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tuurlijkhogewaterflux ingebiedenmet
kunstmatige infiltratie, dealgemeneperceptie
datwaardemensdenatuur intensiefbenut
vroegoflaataltijd onherstelbare schadeontstaat e'n deverankeringvanhetduurzaamheidsprincipe inhethuidige milieubeleid.
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Nabijna 50jaar infiltreren isdetijd rijp
omeenbalansoptestellen;ditkeernietvande
hydrochemischetoestand1''2'"3'4'),maarvande
geochemischetoestand vandedoorspoelde
bodem5'.Centraalstaanhierbij devolgende
vragen:
• Inhoeverreaccumulerenstoffen enlogen
dezeuitindeduininfiltratiegebieden
langsdeHollandsekust?
• Hoeontwikkelendeprocessenvanaccumulatieenuitlogingzichopdelangetermijn?
• Hoeverhoudendezeprocessenzichtotdie
induinenzonder kunstmatigeaanvulling?
• Watzijndeconsequentiesvanbovenstaandepuntenvoordeduurzaamheidvan
kunstmatige infiltratie?

De duurzaamheidvan
kunstmatigeinfûtratie,
geochemischgesyroken
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Her isd! lang niet meerzo, darkunstmatige infiltratie bijdrinkwarcrbcrcidii^g ingezet mag worden
om verontreinigingendoorde bodemte[aten uitfïltrcrcu. Het Iiifiitraticbcsluituit 1993voorkomtdit
dooistrengeeisenaandekwaliteitvan lietkunstmatig teinfiltreren oppervlaktewater. Datwater
ondergaat derhalvesindsdienvoorinfiltratie 111 deduinen eenaanzienlijke voorzuivering.Voorraadvorming,afvlakking vanfluctuaties 111 dewaterkwaliteit (inclusief temperatuur) ennatuurlijke
verwijdering vanpathogenen vormentegenwoordig dehoofddoelen vankunstmatige infiltratie.
Desondanksvragenvelenzichafwatdcgeochemischceffecten zijn vanbijna ecuhalveeeuw kunstmatigeinfiltratie indeduinen. Verstoppen bodementcriigwinmiddelen uier,hopen verontreinigingenzich nietontoelaatbaar op 111 deduinbodem, raaktdenatuurlijke duinbodem metuitgeloogden
verliestdeduinbodemdaardoor nietzijnzuiverend vermogen?Rccentgeochemischonderzoekdoor
KiwaWaterResearchendeduiuwaterbedrijveu DZH.WLBAmsterdam en PWNgee/tantwoordop
dezevragen.
Deprocessenvanuitlogingenophopmg
blijken nietomvangrijker,maarweltientot
honderd maalsneller teverlopendaninde
natuurlijke situatie(duinenmetalleenatmosferischedepositie).Volledigeuitlogingvande
bodemvergtechtervolgens modelberekeningenduizendenjaren,mededankzij eensterke
kwaliteitsverbetering vanhet infikratiewater
sedertcirca 1975. Die kwaliteitsverbetering
draagttevensbijaaneensterkeafname (factor
10 tot 10.000)vandeophopingvansliben
microverontreinigingen inhetduinzand.De
ophopingenuitlogingbeperkenzichde
komendedecenniatoteenkleindeelvande
doorspoeldebodem(minderdanvijfmeter).
Ditallesbetekentdat de zuiverendewerking
vandeinfiltratie blijft voortbestaanendatde
bestaandeinfrastructuur (infiltratiebekkens
enterugwinmiddelen) niettemaken krijgt
metsterkteruglopende prestatiekenmerken.
Deduininfiltratiesystemen inhetwesten
vanNederland zijnsinds 1974 meerinharmoniegebrachtmetdeomringende natuurlijke
duinmilieusdanindebeginperiode(19551974).Tochpersisterenvragenoverdeduur-

De duininfiltratiegebieden Scheveningen
(DuinwaterbedrijfZuid-Holland)enZandvoort(WaterleidingbedrijfAmsterdam)zijn
geochemischonderzochtopbasisvan118
nieuwebodemmonsters.Inbeideduingebiedenzijndaartoetweemeetraaiengeboordvan
infiltratiebekken totenmet terugwinning,
plustweemeetpunten opnatuurlijke locaties
zonderkunstmatigeinfiltratie (indezeereep
enaande binnenduinrand). De DZH-meetpunten zijn inafbeelding 1 weergegeven.
De accumulatieenuitlogingzijngekwantificeerd, nabewerkingvanderuwedatamet

zaamheidervan.Datkomtonderanderedoor
hetslechteimagovanrivierwater,deonna-

Afb. 1:

