Chemisch onderzoek aan grondmonsters uit waterwingebieden:
over het waarom, hoe en de toekomst

TNO en Kiwa zijn in 1995 begonnen met
het gezamenlijk ontwikkelen van een
'geïntegreerd transportmodel voor de
grondwaterkwaliteit'. Dit in opdracht van
vooralsnog 10 waterleidingbedrijven (NV
NUON Water, WLF, WMG, WML, WMN,
WMO, WNWB, WOB, WOG en WZHO)
en met 50% subsidie van het ministerie
van Economische Zaken. Het betreft een
chemisch transportmodel waarin koppelingen gemaakt worden tussen een 3Dgrondwaterstromingsmodel, een model
voor de macrochemie en een model voor

P.J. STUYFZAND
Kiwa NV Onderzoek & Advies

J. GRIFFIOEN
TNO Grondwater en
Geo-Energie

H. P. BROERS
TNO Grondwater en
Geo-Energie

de chemie van sporenelementen en organische microverontreinigingen [Griffioen
(red), 1995].De opleverdatum is medio
1998. Het model vergt uiteraard gegevens
over reactieve bodembestanddelen, informatie die nu zeer schaars of afwezig is.
Om het model zo goed en snel mogelijk
te benutten, hebben de opdrachtgevers
gevraagd om informatie over de vereiste
geochemische analyses en de aanpak van
grondonderzoek. Waterleidingbedrijven
kunnen daar nu al rekening mee houden
bij het boren van nieuwe putten. Voorliggend artikel is de weerslag van de visie van
Kiwa Onderzoek &Advies en TNO
Grondwater & Geo-Energie.
1. Waarom grondonderzoek?
Al in het jaar 74 vóór Chr. formuleerde
Plinius het belang van de chemische en
mineralogische samenstelling van grond
voor de samenstelling van grondwater:
'Tales sunt aquae quales terrae per quas
fluunt', vrij vertaald 'de samenstelling van
water weerspiegelt het materiaal waarmee
het in contact treedt'. Praktisch gesproken
zijn er in de drinkwatersector tenminste
vier doelen gediend met chemisch
grondonderzoek:
- voorspelling van de ruw-watersamenstelling van grondwaterwinningen en

Samenvatting
Er is in de jaren '90 duidelijk sprake van een sterke toename van chemisch onderzoek aan grondmonsters uit waterwingebieden op verzoek van waterleidingbedrijven. Deze toename wordt ingegeven door de groeiende behoefte aan kennis
van de voorraden aan bodembestanddelen, die met passerend (vervuild) water
reageren. Die kennis is nodig om de steeds verdergaande mogelijkheden te benutten
die chemische transportmodellen ons bieden, zoals een TNO/Kiwa-model dat in
1998 gereed moet komen. De aandacht verschuift van voorspellen via statistiek op
waterkwaliteitsmetingen (tijdreeks-analyse) naar voorspellen via geohydrochemische
transportmodellen, waarin de kennis van hydrochemie, geochemie en hydrologie
gecombineerd wordt. Omdat we van water al veel weten, moet de aandacht gelijktijdig verschuiven naar de grond (chemisch vaak de grote onbekende).
Het 'waarom' van grondonderzoek stoelt in feite vooral op economische winst
dankzij (1) nauwkeurigere prognoses van zowel de ruw-waterkwaliteit als de effecten
van ingrepen op de kwaliteitsontwikkeling, en in sommige gevallen (2) bezuinigingen
op waterkwaliteitsbewaking.
Het 'hoe' van grondonderzoek kent vele mogelijkheden en beperkingen. Deze en de
belangrijkste reactieve bodembestanddelen passeren de revue. Voor 3 uiteenlopende
probleemgevallen worden zinvol geachte analysepakketten gepresenteerd. Enkele
aandachtspunten voor een goede strategie van bemonstering, monsterconservering
en analyse worden gegeven.
De 'toekomst' van grondonderzoek ziet er veelbelovend uit. Wel moet er subtieler
gewerkt worden dan volgens de traditionele analysevoorschriften en met meer zorg
voor monsterconservering zowel in veld als laboratorium. De lage gehalten aan reactieve bestanddelen en meestal anaërobe toestand van watervoerende pakketten
dwingen hiertoe. Een achttal onderwerpen voor methodenverbetering zal naar alle
waarschijnlijkheid worden aangepakt door Kiwa en TNO in het kader van het
TNO/Kiwa-project 'geïntegreerd transportmodel voor de grondwaterkwaliteit'.

