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Nota'svanhet Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dusgeenofficiëlepublikaties.
Hun inhoud varieert sterk enkan zowel betrekking hebbenopjeen
eenvoudigeweergavevan cijferreeksen,alsop eenconcluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeeste gevallenzuilen
deconclusiesechtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nogniet isafgesloten.
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NOTA/1822

Vaststellen of een bodem verontreinigd iskanheel eenvoudig zijn,
•aar ook zeer moeilijk. De uitersten heb ikweergegeven inde volgende
dia's (fig.l).Voor het eerste geval iseigenlijk geen onderzoek
nodig, zelfs een leekkan zien dat debodem verontreinigd is.

Fig. 1.Deuiterste gevallen van bodemverontreiniging, waarbij monsterneming niet nodigof zinloos is.

Voor devolgende situatie isookgeen onderzoek nodig. Dekans ommet
behulp vanbemonstering de speld tevinden isnihil.Pas alswe weten
waar de speld zich ongeveer bevindt en dat het om eenmetalen speld
gaat, wordt onderzoek zinvol.Wemaken dan gebruik van voorinformatie.Demeeste gevallen van bodemverontreiniging bevinden zich tussen
deze uitersten. Als ervermoedens bestaan dat een bodem verontreinigd
iswordt er inde praktijk eerst een indicatief onderzoek gedaan.Dit
onderzoek is in feite het belangrijkste van alle onderzoeken, omdat op
basisvan deresultaten eengebied schoon ofvermoedelijk vuil wordt
verklaard. Binnen deNNI werkgroep monsterneming iserdaarom ookvoor
gekozen als eerste richtlijnen temaken voor het indicatieve onderzoek.
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Het indicatief onderzoek ismeestal beperkt vanopzet enmag ookniet
teveel kosten.Voor de zogenaamde schoon grond verklaring bijwoningbouw, magbijvoorbeeld 150à 200gulden perwoningworden uitgetrokken.Hiervoor kunnen per hectare ruwweg 5ondiepe boringen worden
gedaan, 1peilbuisworden geplaatst en 1watermonster en 3 grondmonstersworden geanalyseerd. Dit isniet voldoende om een lokatie in
kaart tebrengen.Gelukkig beginnen wemeestal niet onwetend aan een
bepaald onderzoek.
Op devolgende dia's heb ikwat informatie vermeld dieweweten of
waar we achter kunnen komen.

HISTORISCHE GEGEVENS
Omwonenden
Werknemers
Archieven
Kaarten en foto's
Productie processen

Omwonenden ex-omwonenden, werknemers en ex-werknemers kunnen vaak veel
informatie geven. Inarchieven isvaak tevinden waar gebouwen hebben
gestaan enwelke aktiviteiten hebben plaats gevonden. Kaarten en
foto's enmet name luchtfoto's uit de tweedewereldoorlog kunnen
verrassend veel informatie geven. Productieprocessen zeggen ietsover
welke stoffen zijn gebruikt en eventueel ook hoeveelheden.
Ikwil denadruk leggen opde eerste twee, omdat deze informatie bronnen nogal eensworden verwaarloosd. Ikdenk dat een ieder van ude
kennis vaneen bejaarde buurman over alleswat er inhet verleden met
uw tuin isgebeurd hoog zult aanslaan. Hoger dan een onderzoek, waarbijmaar 1of als ueen grote tuin heeft 2monsters worden genomen.
Zodra we echter beroepshalve bezig zijn vergeten we die bejaarde buurman op te zoeken.

VERDERE GEGEVENS
Geohydrologie
Stofeigenschappen
Waarnemingen ter plaatse
Resultaten ander onderzoek
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Geohydrologie zegt ietsoverdeopbouwvandebodemenwaarhetwater
vandaankomtennaar toegaat.Opdestofeigenschappen ko» ikdirekt
terug.Waarnemingenterplaatse zijn enorm belangrijk.Onsoogiseen
zeer goed analyseapparaat. Soms zijnerresultatenvaneenander
onderzoek beschikbaar.Ikdenkhierbijaaneenonderzoekindebuurt
ofeenonderzoek overeensoortgelijke situatie.

Ikwildenuevenkort Ingaanopdestofeigenschappen. Stoffen gedumpt
inhetmilieu blijven nietophunplaats.Afhankelijkvandestof,kan
de stofverofmindervervandevervuilingsbron worden aangetroffen.
Indieneenstof oplosbaar isinwater,kanhijdoorditwater worden
getransporteerd. Gelukkig isdegrond instaat veel stoffenteadsorberen,waardoor vertragingvanhettransport optreedt.Opdezedia
(fig.2)istezienwatheteffectvanadsorptieophettransportis.

Concentratie

Tijd

Fig.2.Doorbraakcurvenvanaromatenineenzandkolom.