DeDZH-meetraai overtweeirifiIrratiepaiincn tennoordenvanScheveningen,metaeochonisdie analyseresultaten voorkalk.Geprojecteerde natuurlijke achtergrondmeetpunten zijn:B6\(kalknjk duin inzeereep)en
B5(ontkalkt duin inbmnenduinrand). Rode/groenebolletjes =kalkuithacjing wel/niet aantoonbaar.
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degeochemische calculator en het databestand
GEO-CHEMCAL0',bepaling van natuurlijke
achtergrondniveaus en penetratie- en uitloogdiepten van stoffen per bodemtype. Geanalyseerdzijn 19buikparameters (zoals kalk),61
anorganische microverontreingingen (bijvoorbeeld zink)en 190organische microverontreingingen (bijvoorbeeld PAK).
Vervolgens ismet het expertmodel EasyLeacher4.S7', na ijking opde geochemische
meetresultaten en waterkwaliteitsmetingen in
het verleden, berekend hoesnel de processen
vanaccumulatie en uitloging voortschrijden
tijdens infiltratie van vuil infiltratiewater
(voor 1975)en relatiefschoon infiltratiewater
(sinds 1975).

Ophoping
Verontreinigingen accumuleren in slib op
de bodem van infiltratiemiddelen en in het
doorspoelde zandpakket.De hier onderzochte
slibben zijn van de tweede generatie,dat wil
zeggen gevormd na verwijdering van deeerste
generatie bodemslib en ontstaan na verbetering van devoorzuivering en oppervlaktewaterkwaliteit omstreeks 1975.Bijgevolg zijn zij
dun (tweetot vijfcentimeter, aanwas ongeveer
twee millimeter perjaar) en van gunstige
samenstelling (rond natuurlijk achtergrondniveauof streefwaarde).

1.00
DISTANCE in AQUIFER (m)

Afb.2:

Plotvoorstroombaanvan pan 12.1naar dehoofdadcr(DZH Sdw/mingm). Ophoping van barium, looden
zink enuitlogingv a n mangaan (vooral tussen oen3meter). Dezinkpiek opéén meter ishetgevolg vaneen
zwaarder belast verleden.

Afb. 3:

Worst-case voortschrijding van hetontkalkingsjront tussen infiltratiegeul 6"endeterugwinning van WaterIcidmgbcdrijfAmsterdam bijcontinue infiltratie vanRijnwater in 1970-1973.Thans verloopt de ontkalking
tien maal langzamer!
X-as:o= in mjiltratiegeul6; 100«indrainerend Westerkanaal; 1, j , 10,50,100,1.000,10.000= aantaljaren
sindsstart kunstmatige infiltratie.

Ook dedoorspoelde zandformaties getuigen van weinig ophoping, diezich voor de
meeste stoffen beperkt tot een strook van
maximaal vijfmeter afstand van de infiltratiemiddelen (afbeelding 2).Ag,Cd,Cr,Tl,Ven Zn
blijken op uiterst laag niveau de vijf meter
grens wel tepasseren. Degehalten van vrijwel
alle onderzochte parameters liggen overigens
rond de natuurlijke achtergrondwaarde.
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Uitloging
Hydrochemisch onderzoek wijst duidelijk
uit dat duininfiltratie leidt tot uitlogen van
kalk, organische stof,pyriet, mangaan-, ijzeren siliciumverbindingen. Voorliggend geochemisch onderzoek bevestigt dit wat betteft kalk
(afbeelding 1),mangaan (afbeelding 2)en siliciumverbindingen, in duinzand. Kalken mangaanverbindingen zijn anno 2002voor40tot80
procent uitgeloogd in oevertalud (waar het
meeste infiltratiewater passeert) over een
afstand vananderhalf tot drie meter. Daar
voorbij lossen beide bestanddelen nog welop,
maar in mindere (mangaan) en aanzienlijk
mindere mate (kalk).
Petrochemische berekeningen, op basis
van totaal-elementgehalten én overige analyses,wijzen eropdat aluminiumsilicaten en
lanthaniden (onder andere in die mineralen)
ook uitlogen, maar minder dan kalk.Van de
aluminiumsilicaten lossen anorthiet en biotiet
meer op dan deresistentere albiet en kalivcld'
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DUINENZONDER KUNSTMATIGEINFILTRATIE
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Bandbreedtevanpenetratiedieptenvanstoffendieaanmaaiveldgeïntroduceerdzijn(bodemchrotnatogram)
voorenerzijdsdevieronderzochtemjiltratiedeelgebiedenenanderzijdsdeviernatuurlijkeduingebieden.
OCP=organochloorpesticiden;OS=organischestof, QCB=pentachloorbeiizeen;slib=deeltjes<16(Jm.

