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Nota'svan het Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dusgeenofficiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterkenkan zowel betrekking hebben opeen
eenvoudigeweergave van cijferreeksen, alsop een concluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeeste gevallen zullen
deconclusies echtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nogniet isafgesloten.
Bepaaldenota's komennietvoorverspreiding buitenhetInstituut
inaanmerking
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1.INLEIDING
Landfarmingiseeneenvoudigetechniekvoorbiologischereiniging
vanvervuildegrond.Degrondwordtineenlaagvan30-40cmuitgespreid
opdebodemendebiologischeafbraakwordtgestimuleerddoorbemesting
enbewerkingvandegrond.Landfarmingwordtuitgevoerdopspeciaal
ingerichteterreinenmetbodemafdichting,waarbijhetdrainwaterwordt
opgevangeneneventueelkanwordenbehandeld.
HetlandfarmingsonderzoekinNederlandrichtzichvooralophet
creërenvanoptimaleconditiesvoorbiologischeafbraakonderpraktijkomstandigheden.Belangrijkeaspectenzijnomvang,aardenfrequentie
vanbemestingengrondbewerking inverbandmeteenoptimalevoorziening
vannutriëntenenzuurstof.Eenbelangrijkaandachtspuntbetreftook
demilieuhygiënischeaspecten,metnamedeuitspoelingvanolie-en
afbraakproduktenendeemissievanvluchtigekoolwaterstoffennaarde
atmosfeer.Toepassingoppraktijkschaal isuiteraardafhankelijkvan
desnelheid,waarmeedeolieproduktenwordenafgebroken.Hetonderzoek
richtzichopmeerdereoliesoorten,omdatverwachtmagwordendatde
afbraaksnelheidperoliesoortverschilt.
Indezebijdragewordendevoorlopigeresultatenvaneenviertal
landfarmingsprojectenbesproken.HetbetreftprojecteninWijster
(ICW/VAM),inAmsterdam-Oost (DeRuiterMilieutechnolotie/IWACO),in
Erp (Grontmij/Prov.Brabant)eninDelft(TNO/RijksUniv.Groningen).

2.OPZETVANDEPROJECTEN
Project Wijster (ICW/VAM)
Hetonderzoekisgestartinapril/mei 1985op4veldjesvanelk
2
350m .Tweesoortenvervuildegrondwordenbehandeld: 'crude'grond
metruweolieen 'HBO'grondmetgasoliemeteenaanvangsgehaltevan

1

respectievelijkca.8000mg.kg

en1800mg.kg .Peroliesoortis

éénveldjeingezaaidmetgrasenéénligtbraakenwordtregelmatig
bewerktmeteencultivator.Degrondisopgebrachtineenlaagdikte
vanca.35cmenwordtbemestmetkalkammonsalpeterensuperfosfaat.
Eénveldjewerdbekalkt.Hetveldonderzoekbetreftzuurstofmetingen,
temperatuurmetingenenbemonsteringvangrondendrainwaterinverband
metoliegehalten,afbraakproduktenenbeschikbaarheidvannutriënten.
Teraanvullingwordtlaboratoriumonderzoekuitgevoerd insamenwerking
metdeLandbouwhogeschool (VakgroepMicrobiologie).

Project Amsterdam-Oost (De Ruiter/IWACO)
Hetonderzoekisgestarteindaugustus1985op 12proefvakkenvan
2
elk4m .Tweesoortengrondwordenbehandeld:'crude'grondmetruwe
olie(ca.35000mg.kg )engrondmetfenolen.Bijallehandelingen
vanafgraventotopbrengenvandegrondisdefenolechtergrotendeels
vervluchtigd.Inmiddelswordtgeprobeerdeenanderegrondmeteen
hogerfenolgehaltetekrijgen.
Degrondisopgebrachtineenlaagdiktevan40cm,ligtbraaken
wordtmeerofminderfrequentbewerkt (1xpermaandof 1xperweek).
Bemestingisnognietuitgevoerdomdatdegrondvoldoendenutriënten
bevatte.Voortswordthierheteffectvanafdekkingengeforceerde
beluchtingonderzocht.Per proefvakwordenzuurstofgehaltenenbodemtemperaturengemeten.Opdeafgedekteproefvakkenwordtbovendiende
emissienaardeluchtgemeten.
Project Erp (Grontmij/Prov. Brabant)
Hetonderzoekisgestartbeginjuli1985opeenveldvan400m.
Debehandeldegrondbevatteaanvankelijk6800mg.kg

