Infîltratiedieptes van diffuse, agrarische verontreinigingen in het
grondwater in Salland:controle door hydrogeochemie en hydrogeologie

1. Inleiding
De veranderingen in de grondwaterkwaliteit vormen een toenemende maatschappelijke zorg gelet op onder andere
het gebruik van grondwater voor drinkwater en het vegetatiebepalende karakter
van de grondwatersamenstelling in kwelgebieden. De samenstelling van het
grondwater is de resultante van een
combinatie van factoren: input van stoffen
vanaf het aardoppervlak (bepaald door
landgebruik en atmosferische depositie),
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hydrogeologie (stroombaan en reistijd),
bodemtype (reactieve fase) en sedimentsamenstelling (ook als reactieve fase).
Bij het beschouwen van de verspreiding
van een zekere grondwatersamenstelling
spelen zowel de hydrogeologie als de
hydrogeochemie een belangrijke rol. Het
Instituut voor Grondwater en GeoEnergie heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een studie uitgevoerd naar de
ruimtelijke relaties tussen wegzijging en
kwel door de hydrologische systeemanalyse. Verificatie van de hydrologische
systeemanalyse, zoals die door Tóth
[1963] is ontwikkeld en door Engelen
[1984] voor het eerst voor de Nederlandse
situatie is uitgewerkt, staat hierbij centraal.
In een komend artikel zullen de resultaten
worden gepubliceerd [Hoogendoorn &
Claessen, 1993].
In een vervolgstudie in opdracht van het
ministerie van VROM, waarvan hier
verslag wordt gedaan, is nader gekeken
naar de controlerende werking van de
hydrogeochemische processen. Doel was
om de processen die de grondwatersamenstelling controleren, aan te duiden
en een poging te ondernemen om te
komen tot vaststelling van de dieptes tot
waar de invloed van de verschillende
diffuse, agrarische verontreinigingen
(zoutgehalte, kalium, nitraat en fosfaat) al
reikt. Hierbij moet worden aangetekend
dat de term 'verontreiniging' gebruikt
wordt in de algemene zin van 'een toevoeging aan het grondwater' en niet noodzakelijkerwijs in de zin van 'een toevoeging
die leidt tot overschrijding van normen'.

Samenvatting
De processen die geassocieerd zijn met de infiltratie in het grondwater van diffuse
verontreiniging van meststoffen (totaal zoutgehalte, nitraat, kalium en orthofosfaat) zijn bestudeerd aan de hand van minifilterraaien in Salland, Overijssel. Er
zijn duidelijk aanwijzingen voor infiltratie van het zoutgehalte, nitraat en kalium
tot 12 a 30 m; voor fosfaat kan alleen op de zure kalkvrije gronden doorslag
optreden. De infiltratiediepte van het gedenitrificeerde water valt niet goed af te
leiden aan de hand van de gemaakte standaardanalyses. Het feit dat het transport
van de verschillende stoffen door verschillende typen chemische processen
gecontroleerd wordt, maakt het onmogelijk om een algemeen verwachtingspatroon voor de verandering van de grondwaterkwaliteit op te stellen. Specifieke
resultaten tonen aan dat overgangen in grondwaterkwaliteit met de diepte lang
niet altijd aan chemische omzettingen geweten kunnen worden. Veelal ligt de
oorzaak in overgangen van hydrogeologische stromingssystemen, of afwisseling
van landgebruik in het infiltratiegebied. Dit impliceert dat waarnemingen in de
diepte niet zonder meer vertaald mogen worden naar chemische processen in de
tijd.

2. Regionale beschrijving
Een hydrogeologische systeemanalyse van
Salland is gemaakt door Brouwer en
Hoogendoorn [1986]. Hier wordt slechts
een korte samenvatting gegeven.
De geologie van Salland wordt gevormd
door een aantal gestuwde afzettingen, die
als heuvels aan het oppervlak liggen. In de
tussenliggende depressies vormt de
Drente-klei op een diepte van ongeveer
30 m een scheidende laag in het westen
van het gebied. Boven de Drente-klei
komen matig fijne en grove zanden voor
(Eormatie van Kreftenheije). Daar waar
de Drente-klei ontbreekt, heeft de
Formatie van Enschede contact met de
Formatie van Kreftenheije. Deze wordt
gevormd door grove zanden. Binnen het
bereik van de boringen ligt nog de
Formatie van Scheemda die bestaat uit
fijne zanden. Dekzanden (Formatie van
Twente) vormen de toplagen tussen de
stuwheuvels.
De stuwheuvels vormen de regionale
infiltratiegebieden. Regionale kwelgebieden doen zich vermoedelijk nabij het
Overijssels kanaal voor. Daarnaast geven
grondwatermodelstudies aan dat grondwater gevoed vanuit de stuwheuvels,
westwaarts stroomt in de richting van het
IJsseldal. Gelet op het relatief grote reliëf
doen zich vele lokale infiltratie- en kwelgebieden voor.
De stuwheuvels bestaan overwegend uit
naaldbossen en heidevelden. Het
dekzandgebied bestaat tegenwoordig uit
akkerlanden met her en der kleine
bospartijen van zowel naald- als loofbomen. Het areaal voedselarme gebieden
(bossen, heiden en stuifzanden) is in de
loop van deze eeuw sterk teruggelopen.
3. Hydrochemische meetopzet en
gegevensverwerking
In het gebied zijn drie raaien met mini-