Het zijnderesultatenvaneenkolomexperiment waarbijwater waarin
aromatenwaren opgelost dooreengrondkolom zijn geleid.Delijnen
zijn doorbraakcurven.Demeest linkse lijn isvaneenstofdieniet
adsorbeert aandebodem. Daarnaneemtdeadsorptietoevanbenzeentot
xyleen.
Het ismogelijkdetransportsnelheid indebodem tenopzichtevande
transportsnelheid vanwater teberekenen. Indezedia(fig.3)isdeze
relatieve snelheid vooreenbepaald bodemtype weergegeven.Opdehorizontaleasstaatdeoplosbaarheid, opdeverticaledesnelheidten
opzichtevandestroom-snelheidvanhetwater.

NOTA/1822

5

De stoffen linksboven zijnmobiel enkunnen dus ver van debronworden
aangetroffen. Rechtsonder staan de immobiele stoffen, dezemoeten wordenbemonsterd opdeplaatswaar zezijn geloosd.
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Fig. 3.De relatieve transportsnelheid Vj/Vu 0 van organische componenten ineen bodem met 1%organisch koolstof, een porie
volume van 0,4 en een dichtheid van 1,6 kg/l.Dit als functie
van deoplosbaarheid S (mol/l).

Op basisvan dehistorische informatie enverdere gegevens alsgeohydrologie en stofeigenschappen kunnen wekomen tot een veronderstellinghoe deverontreinigde situatie er uit zal zien.Dit kan een
schets zijnvan devermoedelijke situatie, zoals sterk vereenvoudigd
indevolgende dia (fig.4)isgebeurd. U ziet hier eenbron enhet
door dezebron verontreinigde gebied. Om vast testellen ofhet vermoedenklopt, moet het verontreinigde gebied worden bemonsterd.
Als gevolgvande voorinformatie worden er4 situaties onderscheiden:

diffuse verontreiniging
lokale verontreinging, plaats bekend
lokale verontreinging, plaats onbekend
niet verdacht
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Vluchtige stoffen

Onverzadigde zone

Grondwaterspiegel

Fig. 4.Verspreidingspatroon vanverontreinigingen indebodem en de
consequenties voor bemonstering (Trac 5,5, 1986,124-128;
ChemischMagazine 33, 1986, 473-476).

Een diffuse verontreiniging kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door lucht
depositie of aanvoer vanverontreinigde grond of slib.
Bij een lokale verontreiniging waarvan de plaats bekend iskunt u
denken aan een lekkende tankbij een benzinestation. Isde plaats
onbekend aan een illegale dumping. Ookkan het resultaat van de voorinformatie zijn dat er geen enkele verdachte aktiviteit heeft plaats
gevonden.

Het verdere onderzoek richt zich ophet bevestigen ofontkennen van de
verdenking. Ikwil eropwijzen dat dit het meest cruciale punt isvan
het onderzoek.Als deverdenking onjuist is,bijvoorbeeld er iseen
lokale inplaats van een diffuse verontreiniging dan zal het resultaat
van bemonsteren enanalyse zijn dat er geen diffuse verontreiniging
aanwezig is.
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De lokaleverontreiniging zal hoogst waarschijnlijk niet worden opgespoord.Analyse gebeurt opde verdachte conponenten enbijeen niet
verdachte lokatie op componenten die indepraktijk frequent worden
aangetroffen.

Nat kunnenwe numet de getallen doen,met andere woorden hoe betrouwbaar zijn ze.
Doordat het onderzoek beperkt van opzet iskunnen erniet teveel monsters worden geanalyseerd, waardoor de spreiding niet bekend wordt.
Jekunt dan niet veel verwachten vaneen statistische bewerking van de
gegevens.
Voor een diffuse verontreiniging kunnenwemet devolgende benadering
tochwat over debetrouwbaarheid zeggen.

verontreiniging isdiffuus
fout mengen en analyse « fout monsterneming
standaard afwijking =gemeten concentratie

Zoals gezegd geldt de benadering alleen voor eendiffuse verontreiniging.De fout inmengen en analyseren is relatief klein,mits er goede
genormaliseerde methoden worden gebruikt. Door deze aanname ishet
mogelijk mengmonsters temaken, waardoor ermeer monsters kunnenworden genomen.Meer monsters geven een grotere betrouwbaarheid.
Veiligheidshalve worden niet meer dan 3monsters gemengd.
De laatste aanname isdie van de spreiding. Een variatie coëfficiënt
van 100%ismisschien wat groot, maar bijmilieumetingen zeker niet
onmogelijk. In feite definiëren wemet deze aanname dediffuse verontreiniging.
Erwordt getest met devolgende formule