stookolie.De

grondisopgebrachtineenlaagdiktevanca.15cmopeenrelatief
dikkelaag (70cm)terplaatseafgegravenzandondergrond.Ineenvoorafgaandlaboratoriumonderzoekwerdonderzochtwelkemicro-organismen
verantwoordelijkwarenvoordeafbraakenwatheteffectvantoevoeging
vannutriëntenenteelaardewas.
Degrondisbemestmetkalkammonsalpeter,superfosfaatenpatentkali.BovendienwerddegrondbekalktomdepHoppeiltebrengen.De
grondbewerking isuitgevoerdmeteencultivator.

2

Dedrainafvoerisgemeteninverbandmetdewaterbalansenhet
drainwaterisbemonsterdinverbandmetdechemischekwaliteit.
Project Delft (TNO/RUG)
Hetonderzoekisgestartinoktober 1985op 15proefvakkenvanelk
2
10m .Tweesoortenverontreinigdegrondwordenbehandeld,éénmetwasbenzineenéénmetsnijolievanmetaalbewerkingsindustrieën.Dewasbenzineisechtertijdenshetmengenvandegrondalgrotendeels
vervluchtigd.Deverontreinigdegrondisopgebrachtineenlaagvan
30cm.Opde 15proefvakkenzullenvariatiesinbemestingengrondbewerkingwordenonderzocht.Ookhettoevoegenvanentmateriaal(compost,bast)wordtbestudeerd.Oplaboratoriumschaalwordtonderzoek
gedaannaardeafbreekbaarheidvanPCA's,chloorkoolwaterstoffenen
chloorfenolen,waarbijinhetbijzonderdetoepassingvanbioreactoren
enhetenten/kwekenvanspecifiekemicro-organismenwordtonderzocht.

3.ENKELEVOORLOPIGERESULTATEN
3.1. Zuurstofvoorziening
Bijlandfarminggeschiedtdezuurstofvoorzieningdoordiffusievan
zuurstofvanafhetbodemoppervlak.VolgensHOEKS (1985)kandedikte
vandegeaëreerdelaagwordenberekendals:

•V?
waarin:L =diktegeaëreerdelaag

(1)

(cm)

D «•diffusiecoëfficiëntvoorzuurstofingrond (cm.s )
C =zuurstofgehalteaanbodemoppervlak
°
.
a =zuurstofconsumptiesnelheid

2-1

3 -3
(cm.cm )
3-3-1
(cm.cm .s )

Infig.1ishetverloopvanhetzuurstofgehaltemetdediepte
gegevenvoorverschillendezuurstofconsumptiesnelheden.
Berekeningenmetvergelijking (1)vooreenvochtigezandgrond
2—1
-1
—6 3 —3
(D=0,010cm.s )met 10000mg.kg ruweolie(a=2x 10 cm.cm .
s )tonenaandatLongeveer46cmbedraagt.Vooroliegehaltenlagerdan
10000ppmzijndaarominhetalgemeengeenaeratieproblementeverwachten,
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Fig. 1.Verloopvanhetzuurstofgehalteindebodemmetdediepteals
functievandezuurstofconsumptiesnelheid,berekendvolgens
HOEKS(1985)