winningen met oeverinfiltratie of kunstmatige infiltratie;
- voorspelling van de termijn waarop
winputten kunnen gaan verstoppen door
de menging van verschillende watertypen
rond en in de put;
- voorspelling van de effecten van bijv.
voorzuivering bij kunstmatige infiltratie en
maatregelen ter bescherming van de grondstof in waterwingebieden; en
- optimalisatie van meetnetten voor de
grondwaterkwaliteit.
Prognose van de ruw-watcrsamcnstelling
De waterkwaliteit verslechtert in den lande,
zoals bekend, door vooral verzuring,
vermesting, verspreiding, verdroging,
verzilting en de noodzaak tot toepassing
van oeverfiltratie of kunstmatige infiltratie
van oppervlaktewater. De eenvoudige
zuivering van het tevoren schone grondwater behoeft dan ook in veel gevallen op
termijn wijzigingen. Een goede prognose
helpt de eventueel benodigde investeringen
en het tijdpad juist in te schatten, en levert
daardoor besparingen op.
Zonder geochemische informatie moet
men het echter stellen met statistische
voorspellingen (tijdreeks-analyse) op basis
van vooral waterkwaliteitsgegevens van
waarnemings- of pompputten, met alle
onzekerheden van dien. De onzekerheden
hangen vooral samen met het meestal
beperkte aantal meetpunten voor grond-

waterkwaliteitsbewaking en de relatief
korte periode van intensieve monitoring
(in vergelijking met de veelal lange reistijden van water in de bodem). Dat leidt
al gauw tot drie cruciale vragen:
1. waar zit het vuilfront nu precies? (bijv.
ergens tussen 2 ver van elkaar verwijderde
waamemingsputten);
2. hoe snel verplaatst dat front zich eigenlijk? (bijv. in de korte meetreeks zien we
nauwelijks enige verplaatsing, maar als het
front eenmaal door die kleilaag heen is,
kan het snel in de pompput arriveren); en
3. als het vuilfront door bodemreacties
vertraagd wordt, komt er dan wat anders
voor in de plaats in het grondwater
terecht?
Met een geohydrochemisch transportmodel kan een antwoord op bovenstaande
vragen worden gegeven, in principe voor
alle plaatsen binnen het waterwingebied
op alle tijdstippen. En dat leidt, naar
verwachting, tot een beter onderbouwde
prognose van de ruw-waterkwaliteit van
grondwaterwinningen en winningen met
oeverinfiltratie of kunstmatige infiltratie,
voor de openbare drinkwatervoorziening.
Als voorbeeld zijn de berekende kwaliteitsveranderingen in diep-geïnfiltreerd oppervlaktewater in een anaëroob watervoerend
pakket getoond (afb. 1). De beperkte voorraad aan reagerende ijzersulfiden en kalk
leiden tot een vrij ingewikkelde kwaliteits-
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Aß. 1 - Schematische
weergave van het met
eeneenvoudig chemisch
transportmodcl berekende
verloop in de waterkwaliteitsveranderingcn
(L\X = verandering van
X t.o.v.aanvoer) bij
diepinfiltratie van oppervlaktewater in een
anaëroob watervoerend
pakket.
Dit onder bepaalde randvoorwaarden (!) als
functie van het Aantal
Doorspoelingen van het
totale Poriënvolume
(ADP) tussen infiltratieenpompput (ofwaarnemingsput)
[Naar Stuyfzand &
Lüers, 1994].
De uitloging van de
reactieve bodembestanddelen kalk
(CaC03), ijzermonosulfide (FeS) en
pyriet (FeS2) isook
weergegeven (organische
stof nict-reactief verondersteld). Een gedetailleerde
prognose vergt de in tabel
III (situatie B)
opgenomen analysepakketten voor grondmonsters.
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Prognose van deeffecten vaningrepen
Voorkómen van ellende is beter en vaak
ook voordeliger dan het vergaand behandelen van grondwater in een nazuivering
[Laeven etal, 1995]. Met een geohydrochemisch transportmodel kan berekend
worden wat de effecten zijn van bijv.
verminderde mestgiften, een afname van de
S 0 2 - en NO x -uitstoot, en de sanering van
een infiltrerende waterloop. Dat vereenvoudigt dan een kosten-baten analyse van
de diverse ingrepen.
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ontwikkeling, die absoluut niet met statistische methoden te voorspellen valt.
Prognoseputverstopping
Het probleem van aërobe putverstopping
[Kobus &Vlasblom, 1975; Van Beek, 1982]
zal toenemen. Het aandeel aëroob grondwater (zuurstof- of nitraathoudend) in het
ruwwater van grondwaterwinningen zal
namelijk toenemen om redenen die hieronder worden toegelicht. Dat leidt tot
menging van aëroob water met ijzerrijk,
anaëroob grondwater (zonder zuurstof en
zonder nitraat) en via chemische reactie tot
de vorming van ijzervlokken en bacteriegroei. De vlokken en bacteriën verstoppen
vervolgens de pompput.
De toenemende aërobie hangt samen met
het volgende: 1.de landbouw heeft gezorgd
voor een dramatische overbemesting met
stikstof; 2. grondwaterstanden zijn in het
algemeen verlaagd waardoor de aërobe
oxidatie van organische stof en opgebrachte (drijfjmest verder kan toenemen
met productie en uitspoeling van nitraat;
3. de concentraties nitraat en ammonium
in regen- en oppervlaktewater zijn gestegen; en 4. watervoerende pakketten (ook
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ingeschat, en daarmee de noodzaak tot
eventuele voorzieningen. We zien in
afbeelding 1dat nitraat en zuurstof uit het
infiltratiewater pas na resp. ongeveer 190
en 575 ADPs (Aantal Doorspoelingen van
het totale Poriënvolume; bijna equivalent
aan bedvolumina) tot de winput doorbreken. Bij een kortste reistijd van infiltratie- tot winput van bijv. 60 dagen, houdt
dat aankomsttijden van resp. 30 en 95 jaar
in. Dankzij veel ijzersulfiden is hier het
risico van snelle chemische verstopping
van de winput dus zeer laag.
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geen reactieve bodembestanddelen meer,