Gemeten concentratie + t .s.d. / V n < toetsingswaarde
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De gemeten concentratie ishet gemiddelde van allemonsters die inhet
veld zijngenomen, t isdeStudent t-factor,s.d. destandaardafwijking ennhet aatalmonsters.De toetsingswaarde of referentiewaarde
kan bijvoorbeeld deB-waarde zijn uit de toetsingstabel vanVROM. Bij
een standaard afwijking gelijk aandegemeten concentratie betekend
dit, dat we degemeten concentratie met een bepaalde factor moeten
vermenigvuldigen. De zoverkregen waarde moet kleiner zijn dande
toetsingswaarde om tekunnen besluiten dat degrond schoon is.
De vermenigvuldigingsfactor isafhankelijk van het aantal monsters en
het gewenste betrouwbaarheidsinterval. Indit geval kanvoor eeneenzijdig interval worden gekozen, omdat aande lagekant degemeten concentratie zeker beneden de toetsingswaarde liggen. Inde volgende
tabel zijn een aantal voorbeelden gegeven:

aantal monsters

vermenigvuldigingsfactor

20

1.40

15

1.45

10

1.58

8

1.67
1.82
2.18

s.d.= gem.conc

eenzijdig betrouwbaarheids interval 95%

Indeze tabel staan het aantal genomen monsters, dus voordat erwordt
gemengd. Onder detabel staan derandvoorwaarden waarbij de tabel
geldig is.
Uit dezetabel volgt dat bijeenklein aantal monsters degemetenconcentratie kleiner dan dehelft van de referentie waarde moet zijn
willenwe tot een besluit komen dat de bodem niet diffuus isverontreinigd. Bijeen groter aantal monsters kan het gemiddelde groter
zijn. Indienwe temaken hebben met mobiele stoffen,wordt ookhet
grondwater bemonsterd. Eenmonster grondwater isover het algemeen
representatief voor een groter gebied dan grondmonsters.
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Alswe te«akenhebben met een lokaleverontreiniging, dan isde
bemonstering er opgericht raak teprikken. Isdeplaats van de verontreinging bekend, dan isdit eenvoudig.Resultaat van het onderzoek
wordt:Er iswel of niet een lokaleverontreiniging opde bemonsterde
plekken.Eventueel wordt ook gekeken naar aanwezigheid van een drijflaag enhet grondwater.

Als deplaats onbekend is,dan ishet doel van het onderzoek de plaats
endematevan verontreiniging vast testellen.Bijeen indicatief
onderzoek isdit alleen zinvol, als dekans van opsporen voldoende
groot ismet andere woorden bodemonderzoek isgeen gokspel.De bron
moet voldoende groot zijn invergelijking met het te onderzoeken
terrein. Het verdachte terrein kankleiner zijn dan het totale terrein.Wijhebben degrens gesteld bijeenbron oppervlak van 10%van
het verdachte oppervlak. Dekans om deverontreiniging tevinden is;

verontreinigd oppervl
kans -aantal monsters X verdacht oppervlak

ak

Dekans moet vrijwel 100%of 1zijn.Bijeen verontreinigd oppervlak
van 20%van het verdachte oppervlak moeten dusminimaal 5monsters
worden genomen. Zekerheidshalve denken we aan 4extramonsters. 9
monsters dus,die bijvoorbeeld stratified random verdeeld zijn.
Inde bodem hebbenwe temaken met 3dimensies. Isdediepte vande
verontreinging onbekend en niet visueel te constateren, dan geldt dit
aantal per bodemlaag.
Isdebronklein danwordt het onderzoek al gauwonbetaalbaar. Inhet
geval van een goed oplosbare verontreiniging, kan het onderzoek van
grondwater nog zinvol zijn.Grondwater is immers representatiever voor
een groter gebied dan grondmonsters. Inveel gevallen zal echter voordat er ook eenmonster isgenomen de conclusie zijn; EEN BEPERKTE
MONSTERNAME ISZINLOOS.EEN UITGEBREIDER ONDERZOEK ISNODIG.
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Ishet terrein niet verdacht, danmoetenwe niet pretenderen een speld
ineen hooiberg tekunnen vinden. Het enigewatwe kunnen doen is
nagaan ofereen diffuse verontreiniging aanwezig isvolgens de
besproken methode enof er eengrote bron aanwezig is.Water en grondmonstersworden hierbij opeen beperkt aantal veel voorkomende parametersgeanalyseerd. Alleen debovenste 2meterwordt onderzocht enhet
bovenste grondwater.Demeeste aandacht wordt besteed aan de leeflaag.Dit isde bovenste 50 cm.

Ikben nu aanbeland bijhet eindevanmijn voordracht. De conclusie
diewe uit dit verhaal kunnen trekken is;
Voor een indicatief onderzoek ishet noodzakelijk devraagstelling in
teperkenmet behulp vanvoorinformatie. Monsterneming iser op
gericht antwoord tegeven opdebeperkte vraagstelling.

Isdebodem verontreinigd?

\
Voorinformatie

Keuze vermoedelijke situatie

1
Monsterneming en analyse

I
Vermoeden is juist/onjuist

Als laatstewil iker opwijzen dat dezevoordracht mogelijk is
geweest door discussies indeNNI werkgroep monsterneming onder voorzitterschap van LoesGerringa en inhet bijzonder de groep strategie
met devolgende samenstelling:

R.Bosman

TNO-MT-AC

R.Kabos

Grondmechanica Delft

G.Mangnus

DHV

D.van derValk
J.Harmsen
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