mitsdebodemstructuurgoedblijft.Ditisinovereenstemmingmetde
veldgegevensvandeprojectenWijsterenErp.InhetprojectWijster
zijneentweetalveldjesingezaaidmetgrasomalduseengoedestructuurtehandhaven.Hetzuurstofverbruik indegrondneemtdaardoor
-7 3 -3 -1
natuurlijkweltoe,naarschattingmetca.5 x 1 0 cm.cm .s .In
bovenstaandrekenvoorbeeldneemtdediktevandegeaëreerdelaagdaardooraftot41cm.Heteffectisdusslechtsgering.Welheeftde
begroeiingeenbelangrijkeffectopdewaterbalans (minderneerslagoverschot).
Uitoogpuntvanzuurstofvoorziening isgrondbewerkingdusalleen
nodigalsdebovengrond isverslempt (slechtestructuur,lageD ) .
Echter,grondbewerkinglijktookomandereredenengewenst.Vooralbij
hogeoliegehaltenzalnietalleolieindegrondoptimaalbereikbaar
zijnvoormicro-organismen.Grondbewerking isdangewenstomolieen
nutriëntenherteverdelen,zodatnieuweaangrijpingsoppervlakkenontstaanvoordemicro-organismen.Fig.2laathetpositieveeffectvan
mengenopdebacterie-activiteit inpotproevenzien.Ditpleitdusvoor
eenfrequentuitvoerenvangrondbewerking.Indelopendeexperimenten
wordtdegrondbewerking steedsuitgevoerdmeteencultivator.

Ruwe olie
20*C
i Grond opnieuw gemengd
Met mengen

—— Zondermengen

Dagen

Fig.2.Effectvanmengenophetzuurstofverbruik,gemetenalsdaling
vanhetzuurstofgehalteop25cmdiepteindepotmetgrond,
weergegevenalsvol.%tenopzichtevanhetzuurstofgehalte
indebuitenlucht

3.2. Bemesting
Debemestingopdeproefprojectenisinallegevallengebaseerd
opdeverhoudingC:N:PenbijhetprojectErpisbovendiennogKtoegevoegd.Nietteminverschillendeaangehoudenverhoudingenperproject.
Afgezienvandetotaalbenodigdemeststof isvanbelanginhoeveel
doseringenenmetwelkefrequentiedezehoeveelheidwordttoegediend.
UitgaandevaneenverhoudingC:N:P=100:10:1 inbacteriecelmateriaal
enaannemendedat40-50%vandebeschikbareCwordtgebruiktvoor
opbouwvanbiomassa,danisdeoptimaleverhoudingC:N:P=200-250:10:3
indegrond.HetP-aandeel ishierbijietshogergenomenomdatfosfaat
ingrondwordtvastgelegd inslechtoplosbarevorm.
BijhetprojectWijsterlagdeC/N-verhouding nadeeerstebemestingindeordevan19-34ennadetweedebemestingwasdit 10-17.
Gezienhetvoorgaandelijktditmeerdanvoldoende.
BijhetprojectErpisdetotalebemestinggebaseerdopeenverhoudingC:N:P:K« 100:4:0,75:1.Beslotenwerddezehoeveelheid indrie

keertoetedienen.Inmiddelsistweekeereenbemestinguitgevoerd.
EerderonderzoekbijdeLH-Microbiologielietziendatbemesting
zelfsremmendkanwerken (VEERKAMPenZEWALD,1985).Uitdegegevens
blijktechter,datindatgevalsprakeisvaneenduidelijkeoverdosering.DeC/N-verhoudingwaarbijbelangrijkeremmingoptradlagin
debuurtvan7.OokbijoptimaleC/N-verhoudingkanechterdebemesting
zohoogworden (vooralbijhogeoliegehalten)datremmingoptreedt,
mogelijkdoortehogezoutconcentratiesindegrond.HOEKS (1985)constateertremming,zijhetalleentijdelijkbijdestart,opgrondvan
onderzoekvanTENHOLDER (1980)enVANDRUMPT (1983).
Ookzonderbemestingblijktechterinveelgevalleneengestage
afbraakoptetreden.InzijnonderzoekberekentVANGESTEL (1981)dat
erstikstofbindingdoorbacteriënmoethebbenplaatsgevonden.
Vansommigealkaan-oxyderendebacteriënisinderdaadbekenddatzij
hiertoeinstaatzijn.
3.3. Uitspoeling van afbraakprodukten en nutriënten
Devormingvaninwateroplosbareafbraakproduktenkonoplaboratoriumschaalwordenvastgestelddoormetingvantotaalorganischkoolstof
(TOC)inwaterextractenvanoliehoudendegrond.Intabel1zijnenkele
resultatenweergegeven,waaruitblijktdatbijhogerebemestingen
daarmeegepaardgaandesnellereafbraakmeeroplosbareafbraakprodukten