diepe) zullen in toenemende mate kunstmatig aangevuld worden met zuurstof- en
nitraatrijk oppervlaktewater.
Met een goede prognose kan het gevaar
van chemische verstopping beter worden

Optimalisatie van meetnettenvoordegrondwaterkwaliteit
In watervoerende pakketten (WVPs) met
veel kalk zullen zuurfronten niet snel doordringen, en is het frequent analyseren van
vele sporenelementen (als Al, Be, Cd, Co,
Ni, Pb en Zn) stroomafwaarts van het front
dikwijls weggegooid geld. In WVPs met
veel fijn-verdeelde organische stof zullen
diverse fronten met organische microverontreinigingen langdurig worden tegengehouden, wat het frequent analyseren op
bijv. trihalomethanen, chloriet en atrazin
onnodig maakt. In WVPs met veel ijzersulfiden kan men lang wachten op de

Afb. 2 - De bodem als
'source'en 'sink'voor
macroparameters en
sporenelementen in geval
van de infiltratie van
nitraatrijke drijfmest in
een pyricthoudendc
•
bodem. Aan de bovenzijde
van het pyrietvoorkomen
worden zuurstof en
geadsorbeerd
nitraat volledig verbruikt
voor oxidatie van pyriet
(FeS2). Daarbij lossen
vooral sulfaat en ijzer op,
maar ook arseen,eobalt,
nikkel enzink worden
gemobiliseerd, aangezien
pyriet spoortjesvan deze
elementen bevat [Van
Beek (trHettinga, 1989;
concentratie sporengehalte sporenelement
concentratie [mg/l]
Griffioenetal., 1994].
slement ingrondwater [ug/l]
in sediment [mg/kg]
Sulfaat wordt vervolgens
stroomafwaarts niet
vertraagd, maar de sporenelementen wel (door sorptie vooral aan klei en organisch materiaal, en aan vers gevormde
ijzeroxihydroxiden). Voorspelling van hetgedrag van de sporenelementen vergt o.a. analyse van hetgehalte van pyriet
aan deze elementenplus hel adsorptievermogen van het sediment. Een passend analysepakket is opgenomen in tabel III
(situatie C).
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doorkomst van nitraat en zuurstof, maar
moet wel rekening gehouden worden met
verhoogde concentraties sulfaat en later
ook arseen, cobalt, nikkel en zink (afb. 2).
Grondwaterkwaliteitsmeetnetten kunnen
geoptimaliseerd worden door kartering van
de geochemische opbouw van de ondergrond. Het meetprogramma kan dan
verfijnd worden door specifieke analysepakketten en meetfrequenties toe te
kennen aan formaties die zich geochemisch
onderscheiden [Stuyfzand, 1995b].
2. Reactieve bodembestanddelen
In hetalgemeen
Bij grondonderzoek voor hydrochemische
voorspellingen, moet de aandacht gericht
worden op de 'reactieve' bestanddelen van
de grond. Dat zijn de bestanddelen die
stoffen afgeven aan passerend water (een
'source' vormen) of opnemen c.q. verbruiken bij reactie (een 'sink' vormen). Wat
voor water een 'source' is, vormt voor de
bodem een 'sink', en omgekeerd. Het principe is geïllustreerd in afbeelding 1en 2: in
beide gevallen vormt de bodem een 'sink'
voor zuurstof en nitraat, in afbeelding 1
een bron voor sulfaat èn bicarbonaat, en in