spaat:respectievelijk 20tot 60procent en twee
tot negen procent overenkele meters.
Deoplossing vangenoemde aluminiumsilicaten verrast ons,omdat dezeniet uit hydrochemische waarnemingen volgt1'!
Ontwikkelingen op lange termijn
Deberekeningen hebben het volgende
opgeleverd voor beide infiltratiegebieden:

Uitloging van labiele organische stofen
mangaanverbindingen vergt waarschijnlijk nog honderden tot duizendenjaren;

•

Deoverschakeling, omstreeks 1975,van
relatiefvuil, kalkagressief infiltratiewater
opschoon, minder kalkagressief infiltratiewater heeft geleid tot drastische vermindering van de uitloogsnelheid van
kalk(met een factor 10)en versnelling
(anderhalftot tweemaal) van de uitloging
vanoxideerbare materialen als organische
stofen pyriet. Daarnaast isde samenstelling van bodemslib en duinzand hierdoor
zeer aanzienlijk verbeterd middels een
afname van deophoping van anorganische
microverontreinigingen (met factor 10tot
100)en organische microverontreinigingen (met factor 10tot 10.000);

•

Desamenstelling vanbodemslib en het
onderliggende infiltratiepakket zal een
zeergoede kwaliteit behouden, mits processen alschemische neerslagvorming
(anorganische microverontreinigingen) en
diepbedfiltratie van in infiltratiewater
gesuspendeerde deeltjes (organische en
anorganische microverontreinigingen)
beperkt blijven tot deoevernabije zone.

Afstand

Zn PAK OCP QCB

:
i
!

•

Volledige uitloging van kalkuit elkvan de
doorspoelde bodemlagen duurt overal duizend tot tienduizendenjaren (afbeelding
3).Voorpyriet geldt dat de uitloging in
duinzand tussen infiltratiepanden en
terugwinning alvoltooid moet zijn, in
onderliggende Noordzeezand halverwege
is,en daaronder (meer dan vijfmeter beneden NAP)nog (tien)duizendenjaren vergt;

Vergelijking m e t d u i n e n zonder
k u n s t m a t i g e infiltratie: o p h o p i n g
Met infiltratiewater doorspoelde bodems
(uitsluitend in verzadigde zone)zijn tot 120cm
-mv vergeleken met natuurlijke duinbodems

Processenvan invloedopdegcochemucheduurzaamheidvan kunstmatigeinfiltraties_ystemen,methungevolgenendedaaruitvoortvloeiendeproblemen.
proces
accumulatie slib

gevolgen
1

stagnatie infiltratieproces
eutrofiëring oppervlaktewatet
1
toename chemische putversropping
1
meer denirrifcatie
1
minder (sub)oxischeOMIVE*
minder uitloging duinpakket

geen, want:
• makkelijk te verwijderen
• kwaliteit thans alzeergoed
• aanwas langzaam
• prognose =steeds schonet

1

stagnatie infiltratieproces
kwaliteitsverslechtering tetuggewonnen water
bedreiging kwelplassystemen
verbetering pathogeenverwijdering

nauwelijks, want:
• in zeergeringe mate
• over een klein gebied
• zelfreinigendvermogen bodem groot
• prognose =steeds schoner infiltratiewater dat verontreinigingen ook weer uitspoelt

verlies zuurbufferend, reducerend en
(ad)sorberendvermogen
meer N 0 3 en (sub)oxischeOMIVE*
afname ijzer, mangaan, NH 4 (minder slib)
afname verstopping deels aërobe winmiddelen
mogelijk toename verstopping van thans nog
volledig anaërobe winmiddelen

geringe ernst, want:
• in afnemende mate dankzij Kaderrichtlijn Water
• kalkuitloging reeds fors afgenomen door verhoging
SIen kwaliteit infilttatiewatet
• compensatie door positievegevolgen (minder zuiveringsslib)
• uitloging gaat bij kunstmatige infiltratie relatiefsnel, maar
absoluut zeet langzaam
• vetlieszuurbufferend vermogen leidt niet tot verzuring
dankzij basisch infiltratiewater

1

accumulatie in
duinpakket

uitloging duinpakket

problemen

(sub)oxische OMIVE=organische microverontreinigingen diein (sub)oxisch milieu persistent zijn.
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(zonder kunstmatige aanvulling, in onverzadigdezone).In vergelijking met natuurlijke
duinbodems bevatten infdtratiebodems meer
kalk engeassocieerde spote-elementen (Sr,Mg,
Co,Ni),meer stoffen uit oppervlaktewater(Ag,
Ba, Cu,Mo,Ni,Tl,W,Zn,PCB, HCBen QCB) en
minder atmosferisch aangerijkte stoffen (Pb,
PAK,4,4-DDE,4,4-DDTenenkeleOCP).
Debandbreedre van penetratiediepten van
verontreinigende stoffen isin een bodemchromatogram (afbeelding 4)gepresenteerd. Penetratiediepten zijn in infdtratiesystemen groter
dan in duinen zonder kunstmatige aanvulling,
wat betreft: Cd,Cu,Sn,Tl,Zn,PAK,PCBen
QCB.Dit komt wellicht door deveel hogere
flux en minder snelle afbraak van PAK,QCBen
PCBdankzij het minder aërobe milieu in de
waterverzadigde zone van infdtratiesystemen.
Wanneer wede resulterendeSOPI-scores
(SOPI=SOilPollution Index5j vergelijken dan
scoren duininfiltratiesystemen niet unaniem
beter ofslechter dan natuurlijke duinsysremen.Watzwaremetalen, PCBen OCP betreft
zijn allebodems min ofmeer schoon te noemen (beter dan streefwaarde). Alleen deEOXen PAK-gehalrenliggen hoger dan de streefwaarde,zowelin duinen zonder alsmet kunstmatige infiltratie. Duinen met en zonder
kunstmatige infiltratie etaleren dus geen grote
verschillen in ophopingsniveau van verontreinigingen. De tijd diedit vergde,verschilt echter welaanzienlijk (zieonderstaande).

nen zonder kunstmatige infiltratie 0,06centimeter, met andere woorden in duinen met
kunstmatige infiltratie 67maal sneller.
Deuitloogsnelheden in duinen met kunstmatige infiltratie zijn voor kalk,silicaten en
mangaan echter drasrisch afgenomen omstreeks 1975,toen het infiltratiewater veel minder kalkagressiefen aerober werd. Niettemin
zijn deuitloogsnelheden in infdtratiegebieden
nog steeds aanzienlijk hoger (10-100maal) dan
in aangrenzende natuurlijke duinen. Dat
geldt, volgens berekeningen met het programma EasyLeacher4.8,ook voor pyriet en organische stof

Conclusies
Debelangrijksre geochemische processen
van invloed opdeduurzaamheid van duinen
met kunstmatige infiltratie zijn volgens tabel
1deaccumulatievan slib in infdtrariepanden,
deophoping van stoffen (vooral microverontreingingen) in het zandpakket én de uitloging
van dat zandpakket. Demate waarin dezeprocessen zich manifesteren, leidt echter niet tot
wezenlijke problemen. Kunstmatige infiltratie
isderhalve ingeochemische zin een duurzame
activiteit.

•

•
•

Met andere woorden:
Deprocessen van uirloging en ophoping
zijn qua omvang vergelijkbaar met de
natuurlijke situatie,maar verlopen in duinen met kunstmatige infiltratie aanmerkelijk sneller.Zij beperken zich de komendedecennia echter tot een klein deel van
dedoorspoelde bodem (minder dan vijf
meter);
Dezuiverende werking vande infiltratie
blijft voortbestaan;
Debestaande infrastructuur (vooral infiltratiebekkens en terugwinmiddelen) krijgen gemiddeld gesproken niet te maken
met sterk teruglopende prestatiekenmerken;

Debedrijven kunnen minstens decennia
lang doorgaan met infiltreren en terugwinnen met naar onzeinschatting maatschappelijk aanvaardbare geochemische
gevolgen.

Aanbevelingen voor nader onderzoek
Het onderzoek roept onder andere de
navolgende vragen op:
• Welkeconsequenties heeft het verdwijnen
ofjuist tolereren van riet in infiltratiegeulen opde bodempassage en vastlegging
van nutriënten en verontreinigingen?
• Wat ishet gedragvandenog deelsonbekende stoffen, zoals farmaca, xeno-oestrogenen, MTBE,NDMAen urotropine, in de
bodem?
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)continue (bio)filtratie

• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
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• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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