Tabel1.Totaalorganischekoolstofgehalte(TOC)
inwaterextractenvanmetruweolie
verontreinigdegrondmonstersnaeen
afbraakperiodevan20dagen(zie
TENHOLDER,1980)
Bemesting (kg.ha"1)
Monster

N
1
2
3
4
5
6*

P

2°5

TOC_j
(mg.Cl

0
200
400
800
400

0
120
240
470
0

40
49
82
163
82

0

0

15
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Fig. 3. Verloop van het TOC-gehalte (mg.l ) in het drainwater als
functie van de tijd (Project Wijster, ICW)

voorkomen in het waterextract. Ook onder veldomstandigheden werd op
het proefveld Wijster een toename van het TOC-gehalte in het drainwater geconstateerd (zie fig. 3 ) .In de winter neemt het TOC-gehalte
sterk af door verminderde afbraak en versterkte uitspoeling. Het oliegehalte in het drainwater varieert van 20-400 yg/1 (proefobjecten
Wijster, Erp en Rijswijk). Vermoedelijk betreft het hier vooral afbraakprodukten en niet of nauwelijks oorspronkelijke oliecomponenten. Op
het proefobject Wijster bleken in ieder geval geen aromaten aanwezig
te zijn in het drainwater.
De uitspoeling van nutriënten, met name nitraat, blijkt aanzienlijk
te zijn, zelfs bij optimale bemesting. Nitraatgehalten van 150-250 mg.l
blijken normaal te zijn (projecten Wijster en E r p ) .Op het proefveld
in Wijster is geconstateerd dat de nitraatuitspoeling het hoogst is
op de braakliggende veldjes. Redenen voor de nitraatuitspoeling kunnen
zijn een inefficiënte N-benutting als gevolg van heterogene verdeling
in de grond en mineralisatie van eerder in de biomassa vastgelegde
stikstof. Uitspoeling van fosfaat blijkt verwaarloosbaar te zijn.
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3.4.Afname van het oliegehalte
Enkeleprojectenzijnnogtekortinuitvoeringomalcorclusies
tetrekkenmetbetrekkingtotdereinigingvandegrond.Vanandere
projectenkunnenalleenvoorlopigeresultatenwordenvermeld.
Hetverloopvandereinigingwordtvastgesteldaandehandvanhet
totaalgehalteaanmineraleolieindegrond.Dedaarvoorgebruikte
extractie-enanalysetechniekenzijnechtervolopindiscussie.Vooral
extractievanvochtigegrondkanproblemengeveninverbandmetde
moeilijkebereikbaarheidvandeolie. EenanalysevolgensdeIR-methode
kantehooguitvallen,metnameinhumeuzeenvenigegronden.Het
effectvanverschillendeextractie-enanalysemethodenisgeïllustreerd
intabel2vooreenzeerhumeusgrondmonster.
Ophetproefveld inWijsteriseenduidelijkeafnameinoliegehalte
(hexaan/GC)geconstateerdophet 'HBO'veldmetgasolie.Voorde'crude'
grondmetruweolieisdeterugloopveelminderduidelijk,hoewelhier
welbehoordelijkeafbraakheeftplaatsgevondengeziendezuurstofmetingen.
Erbestaangeensignificanteverschillentussenbegroeideenbraakliggende
veldjes.Deafnamevanoliegehaltenisweergegeveninfig.4.
Bijhetlandfarm-projectErpiseenrelatiefsnelleafnamevanhet
oliegehaltegeconstateerd (hexaan/GCmethode).Degegevenszijn,te
zamenmetpH-waardenenbodemtemperaturen,weergegeveninfig.5.
BijhetprojectAmsterdam-Oostissindsdestarteindaugustus1985
noggeensignificanteafnamevanhetoliegehaltegeconstateerdvoorde
'crude'grondmetruweolie.Indeeerstetweemaandenishetoliegehalteeerdertoegenomendanafgenomen.Hogelijkneemtaanvankelijk
hetextractierendementtoedoorgedeeltelijkeafbraak.Eenoriënterende
Tabel2.Effectvanextractie-enanalysemethodenophetoliegehalte
ineenhumeusgrondmonstermetruweolie