afbeelding 2 een bron van sulfaat, ijzer en
enkele sporenelementen.
Betrokken op de totale hoeveelheid grond,
gaat het in de Nederlandse sedimenten
meestal om slechts enkele (zand) tot
enkele tientallen (klei en veen) gewichtsprocenten [Stuyfzand, 1993;Broers et al,
1994]. De rest bestaat uit praktisch inert
materiaal, zoals kwarts (vaak > 80% droog
gewicht) en vele aluminiumsilicaatmineralen (vaak 5-15%). Alleen onder bijzondere
omstandigheden verweren genoemde inerte
materialen en dan doorgaans uiterst langzaam (zie onder ad 'factoren van invloed
op de reactiviteit'). Bovendien bestaat
de indruk dat voor de Nederlandse
ondergrond de bijdrage van kwarts en
aluminiumsilicaten (kleimineralen daargelaten) aan het adsorberend vermogen
gering tot verwaarloosbaar is.
Wanneer echter betrokken op de hoeveelheid in water opgeloste stoffen, dan gaat
het ook in de Nederlandse sedimenten
meestal wel om zeer grote hoeveelheden
reactieve bodembestanddelen. Deze zijn in
staat om zeer langdurig de reactiecapaciteit
van instromend water te bufferen.
Factorenvan invloedopde reactiviteit
In hoeverre de reactieve bodembestanddelen zich onder de heersende grondwateromstandigheden daadwerkelijk reactief
gedragen, hangt af van de samenstelling
van het passerende grondwater. Zo lost
aluminiumhydroxide in zeer zuur water wel
op, maar niet of nauwelijks bij pH 6,5-8.
En ijzeroxihydroxide (roest) lost in diep

anaëroob of extreem zuur water op,
maar niet/nauwelijks in aëroob milieu
bij pH > 5.
De belangrijkste factoren zijn dan ook,
wat betreft het instromende water, de pH,
het redoxmilieu (aëroob versus anaëroob,
voor een subtielere indeling zie [Stuyfzand,
1989; Broers etai, 1994]), de concentratie
van de oxidatoren zuurstof en nitraat
(en sulfaat), de temperatuur (vooral van
belang voor de reactiesnelheid, vooral bij
de ontleding van organische stof) en het
complexerend vermogen (o.a. afhankelijk
van de concentratie opgeloste organische
zuren en het zoutgehalte).
De mate van reactiviteit hangt ook af
van de vorm waarin de reactieve bodembestanddelen voorkomen. Van belang zijn
o.a. de kristalvorm (bijv. kalk als calciet,
aragoniet of amorf), de deeltjesgrootte
(macroscopisch kristal of cryptokristallijn)

en de toegankelijkheid (beschermd door
ijzerhuidjes of coatings van organische
stof)De belangrijkste reactieve bestanddelen van
Nederlandsesedimenten
De ervaring leert dat het in Nederland
vooral gaat om de in Tabel I gerubriceerde
reactieve bodembestanddelen. Van deze
bestanddelen zijn voor watervoerende
pakketten in het algemeen de organische
stof, lutumfractie (deeltjes < 2 u,m, waarvan
vooral kleimineralen van belang zijn), kalk,
ijzersulfiden en ijzerhydroxiden het belangrijkste.
3. Welke analyses zijn zinvol?
De mogelijkheden in vogelvlucht
Het kwantificeren van de reactieve bodembestanddelen in een grondmonster kent
geen pasklare analytische procedure.

TABEL I - Overzicht van de belangrijkste reactieve bodcmbestanddelen van watervoerende pakketten in waterrvingebieden, en enkele reactieproducten die in water oplossen.

Organischestof:
Alom aanwezig als humusdeeltjes, veen(resten), hout, algresten, in schelpen en botten, als huidje
om korrels etc.Door dezevariatie in voorkomen ook zeervariabel qua reactiviteit. Belangrijk
door (1) de sterk adsorberende eigenschappen voor zowel organische microverontreinigingen als
kationen, en (2) deoptredende afbraak ervan vooral in aanwezigheid van zuurstof, nitraat en
sulfaat (deze oxidatoren verdwijnen dan).Oxidatie van organische stof leidt tot oplossing van
organische koolstofverbindingen (veelal fulvinezuren; DOC),anorganische koolstof (C0 2 en
HCO3-),nutriënten (P043", NH4+),I
N-,en H,S (reageert vaak met Fe2+ tot een ijzersulfideneerslag) en eventueel methaan.
Carbonaatmineralen:
In Nederland meestal voornamelijk kalk (CaC03 als calciet en aragoniet), onder bijzondere
omstandigheden sideriet (FeC03; o.a. in diverse methaanhoudende pakketten),en zelden
dolomiet (CaMg(C03)9;in evaporieten op grotere diepte in NO-Nederland,in Limburg?).
Kalk lost gemakkelijk op in zuur tot licht zuur water, enverhoogt dan zowel de totale als tijdelijke hardheid van water. Deoplossing van kalk levert meestal ook significante hoeveelheden
strontium en fosfaat op voor dewaterfase. Sideriet lost veelmoeilijker op (waarschijnlijk door
kinetische problemen), en levert naast ijzer en bicarbonaat ook enig mangaan.
Sulfidemineralen:
In Nederland voornamelijk pyriet (FeS2), hydrotroilliet (FeS-nH,0) en soms elementair zwavel
(S).In aanwezigheid van zuurstof ennitraat lossen dezemin of meergemakkelijk op. Daarbij
kunnen, naast sulfaat en ijzer, ook significante hoeveelheden As,Cd, Co,Ni en Zn vrijkomen.
(Hydr)oxidemineralen:
Het betreft vooral ijzeroxihydroxiden (ijzerroest), mangaanoxiden en aluminiumhydroxiden
(gibbsiet (Al(OH)3) en mogelijk jurbaniet (Al(OH)S04-5H,0)), veelal als huidjes om o.a.kwartskorrels.De ijzeroxihydroxiden en mangaanoxiden lossen op onder anoxische omstandigheden
(zuurstof- en nitraatloze omgeving) of in zeer zuur milieu (pH < 3,5),de aluminiumhydroxiden
lossen in zuur milieu op (pH < 5).Bij hun oplossing kunnen, naast Fe,Mn en Al,vele sporenelementen gemobiliseerd worden.
Genoemde (hydr)oxidemineralen vertonen adsorberende eigenschappen, des te meer naarmate zij
vers gevormd en weinig ontwaterd zijn (lage kristallisatiegraad).
Kleimineralen:
Illiet is in Nederland het dominante kleimineraal, daarnaast komen o.a. smectiet, kaoliniet en
chloriet voor. Van belang zijn vooral deadsorberende eigenschappen voor kationen, en de daaruit voortvloeiende kationuitwisseling. Illiet adsorbeert K+,NH4+, Cs+ en Rb+ specifiek. Alleen in
zeerzuurmilieulossenkleimineralenindeNederlandseomstandigheden significant op (pH< 4?).
Specifiekemineralen:
Opaal (Si0 2 -nH 2 0), apatiet (Ca5P04)3OH) en vivianiet (Fe3(P04)2•8H 2 0). Opaal komt vooral als
diatomeeënskeletjes enverkiezeld riet voor, doorgaans in kleirijk sediment, en lost vrij gemakkelijk op.Apatiet is veelal geassocieerd met dierlijke skeletten die in mariene afzettingen zeer talrijk
kunnen zijn; de oplosbaarheid is matig.Vivianiet wordt in veenbanken aangetroffen, en dan
vooral de continentale; de oplosbaarheid is redelijk, vooral in (sub)oxisch milieu (zuurstof- of
nitraathoudend).
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Dat komt enerzijds door de situatieafhankelijkheid van het begrip reactiviteit
(vooral: reactie met welk grondwater?), en
anderzijds de korte tijd waarin de karakterisatie in een lab moet plaatsvinden in verhouding tot de lange tijdspanne die
grondwater in het veld gegund is om zijn
chemische samenstelling te verwerven.
We onderscheiden de 6 in Tabel II
gerubriceerde mogelijkheden, die elkaar
in sommige combinaties goed aanvullen.
Elke techniek kent wel zijn voor- en
nadelen. Met de technieken 1-4 worden de
voorraden aan (reactieve) bodembestanddelen bepaald (bij 4 meestal semikwantitatief), met de technieken 5-6 krijgt men
vooral een indruk van de watersamenstelling na reactie met een grondmonster.
Beide groepen vullen elkaar dus goed aan.
Van belang voor de keuze is ook de kwaliteit van de grondmonsters, vooral het
aspect van boormethode en handhaving
van de oorspronkelijke toestand. De
beluchting van oorspronkelijk anaërobe
grondmonsters kan tot ongewenste omzettingen leiden, o.a. volledige oxidatie van
zowel ijzersulfiden als geadsorbeerd ijzer
en ammonium, oplossing van kalk, daling
van de pH en kationuitwisseling [Griffioen
& Broers, 1993; Stuyfzand, 1995], In dat
geval kunnen elementair analyses nog wel
nut hebben, maar andere analyses zinloos
worden.
Noodzaak tot beperkingen
Het analyseren van grond op alles wat
mogelijk is, kost zeer veel. Het is van groot
belang ook hier het doel voor ogen te
houden. Zo is het bijv. voor anorganische
milieuverkenningen noodzakelijk om de
totale gehalten aan zware metalen te
kennen, plus het gehalte aan organische
stof èn lutum om te kunnen toetsen aan de
Leidraad Bodembescherming [LB, 1995].
En een stationair geohydrochemisch transportmodel voor vele organische microverontreinigingen in grondwater vergt qua
grondonderzoek alleen een kwantificering
van het totale gehalte aan organische koolstof (om de vertraging door adsorptie in te
schatten). Aan de andere kant is het toch
ook weer zinvol om zich niet te veel te
beperken, omdat sommige bepalingen
bijdragen aan de algehele karakterisatie.
Daardoor is het mogelijk analyseuitkomsten te controleren en te vergelijken met
grond elders, wat tot een beter algemeen
begrip van de processen leidt. Additionele
bepalingen helpen ook bij de beoordeling
van de kwaliteit van het grondmonster:
heeft het tijdens of na bemonstering een
onherstelbaar trauma opgelopen?
Een drietalvoorbeelden naderuitgewerkt
In Tabel III zijn 12 geochemische analyse-
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TABELII- Overzichtvan verschillendesoorten analysetechnieken voorgrondmonsters.
1. Elementairanalyses:
Analyses waarbij het totale gehalte aan elementen als ijzer, koolstof en calcium wordt vastgesteld.
Dit vergt 100%ontsluiting van het grondmonster en levert geen informatie over de vorm(en)
waarin de elementen voorkomen, en evenmin informatie over de reactiviteit. Het totale gehalte
van een element zal nooit reactief zijn, maar slechts een fractie daarvan. Voordelen zijn o.a. dat de
bemonsteringsmethode en monsterconservering minder kritisch zijn, de analyse-uitkomsten in
het algemeen betrouwbaar zijn, en veel elementen simultaan geanalyseerd kunnen worden (en
daardoor goedkoop).
2. Selectieveextracties:
Analyses waarbij hetzij het totaalgehalte bepaald wordt van een specifieke verbinding (bijv.
kalk, organische (kool)stof en pyriet),hetzij een bepaalde bindingsvorm voor elementen of
verbindingen gekwantificeerd wordt (bijv. calcium aan het adsorptiecomplex, arseen in pyriet en
zwavel gebonden aan organische stof). Dit vereist een selectieve ontsluiting, meestal na destructie
vooraf van andere labiele fasen (bijv. bij dekalkbepaling moet eerst organisch koolstof worden
verwijderd). Voor de meeste selectieve extracties geldt nog steeds,maar in (veel)mindere mate
dan bij 1,dat niet het totale gehalte van de geëxtraheerde verbinding reactief zalzijn, maar een
fractie daarvan.
3. Sequentiëleextractie:
Analyses waarbij een monster stapsgewijs opgelost wordt door selectieve oplosmiddelen te
gebruiken zodat ionen vrijgemaakt worden die in verschillende bindingstoestanden aan de
diverse vaste fasen voorkomen. De hoeveelheden die per stap vrijgemaakt worden, worden toegeschreven aan individuele (groepen van)vaste fasen zoals oxiden, carbonaten, sulfiden, silicaten,
etc.Voordeel is dat er zeerveel informatie ontstaat (over 1en2!).
4. Anderetechnieken (veelalsemi-kwantitatief):
Bepaalde verbindingen (mineralen) kunnen bijv. door (elektronen)microscopische technieken
(microprobe) en röntgendiffractie (XRD) aangetoond en met enige moeite gekwantificeerd
worden. Ook de simpele audiovisuele HCl-bruistest voor de semikwantitatieve kalkbepaling valt
hieronder. Elektronenmicroscopische technieken en XRD zijn van belang voor het aantonen van
voorlopig nogmoeilijk te kwantificeren mineralen als sideriet (FeC03), en voor het vaststellen
van o.a. de kristalvorm en deeltjesgrootte.
5. Uitloogexperimenten:
Door schud- ofkolomproeven wordt het grondmonster in contact gebracht met een uitlogende
oplossing. Centraal staat meestal devraagwelke concentratieniveaus dan na contact in het
uitloogsel gehaald worden. Deproeven geven geen uitsluitsel over de reactieve fase die achter de
concentratietoename zit. Schudproeven zijn relatief snel en goedkoop,maar leveren meestal een
overschatting van de reactiesnelheid op en de meetwaarden zijn door eente lagesediment/waterverhouding slechts indicatief.
6. Laboratoriumsimulaties:
Het grondmonster wordt meestal in een kolom in het laboratorium doorspoeld met praktijkwater,en het percolaat geanalyseerd op de stoffen van interesse. Centraal staan meestal de volgende
vragen:welke concentratieveranderingen treden er na kolompassage in het percolaat op (ook
concentratieafnames worden doorgaans beschouwd), hoe snel verlopen de reacties (kinetiek),en
hoe lang houden zij aan (wat is de buffercapaciteit)? Met kolomproeven krijgt men inzicht in de
reactiekinetiek en daarbij sturende factoren.

pakketten gepresenteerd voor drie veel
voorkomende probleemgevallen waar
waterleidingbedrijven mee geconfronteerd
worden.
Het spreekt vanzelf dat er nog vele andere
situaties mogelijk zijn, en dat de analysepakketten sterk afhangen van de exacte
vraagstelling, beschikbare middelen, en
analytisch-chemische ontwikkelingen.
Waar de reactiesnelheid een grote rol
speelt, zoals bij snelle bodempassage in
geval van kunstmatige infiltratie, moeten
tenminste enkele monsters ook door schudproeven of liever kolomproeven (in het lab
of in het veld met een soort meeloopfilteropstelling bij de infiltratieput) geanalyseerd
worden. De kosten van het uitgebreide
analysepakket bedragen voor de situaties
A-C, bij zeer ruwe benadering resp. 0,5,2
en 3 duizend gulden per monster.

4. Strategie voor bemonstering,
conservering en analyse
Maatwerk vereist
Voor elk grondwaterwingebied zal wellicht
een op maat gesneden strategie nodig zijn
voor de keuze van monsterlocaties en
analysepakketten. Het aantal te nemen
monsters hangt vooral af van de
(hydro)geologische opbouw van het gebied,
de chemie van het grondwater (met al zijn
ruimtelijke variaties), de gebiedsgrootte
(3D) en de menselijke activiteiten. Wij
beperken ons hier tot het geven van enkele
mogelijkheden om de kosten binnen de
perken te houden, en tenslotte enkele tips
om goede monsters te nemen en te conserveren.
Naar eenrealistisch meetprogramma
Het aantal monsters kan beperkt worden
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TABEL III - Voorbeeldvan idtgeiverkte analysepakkelten voorgrondmonsLcrsuit walerwingebieden met 3 typen
problemen.

SituatieA:bestrijdingsmiddelen op kalkrijkebodem
Schets:Op kalkrijke zandbodem binnen een waterwingebied zijn langdurig bestrijdingsmiddelen
toegepast. Grondwateranalyses laten zien dat eralleen problemen zijn met organische microverontreinigingen (OMIVE) en nitraat. