Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer
Gadolinium-metingen voor een betere interpretatie monitoringgegevens
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Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in
een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van
kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van
gadolinium-concentraties die zijn uitgevoerd voor het
project Monitoring Stroomgebieden. Hiermee komt voor
dit gebied een eind aan de twijfel over de invloed van
inlaatwater op de oppervlaktewaterkwaliteit en is er meer
duidelijkheid over de belasting vanuit de landbouw.

Voor meer inzicht in de verspreiding van het inlaatwater door Quarles van Ufford hebben we
monsters genomen voor de bepaling van de gadolinium-anomalie. Er zijn 20 locaties
bemonsterd waaronder de inlaatpunten en het uitlaatgemaal. Er zijn 2 meetrondes gedaan;
op 5 augustus was het extreem droog en op 22 oktober extreem nar.
De resultaten van de bemonstering op 5 augustus laten zien dat er in de landbouwslootjes
geen gadolinium-anomalie (1.2-1.3) is gemeten. Dat betekent dat het gebiedseigen water
betreft, dat niet of nauwelijks beïnvloedt is door inlaatwater. In de hoofdwatergangen wordt
wel in het gehele gebied een verhoogde gadolinium-anomalie gevonden. Eén van de
landbouwsloten werd beïnvloed door een nabijgelegen RWZI en had een zeer hoge
anomalie (30.3). Bij de meetronde van 22 oktober was de gadolinium-anomalie van het
inlaatwater vanuit de Maas nog hetzelfde als op 5 augustus (figuur 2). In de polder zijn de
anomalieën in de tussentijd echter duidelijk lager geworden. Dit duidt op de toegenomen
invloed van gebiedseigen drainagewater en/of kwelwater.

Consequenties
Een beeld van de ruimtelijke verspreiding van
inlaatwater is belangrijk bij de interpretatie van
waterkwaliteitsgegevens. De figuur links laat
zien dat er duidelijke verschillen in
samenstelling zijn tussen het inlaatwater en
het gebiedseigen water. Voorafgaand aan de
Gadolinium-metingen waren we in de
veronderstelling dat tijdens droogte het
inlaatwater het gehele watersysteem
'ingezogen' zou worden. Er verdampt immers
veel grond- en oppervlaktewater en dat moet
aangevuld worden met inlaatwater. Dit beeld
blijkt echter niet te kloppen. Het nieuwe
denkmodel gaat uit van minder menging; het
inlaatwater 'duwt' gebiedseigen water terug
de haarvaten in. Met gadolinium kan
vastgesteld worden in hoeverre de
waterkwaliteit op een locatie door landbouw
of door inlaat water wordt bepaald.

Wat is gadolinium?
Gadolinium is één van de zogenaamde 'zeldzame aarden elementen'.
Gadolinium-houdende stoffen worden sinds de jaren '80 gebruikt bij
het opsporen van tumoren met MRI-scans. Gadolinium wordt niet
afgebroken en komt via het rioolstelsel en de RWZI in het oppervlaktewater terecht. Daardoor zijn de concentraties gadolinium in het
ontvangende oppervlaktewater wat hoger dan de concentraties van de
andere zeldzame aarden elementen; er is een zogeheten gadoliniumanomalie. De licht verhoogde concentraties zijn niet gevaarlijk,maar
kunnen wel gebruikt worden om de invloed van het effluent van RWZI’s
aan te tonen. Ook water dat ingelaten wordt vanuit de Rijn en de Maas
is herkenbaar aan verhoogde concentraties gadolinium.
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