Extractiemiddel
hexaan
tetra
tetra
tetra
aceton+pentaan*

Extractiemethode
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
schudden
schudden

*nieuwerichtlijnMinisterieVROM

Analyse
GC
GC
IR
IR
GC

Oliegehalte
(mg.kg )
1400
1340
8400
3600
7800
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Fig.4.Afnamevanhetoliegehalteindeverontreinigdegrondals
functievandetijd (ProjectWijster,ICW)

analysenatweemaandenlietziendatca.20%vanhettotaleoliegehalte
bestonduitpolaireverbindingen,diemeteenclean-upmethodekonden
wordenverwijderd.
Infig.6isdeafnamevanhetoliegehalteineeneerderuitgevoerd
landfarmprojectinRijswijk (VEERKAMPenZEWALD,1985)weergegeven.In
deloopvaneenjaarliephetoliegehalteterugtotruimbenedende
B-waardevan 1000ppm (MinisterieVR0M).Voorlopigwordtaangenomen
datdegrondvoldoendeisgereinigdalshetoliegehaltetotruimbeneden
dezeB-waardeisgedaald,bijvoorbeeldtot500-750ppm.
Alswordtuitgegaanvaneeneerste-ordeafbraakreactiedanliggen
dehalfwaardetijdenvoorgasolieenstookolieindeordevan 1à2
maandenbijeenbodemtemperatuurvanca.15C.Voorruweolieisop
grondvandenubeschikbaregegevensnoggeenuitspraaktedoenmet
betrekkingtotdeafbraaksnelheid.OphetICW-laboratoriumwerdinpotproevenweleensnelleafbraakgevondenvoorruweoliemeteenhalfwaardetijdvan 1à1,5maandbij20C.
Inhoeverredeafnamevanhetoliegehalteopdegenoemdeproefobjectenmedeisveroorzaaktdoorvervluchtiging isnietbekend.
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Fig.6.Afnamevanhetoliegehalteindetijd (ProjectRijswijk,
VEERKAMPenZEWALD,1985)

AlleeninhetprojectAmsterdam-OostvanDeRuiter/IWACOzullente
zijnertijdgegevensbeschikbaarkomenvandeafgedekteproefvakken.
Voordeandereprojectenzalhetaandeelvanvervluchtigingmoeten
wordengeschataandehandvandampspanningsevenwichtenendiffusie
doordebodem.

4.CONCLUSIES

Debelangrijksteconclusiesuithetlopendeonderzoekzijn:
-grondbewerking isbelangrijkinverbandmetherverdelingvanolieen
nutriëntendoordegrond;
-bijlaagdiktenvan30-40cmontstaandoorgaansgeenaeratieproblemen;
-deidealeC:N:Pverhouding indegrondis200-250:10:3;
-uitspoelingvanolieenafbraakprodukten lijktgering;
-uitspoelingvannitraatisaanzienlijk;
-deafbraakvangemakkelijkafbreekbareoliesoorten,alsgasolieen
stookolieverlooptsnelmethalfwaardetijdenvan 1-2maanden;
-meeraandachtisnodigvooremissievanvluchtigestoffen.
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