filterputten gezet. De raaien waren
ongeveer tien kilometer lang. De horizontale afstand tussen de putten was
ongeveer één kilometer. De putten reiken
tot aan de Drente-klei wanneer aanwezig
(circa 30 m) of tot een diepte van 50 à
60 m. De verticale afstand tussen de minifilters was in het ondiepe bereik één
meter (tot circa 12 m-mv) en in het diepe
bereik twee meter. De minifilters hadden
een filterlengte van 15 cm en bestaan uit
PVC. Analyses op macrosamenstelling
waren verricht voor minifilterputten van
een complete raai (raai A) en van een deel
van een tweede raai [Hoogendoorn, 1990].
Het computerprogramma PHREEQE
[Parkhurst etal, 1980] was gebruikt om de
speciatietoestand en de verzadigingsindices voor mineralen te berekenen aan
de hand van de analyseresultaten. In dit
rapport zullen de processen besproken
worden aan de hand van de A-raai.
De lokatie van de individuele putten was
vastgesteld aan de hand van extremen in
reliëf, dat wil zeggen opwelvingen versus
depressies in het reliëf, alwaar in- en
uitgangen van stroombanen verwacht
mogen worden. De putten in de A-raai
vallen als volgt in te delen (put A9 kon om
niet-technische redenen niet bemonsterd
worden; afb. 1):
Al Regionale infiltratie
A6 Fokale en vermoedelijk regionale kwel
A3, A5,A7, AIO Fokale infiltratie
A2, A4, A8, A l l Fokale kwel
Afbeelding 2 geeft de ligging van de
putten en het grondwaterstromingspatroon zoals dat afgeleid was door
Hoogendoorn [1990] aan de hand van een
combinatie van FFOWNFF-berekeningen
en interpretatie van de grondwatersamenstellingen.
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voor in de diepste delen van het gebied.
Dit geldt vooral voor het diepste bereik
van put A6. Hier is de afname van S 0 4
gekoppeld aan een toename in totaal
anorganisch koolstof (TIC), wat S 0 4 reductie door organisch materiaal
suggereert.

Afb.1-Ligging van deminifilterputten inSallandmet debosgebieden (gearceerd) enhet oppervlaktewaterstelsel.
Afb 2 -Profielvan deA-raai inSallandnie! deafgeleidegrondwaterstrontingsrichtingen, redoxgrenzen van
N03/Fe- enhetvoorkomen van carbonaaiverzadiging m hetgrondwater.
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4. Algemene hydrogeochemie
Voor een goed begrip van het transport
van de diffuse agrarische verontreinigingen is het juist om eerst de algemene
hydrochemie te bespreken. Hierna
worden dan de individuele stoffen
besproken voor de optredende chemische
processen en de ruimtelijke verspreiding.
Het gebied kan, grotendeels naar analogie
van de geologie, hydrogeochemisch
bezien opgedeeld worden in twee
gebieden: het gebied van de stuwheuvels
met de geassocieerde ondergrond en de
tussenliggende vlakke dekzandgebieden.
Een lichtzure pH (circa 6) en onderverzadiging van het grondwater met
calciet (tot voorbij de diepste filters op 50
à 60 m) karakteriseert de samenstelling
van het grondwater in het eerste gebied
(afb. 2). Tol op aanzienlijke dieptes
(50 m) komt nitraat voor in geringe

concentratie; dit impliceert dat het grondwater overwegend aëroob is. Voor het
diepste anaërobe, Fe[II]-houdcnde grondwater in de putten A3 en A4 gold bovendien dat hier geen calcietverzadiging
optrad maar wel sideriet-(FeC0 3 ) en
vivianietverzadiging (Fe 3 (P0 4 ) 2 ).
Neutrale pH en verzadiging van het water
met calciet (vanaf het eerste filter of
enkele meters onder dit filter) kenmerken
het tweede gebied. Het grondwater is
overwegend ijzer[II]-houdend, en dus
anaëroob; ondiep komt soms nitraathoudend grondwater voor (met een
maximale diepte van 12 ra-mv, zie later).
Het ijzer[II]-houdende water waarin
calcietevenwicht optreedt, kenmerkt zich
ook door verzadiging met sideriet, vivianiet en nabijverzadiging met rhodochrosiet (MnC0 3 ). Aanwijzingen voor het
optreden van sulfaatreductie doen zich

5. Diffuse agrarische verontreinigingen
5.1. Zoutbelastuig
Het toedienen van mestzouten op het land
leidt tot verhoogde mineralisatie van het
geïnfiltreerde grondwater. Het vertaalt
zich zowel in de vorm van verhoogde
Cl-concentraties als toename in som ionen
(d.w.z. elektrische geleidbaarheid). Gelet
op deze samenhang zal de toename in de
zoutbelasting geïllustreerd worden aan de
hand van Cl-gehalten.
De Cl-concentratie van regenwater in
oostelijk Nederland is ongeveer 4 mg/l
[Ridder, 1978]. Indamping van bodemvocht en droge depositie kunnen zorgen
voor verdubbeling tot vertienvoudiging
van de concentratie [Appelo, 1988]. Gelet
op de analysewaarden van Gl (5 tot
18 mg/l) in de monsters van het grondwater onder bos voor het gebied, kunnen
Cl-concentraties boven 18 mg/l veelal
toegeschreven worden aan mestzouten,
mits infiltratie van water van de grote
rivieren, zoals in dit gebied de IJssel,
uitgesloten kan worden.
Naast een toename in neutrale zouten
(zoals NaCl, KCl, CaS0 4 ) is er sprake van
een toename in de HC0 3 -hardheid. Hen
opvallend fenomeen is het hoge calciumgehalte van het ondiepe grondwater. Bij
maar liefst 10 van de in totaal 14 bemonsterde putten is het calciumgehalte van het
ondiepe grondwater beduidend hoger dan
het calciumgehalte van het meer diepe
grondwater. Zelfs in de ondiepe gedeelten
van de dekzandruggen worden al in de
bovenste minifüters regelmatig calciumgehalten van meer dan 100 mg/l aangetroffen.
Ondanks het hoge calciumgehalte
vertoont het ondiepe grondwater bij de
putten die op een infiltratielokatie zijn
gesitueerd geen verzadiging met calciet.
Toch moet de verklaring voor de hoge
calcium- en bicarbonaatgehalten in het
oplossen van kalk worden gezocht. De
hoge calciumgehalten kunnen niet toebedacht worden aan verwering van
silikaatmineralen [Helgeson etal, 1984].
Evenmin is het waarschijnlijk dat de
herkomst van het bicarbonaat geheel
gerelateerd kan worden aan de oxydatie
van organisch materiaal en dat de
herkomst van het calcium aan het
oplossen van neutrale zouten, zoals
CaS0 4 , toegeschreven kan worden. Een
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niet-lineaire relatie tussen Ca en H C 0 3
(of helemaal geen enkele relatie) zou dan
voor de hand liggen.
Het uitzetten van de molaire concentraties
van Ca tegen H C 0 3 voor de individuele
putten geeft echter veelal een lineaire
relatie met een helling van 0,75 tot 1,0, de
regressiecoëfficiënt ligt hierbij rond de 0,9.
Het beeld wordt enigszins vertroebeld
doordat toenames in H C 0 3 samenvallen
met toenames in de som van de overige
anionen. Hierdoor doen zich soms ook
andere lineaire relaties voor, zoals tussen
Ca en Cl, Na en H C O , of Na en Cl.
Scheiding van causale en non-causale
verbanden wordt hierdoor bemoeilijkt.
De lineaire relatie tussen Ca en H C 0 3
met een helling iets kleiner dan 1,0 suggereert kalkoplossing met een sterk zuur.
Het sterke zuur kan een produkt zijn van
oxydatie van organisch materiaal door
zuurstof in de onverzadigde zone. De
volgende combinatie van processen lijkt
dus van toepassing:
oxvdatie van organisch materiaal:
(CH20)1M(NH3)16H3P04 + 106O,—>
91H 2 C0 3 * + 1 5 H O V + 16NH 4 + +
H2P(V
(D
oxydatie van NH 4 afkomstig van organisch
materiaal of droge depositie van
(NH 4 ) 2 S0 4 [Van Breemen etai, 1982]:
NH 4 + + 2 0 2 + H 2 0 — > NCV +
2H,Ü'
(2)
oplossen van kalk met vrijgekomen sterk
CaCO, + H + < — > Ca 2+ + H C 0 3

(3)

Het is niet bekend of de bodem nog van
nature kalk heeft, of dat de bodem bekalkt
wordt. Vermoedelijk geldt dat er bekalkt
wordt. Bij het aanwezig zijn van natuurlijke kalk valt te verwachten dat kalk zich
bij benadering over het gehele diepteprofiel tot in de eigenlijke aquifers bevindt
(vgl. [Van Huissteden, 1990]). In dat geval
is een blijvende onderverzadiging met
calciet tot een diepte van enkele meters
onder de grondwaterspiegel onwaarschijnlijk. De reistijd die hiermee gemoeid is, is
immers enkele jaren. In dat geval zal de
reactietijd lang genoeg zijn om in het
ondiepe grondwater evenwicht met calciet
te bereiken.
De waargenomen onderverzadiging moet
een gevolg zijn van of beperkte voorradigheid van opgebracht kalk of inhibitie van
kalkoplossing door aanwezige organische
zuren (en andere stoffen als fosfaat)
tijdens de verblijftijd van wegzijgend
water in de bekalkte zone van de bodem.
De toename in Cl en algemene zoutbelasting is in het grondwater van de dekzandgebieden tot op grote diepte terug te
vinden (afb. 3). In het westelijk gebied
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Afb. 3 -Infütraticdieptes vanzoutbelastingenkalium. Verticalepijlverwijst naarcontinu herkomst vanafde
grondwaterspiegel, horizontalepijlverwijst naarherkomst anders Jan delokatie ran deput.

Kation-uitwisseling met kalium
Het optreden van kation-uitwisseling bemoeilijkt de beschouwing van verontreiniging met kalium
enigszins. Immers, de concentratie van kalium aan de uitwisselaar is een veelvoud van die in
oplossing wanneer beiden in dezelfde eenheden uitgedrukt worden (bijv. in termen van volume
poriewater). Absolute concentraties in het water hebben dan ook geen of weinig zeggingskracht
naar de verontreiniging toe: het is immers karakteristiek voor uitwisselprocessen dat de verdeling van een stof tussen vaste en vloeibare fase geschiedt volgens een competitie met andere
opgeloste kationen. Dit wordt uitgedrukt in het uitwisselevenwicht, bijv. voor Ca-K uitwisseling
als:

1/2Ca-X 2 + K+<

> K - X + 1/2Ca 2 +

(1)

waarbij X' de uitwisselaar is met een lading van - 1 op equivalentiebasis. De bijbehorende
selectiviteitscoëfficiënt, KE,valt als volgt te definiëren:
KE = / V l K + ] i/([Ca2+]//y C a )

(2)

waarbij /?, de equivalentfractie van het kation i is,en [i] de activiteit van kation i is. De waarde KE
is veelal geen constante voor uitwisseling met K aan natuurlijke bodems of sedimenten
[Bruggenwert en Kamphorst, 1982]. Dit bemoeilijkt nadere kwantificering van effecten van
kaliumtoevoeging.
Een verhoging in kaliumconcentratie kan nu twee oorzaken hebben. Ten eerste kan toevoeging
van andere kationen door een verhoging van de totale zoutbelasting leiden tot concentratieverhoging door desorptie van kalium, reactie (1) verschuift naar links door bijvoorbeeld toevoegen van Ca. Ten tweede kan toevoeging van kalium in oplossing leiden tot zowel toename
in concentratie als in de fractie aan de uitwisselaar.
'og (PAR)
De variabele Potassium Adsorption Ratio
(PAR) biedt de mogelijkheid om onderscheid
te maken tussen de twee type veranderingen.
De PAR kan vanuit verg. (2) gehaald worden:
PAR = [ K + ] / i / ( X [ M e 2 + j )

Afb.4-PAR-proficlvoorinfiltratieputA3 enkwelputA6.

waarbij M e 2 + slaat op een divalent kation. De
PAR geeft een waarde voor de bezetting van
de uitwisselaar in relatieve zin:toename van
PAR leidt altijd tot toename van de fractie K
aan het sorptiecomplex voor éénzelfde vaste
fase ongeacht de absolute waardes van KE en
de veranderingen van KEmet samenstelling in
oplossing. Voor situatie (1 )zal gelden dat de
kaliumconcentratie mag toenemen maar dat
PAR afneemt, terwijl voor situatie (2) beiden
toenemen.
Een plot van PAR versus diepte geeft hiermee
een goed beeld van de maximale diepte waarop de kaliumverontreiniging zich bevindt
(afb. 4). Een rechte lijn parallel aan de diepteas kenmerkt een steady-state toestand, zoals
die te verwachten is in kwelgebieden (A6).
Knikken in het profiel duiden op veranderingen in de bezetting van de uitwisselaar
door veranderingen in watersamenstelling, die
gerelateerd zijn aan infiltratiegebieden (A3).
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reikt het tot aan de Drente-klei. In het
oostelijk deel tot een diepte van ongeveer
30 m. Opvallend is het 'upconen' van
schoon grondwater bij put A6; dit is een
bevestiging vanuit de hydrogeochemie
voor de geohydrologische modelstudie
waarin het gebied rond A6 als (potentiële)
regionale kwelzone naar voren kwam.
5.2. Kalium
Kali-zouten worden als meststof toegediend omdat kalium een groeilimiterende stof kan zijn voor gewassen.
De hydrochemie van kalium wordt niet
door mineraal-evenwichten gecontroleerd
onder Nederlandse condities maar door
kation-uitwisselingsprocessen (kader 1).
Afbeelding 3 geeft de infiltratiedieptes van
kalium in het grondwater 7«?.'? die zijn
afgeleid van de PAR profielen. De afbeelding toont dat de infiltratiedieptes voor
kalium achterblijven bij die voor de zoutbelasting; echter aanwijzingen voor infiltratie van kalium tot een diepte van
ongeveer 12 m-mv zijn duidelijk te vinden
in de meeste infiltratieputten.
5.3. Nitraat
Nitraat is een stof die geassocieerd is met
oxydatie van organisch materiaal. Het doet
zijn intrede in poriewater hetzij door
atmosferische depositie hetzij door
uitrijden van (vloeibare) dierlijke mest.
Algemeen gesteld geldt dat de tweede tot
aanzienlijk hogere concentraties in het
poriewater leidt dan de eerste.
In het grondwater van Salland komt
nitraat regelmatig voor (afb. 5). Er is
hierbij onderscheid gemaakt in twee
concentratieklassen: boven 20 mg/l en
tussen de detectiegrens (0,1 mg/l) en

20 mg/l. De grens van 20 mg/l is arbitrair;
het geeft een eerste indruk tussen sterk
verontreinigd en verontreinigd. Het
onderscheid poogt om herkomst via
atmosferische depositie te kunnen onderscheiden van herkomst via opgebrachte
mest. Er geldt dat nitraat in het algemeen
in de infiltratieputten gevonden wordt. In
de lokale infiltratieputten komt nitraat
voor tot circa 10 m-mv met concentraties
die veelal boven de 50 mg/l liggen. In de
regionale put Al komt nitraat voor tot
48 m-mv in een concentratie van maximaal 20 mg/l. Daarnaast wordt nitraat in
het ondiepe grondwater in put A6
gevonden.
Opgelost nitraat gedraagt zich niet-conservatief zo gauw het door grondwaterstroming in de anaërobe zone komt.
Reductie van nitraat en geassocieerde
processen treden dan op met wezenlijke
veranderingen in de grondwatersamenstelling. Verschillende reductoren die in
sediment voorkomen, kunnen hierbij
aanleiding geven voor denitrificatie
(kader 2).
Beschouwing van de analysegegevens van
de verschillende putten leidt tot de
conclusie dat zich veel minder concrete
aanwijzingen voor denitrificatie in de
verzadigde zone voordoen, dan op grond
van nitraatconcentraties van ruim boven
de 50 mg/l verwacht mag worden. Put
AIO geeft duidelijk aanwijzingen voor
denitrificatie in het grondwater: hier
vinden we een toename in TIC, Ca en
alkaliniteit onder het nitraathoudende
grondwater (afb. 7). De sprong in TIC
suggereert denitrificatie door oxydatie van
sideriet en organisch materiaal.

Afb. 5 -Infiltratiedieptes van nitraatenafgeleide demtnficatiegrens enhetvoorkomen van o-P04-rijk water.
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Voor de putten A2, A3,A7, A8 en Al 1zijn
kleine toenames in TIC te herleiden.
Afbeelding 7 toont echter ook de discrepantie in de massabalans wanneer de
verklaring voor de overgang van het
nitraathoudende grondwater naar het
eronder liggende Fe[II]houdende grondwater wordt gezocht in het denitrificatie
mechanisme: er zijn geen wezenlijke
toenames in alkaliteit of S 0 4 die ook maar
enigszins te relateren vallen aan grondwater met een oorspronkelijke N 0 3 concentratie van 425 mg/l (zoals
gevonden in de filters op 4 en 5 m-mv),
dat gereduceerd is geraakt. Later zal ingegaan worden op de waarschijnlijkheid
van hydrogeologische overgangen in
plaats van hydrogeochemische voor dit
soort concentratiesprongen. Bijkomend
probleem is dat de nitraatbelasting van de
bodem niet constant geweest zal zijn.
Verandering in nitraat of species die
geassocieerd zijn met denitrificatie kunnen
zowel een gevolg zijn van verandering van
belasting in de tijd als optreden van
nitraatreductie. De uitgangspositie,
voordat denitrificatie optrad, is moeiljk te
achterhalen met behulp van een standaard
analyse-pakket. Isotoopanalyse van TIC,
N 0 3 en opgelost N 2 -gas (het produkt van
denitrificatie) kan dit inzicht wel opleveren [bijv. Smith etat, 1991].
5.4. Ortho-fosfaat
De laatste component die aandacht
verdient is ortho-fosfaat (verder aangeduid als fosfaat). Fosfaat is een belangrijk bestanddeel van zowel dierlijke mest
als kunstmest. Het wordt in aërobe
bodems sterk geadsorbeerd aan aanwezige
Al- of Fe-hydroxydes. De algemene
gedachte is nu dat zo gauw de sorptiecapaciteit voor fosfaat verbruikt is er
doorslag naar de ondergrond zal optreden.
Op dat moment zou fosfaat zich nagenoeg
conservatief gaan gedragen. Het zal uit het
navolgende blijken dat deze gedachte voor
het huidige gebied ongegrond is.
Mineraalevenwichten zullen namelijk een
beperking aan de oplosbaarheid van
fosfaat gaan opleggen in het diepere
grondwater. Berekening van de verzadigingsindices van fosfaatmineralen
toont dat aërobe gebieden waarin calcietevenwicht heerst, ook verzadigd zijn met
OH-apatiet. De maximale P 0 4 - concentratie wordt hier dus bepaald door apatietoplosbaarheid. Voor de anaërobe
gebieden waarin siderietverzadiging
heerst, is verzadiging met vivianiet aangetoond. Hierbij doet zich niet altijd
verzadiging met calciet en apatiet voor. In
deze zones komen geen hoge P 0 4 concentraties voor (afb. 5); de waarden
variëren van 0,04 tot 0,16 mg/l, met
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Verschillende bestanddelen in aquifers kunnen zorgen voor denitrificatie.
Voor de huidige situatie zijn organisch materiaal, sideriet (of vivianiet) en
pyriet (FeS 2 ; of andere ijzersulfiden) van interesse. De oxydatie/reductieprocessen zijn als volgt te schrijven (waarbij alle reacties op basis van 1 mol
N 0 3 geschreven zijn):

Denitrificatie

1. reductie door organisch materiaal (vereenvoudigd tot de reductor
koolstof, zie vgl. (1)):
NO3- + 5/4 C H 2 0 <
> 1/2 N 2 + 1/4 H 2 C 0 3 + HCO3- + 1/2 H 2 0

concenlralie (mmol/L)

2. reductie door Fe[ll] van sideriet:
NO3- + 5 FeC0 3 + 7 H 2 0 <
> 1/2 N 2 + 5 FeOOH + 4 H 2 C0 3 * + HCO32.2-

3. reductie door S[l] van pyriet:
NO3- + 5/14 FeS 2 + 2/7 H 2 C 0 3 '
1/2 N 2 + 5/7 S 0 4 2 " + 5/14 Fe2+

organisch materiaal

2.3-

2.5^

3J
N0

3 begin = 1-0 mmol/L

Fe (II)- sidenet

2.53 -

O TIC
+ HCO3
D Ca
. Fe2+
> kalkoplossing

Aß. 6 Ontwikkeling vangrondwatersamenstelling bijdenitrificatie met
organisch materiaal.sideriet enincomplete oxydatie vanpyriet.
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Denitrificatie door organisch materiaal en sulfide is experimenteel aangetoond. Complete denitrificatie door Fe[ll] is nog immer onderwerp van
discussie alhoewel thermodynamisch mogelijk [Brons, 1992]. Wel is
experimenteel bewezen dat denitrificatie kan optreden door gekoppelde
oxydatie van organisch materiaal en Fe[ll].
De processen beïnvloeden het evenwicht van carbonaatspecies, de pH en
hiermee voor kalkhoudende systemen ook het calcietevenwicht. Van belang
is hierbij de hoeveelheid anorganisch koolstof die geproduceerd wordt en
de verhouding tussen H 2 C0 3 * en HCO3-. De verschillen die optreden worden
geïllustreerd in afbeelding 6. Uitgegaan is van een 2 mmol/L CaHC0 3
oplossing in evenwicht met kalk (stap 1). Berekeningen met PHREEQE
[Parkhurst et al., 1980] zijn gemaakt door 1 mmol N 0 3 per liter om te zetten;
hierbij is calcietevenwicht gehandhaafd tijdens denitrificatie (stap 2,1 t/m
2,5). Na denitrificatie is het water in evenwicht gebracht met sideriet naast
handhaving van calcietevenwicht (stap 3), dit wordt immers ook in het
grondwater van Salland gevonden.
Oxydatie van organisch materiaal leidt tot enige oplossing van kalk,
duidelijke toename in TIC en geringe toename in alkaliniteit. Oxydatie van
sulfide van pyriet leidt tot geringe toenames in alkaliniteit, Ca en TIC. Het
pyriet-ijzer is hierbij niet geoxydeerd door N 0 3 : Postma ef al. [1991] vonden
dat oxydatie van opgelost Fe[ll] door N 0 3 verwaarloosbaar is zo gauw de
stroomsnelheid van het grondwater beduidend groter is dan de moleculaire
diffusiesnelheid. Oxydatie van Fe[ll] van sideriet leidt tot scherpe stijging van
Ca, TIC en alkaliniteit. De hoeveelheid sideriet die oplost nadat het nitraat
gedenitrificeerd is tot N 2 -gas is voor alle scenario's vrijwel identiek.
Aanwijzingen voor denitrificatie zijn toenames van TIC,alkaliteit, Ca of S 0 4 in
grondwater onder nitraathoudend grondwater. Bovendien kan een
verhoging van de Ammonium Adsorption Ratio (AAR; gedefinieerd als PAR
met NH 4 voor K, zie kader 1) duiden op toename in hoeveelheid oxydatie van
organisch materiaal uitgedrukt per liter grondwater. Stikstof komt immers
voor in organisch materiaal in aminoverbindingen. Bij oxydatie van
organisch materiaal komt ook NH 4 vrij naast koolstof.
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uitzondering van put A6 (gehaltes van
0,14 tot 0,22 mg/l; deze hangen vermoedelijk samen met de lange verblijftijd
van het grondwater in het bestudeerde
gebied en de samengaande laagste redoxpotentiaal met aanwijzingen voor oxydatie
van organisch materiaal door S0 4 ).
Nabij het maaiveld zijn slechts relatief
hoge gehaltes te vinden bij de lokale infiltratiegebieden (afb. 5). Hier bevindt zich
een ondiepe zone die aëroob en calcietonverzadigd is. Dit zijn de meest zure
gronden binnen het gebied. De oplosbaarheid van fosfaten is in zulke gebieden ook
het hoogst. Immers de oplosbaarheid
neemt toe met afnemende pH doordat
fosfaat net zoals carbonaat een zwak zuur
is: bij hogere pH neemt de fractie P 0 4 '
binnen o-P0 4 toe. Dit zijn ook potentieel
de gebieden waar P 0 4 - doorslag kan
plaatsvinden.
Actuele verontreiniging van het grondwater met P 0 4 door menselijk handelen
speelt vrijwel geen rol in Salland. Zodra
het grondwater in kalkverzadigde en/of
anaërobe milieus stroomt zal de P 0 4 concentratie onmiddellijk beperkt worden
door oplosbaarheid van Ca- en Fefosfaten. De hoogste concentraties komen
op diepte voor en lijken hiermee een
natuurlijke herkomst te hebben: hetzij in
aëroob kalkvrij milieu (put A2 van 31 tot
39 m-mv) of in diep, anaëroob milieu
waarin aanwijzingen voor S0 4 -reductie en
COvproduktie zijn (bijv. A6).
6. Verspreiding van de diffuse
verontreinigingen
Vergelijking van de infiltratiedieptes toont
aan dat de verschillende stoffen uiteenlopende infiltratiedieptes hebben.
Verhoogde zoutbelasting is in vrijwel het
gehele gebied waar te nemen. De
reactieve species blijven hierbij sterk
achter. P 0 4 kent slechts infiltratie zolang
het sediment kalkvrij en aëroob is. In die
gebieden reikt de diepte tot 5 à 7 m-mv
(put A5 en AIO). Nitraat is ook alleen
gelieerd aan de infiltratiegebieden.
Gehaltes boven de 20 mg/l (ofwel waarschijnlijk afkomstig van landbouwgebieden) komen tot 16 m-mv voor. Pr
zijn aanwijzingen dat de denitrificatiegrens, ofwel de infiltratiediepte van water
met oorspronkelijk hoge nitraatgehaltes,
reikt tot 30 à 50 m-mv. Hierbij moet
aangetekend worden dat de aanwijzingen
niet altijd overtuigend zijn. Het is dan ook
moeilijk om een verschil tussen het
nitraatfront en de denitrificatiegrens aan te
tonen. Het lijkt er echter op dat bij
put AIO de denitrificatiegrens tot de
Drente-klei (32 m-mv) reikt, terwijl het
nitraatfront reikt tol een diepte van
12 m-mv. Tenslotte reiken kaliumfronten
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tot een diepte van 12 m-mv. Voor de
putten A7 en A8 is bovendien sprake van
verhoogde waarden van de PAR tot een
diepte van 20 m-mv. Aanwijzingen voor
infiltratie van kalium tot in het grondwater
doen zich zowel voor in sommige putten
in lokale infiltratiegebieden (A3,A5 en
A7) als in putten in de lokale kwelgebieden (A8 en Al 1).
Het verschil in het gedrag van kalium met
dat van de andere stoffen houdt mogelijk
verband met de paleohydrologische
situatie. De wegzijgingsgebieden kennen
van oudsher een neerwaartse flux van het
grondwater, waardoor er voortdurende
consumptie van reducerende stoffen (en
kalk) heeft plaatsgevonden. De verhoogde
belasting van het infiltrerende grondwater
met oxyderende stoffen, zoals nitraat
(naast het van nature voorkomende
zuurstof), leidt hier tot een versnelde
uitbreiding van de aërobe zone in de
afstromingsrichting.
Kwelgebieden kennen een (netto)
opwaartse flux vanuit het grondwater.
Recente ingrepen in het grondwatersysteem, zoals verdichting van het
drainagestelsel, peilverlagingen en grondwaterwinningen, hebben tot gevolg dat de
van oorsprong (netto) opwaartse flux door
de bodemzone omslaat naar een situatie
met wegzijging door de bodemzone. De
consumptie van reducerende stoffen of
kalk in het ondiepe deel van kwelgebieden is derhalve relatief van recente
datum; afbraak van opgelost nitraat vindt
vermoedelijk nu nog direct vanaf de
grondwaterspiegel plaats. De uitspoeling
van fosfaat wordt hier, zoals al eerder

uiteengezet, verhinderd door de aanwezigheid van kalk.
Voor kalium zijn daarentegen geen
wezenlijke verschillen aan te geven tussen
wegzijgings- en kwelgebieden. De sorptie
van kalium is vooral gerelateerd aan het
voorkomen van kleimineralen. Dit is voor
een groot deel bepaald door de depositiegeschiedenis en zal niet wezenlijk veranderd zijn door de (paleo)hydrologische
situatie. De sorptiecapaciteit voor kalium
hangt dan ook niet wezenlijk samen met
de hydrologische stromingssituatie, zoals
de reductiecapaciteit voor nitraat en de
fixatiecapaciteit voor fosfaat dat wel doen.
Er valt, met uitzondering van het zojuist
beschrevene, geen eenduidige sequentie
van de verschillende fronten op te stellen.
Dit is een gevolg van het feit dat de
verschillende verontreinigingen door
verschillende types hydrochemische
processen gecontroleerd worden:
1. totale zoutbelasting: conservatief
gedrag (afname in zoutbelasting is slechts
mogelijk door Sü 4 -reductie met neerslag
van sulfides)
2. kalium: kation-uitwisseling
3. nitraat: conservatiefin aëroob milieu,
denitrificatie in anaëroob milieu
4. fosfaat: sorptie aan oxydes in aërobe,
kalkvrije zones; mineralisatie in carbonaatverzadigde gebieden,
Zoals al zijdelings opgemerkt kan niet elke
verandering van watersamenstelling met
de diepte, geweten worden aan hydrochemische processen. Het huidige onderzoek toont daarvan een aantal mooie en
opmerkelijke voorbeelden. Put A2 toont
concentratie (mmol/l)
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drie maal de diepte-overgang van aëroob
naar anaëroob (afb. 8), waarbij geldt dat in
één geval een kleilaag van tien meter dik
het anaërobe water scheidt van het
diepere aërobe water. Opvallend is dat de
situatie zich ook voordoet in de putten van
het infiltratiegebied, zoals Al. Veelal
wordt hier subverticale stroming verondersteld. De geschubde structuur van de
stuwheuvels zal echter waarschijnlijk
complicerend werken [Appelo etal., 1982].
Het is vooralsnog onduidelijk of de waargenomen afwisselingen hun oorzaak
kennen in het voorkomen van stagnante
zones of het onder elkaar voorkomen van
verschillende stroomtakken van één
hydrologisch systeem!
Put AIO geeft ook een voorbeeld van de
controlerende werking van stroming en
landgebruik op de grondwatersamenstelling. Deze put is geboord in een lokaal
infiltratiegebied met bos. Het ondiepe
grondwater tot circa 7 m-mv, reflecteert
deze situatie: lage gehaltes aan opgeloste
stof. Het diepere grondwater (dieper dan
7 m-mv) laat echter hogere gehaltes zien.
Vooral de NO,-gehaltes van ongeveer
115 mg/l versus 30 mg/l in het ondiepe
grondwater springen in het oog. De laatstgenoemde gehaltes suggereren een herkomst vanaf bosgebied [Krajenbrink etal.,
1988], terwijl de eerstgenoemde naar een
landbouwgebied verwijzen. De chemische
signatuur is duidelijk verschillend, waarbij
geldt dat het meer verontreinigde grondwater onder het schonere grondwater
doorstroomt. De vraag in hoeverre geohydrologische stromingsmodelstudies dit
soort patronen zullen reproduceren
verdient de aandacht. Een integrale benadering van grondwaterhydraulica, hydrogeochemie en stromingsstelselanalyse,
eventueel aangevuld met isotopenhydrologie, vormt dan ook de beste basis voor
het ontrafelen van stroombanen en
navenant verspreiding van, al of niet
verontreinigende, stoffen. De zeggingskracht van de individuele disciplines hangt
dan vooral samen met enerzijds de
processchaal en anderzijds de informatiehoeveelheid en -dichtheid voor het
gebied.
Waargenomen verschillen in samenstelling mogen óf verschillende systemen
representeren met elk hun eigen verblijftijd óf één enkel systeem met verschillende landgebruiken óf één systeem met
geochemische overgangen óf een combinatie. Dit geldt niet alleen binnen lokale
kwel- of infiltratiegebieden maar ook
binnen regionale kwel of infiltratiegebieden. Gemiddeld konden per put vijf
verschillende watersamenstellingen
gekarakteriseerd worden; in een wezenlijk
aantal gevallen betrof het hierbij eerder

geohydrologische overgangen dan hydrogeochemische. Grote interpretatiemoeilijkheden doen zich hier voor,
immers grenzen tussen landgebruik
hoeven niet samen te vallen met grenzen
tussen hydrologische systemen. Om de
verplaatsing van fronten te bestuderen zijn
waarnemingen langs een stroombaan
vanaf het infiltratiegebied noodzakelijk
daar grondwater feitelijk subhorizontaal
stroomt.
7. Conclusies
De gegevens van de minifilterputten
tonen aan dat infiltratiedieptes van diffuse
agrarische verontreinigingen meestal goed
gedefinieerd kunnen worden. Een
probleem doet zich voor bij het herleiden
van het denitrilicatiefront. Dit komt
doordat de stoffen in kwestie of niet in
een standaard analysepakket zitten (zoals
stikstof-isotopen) of dat de verandering in
concentratie moeilijk te herleiden valt aan
de hand van de gemeten concentraties
(zoals alkaliteit). Verdere conclusie is dat
waarnemingen van grondwatersamenstellingen in verticale richting, zoals veelal
gebruikelijk is, niet à priori als één-dimensionaal in de tijd en ruimte geïnterpreteerd mogen worden.
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Eén keer graven is genoeg
Onder het motto 'Een keer graven is
genoeg' hebben GGR-GAS, NUON
Rivierenland, Waterleiding Maatschappij
Gelderland, Zuidgelderse Nutsbedrijven
en PTT Telecom in het Gelders Rivierengebied het initiatief genomen ondergrondse kabels en leidingen structureel
gezamenlijk aan te leggen. Gemeenten en
hun inwoners ondervinden hierdoor in de
toekomst aanzienlijk minder overlast door
graafwerkzaamheden. Bovendien kunnen
gemeenten, projectontwikkelaars en
dergelijke voortaan alle nuts-, telecommunicatie- en, waar mogelijk, ook
CAI-voorzieningen met één formulier
aanvragen.
Het Gelders Rivierengebied is verdeeld in
vier regio's. Per regio is, namens de vijf
deelnemende bedrijven, één contactpersoon benoemd. Deze regio-coördinator
is voor gemeenten, projectontwikkelaars,
bouwaannemers enzovoort voortaan het
aanspreekpunt voor gas, water, elektriciteit, telecommunicatie- en eventueel CAIvoorzieningen. Nieuw is ook dat klanten
alle voorzieningen met één formulier via
één van de deelnemende bedrijven
kunnen aanvragen. De vijf bedrijven
zorgen daarna onderling voor coördinatie
en uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Zij versturen hun nota's
voorlopig nog wel apart.

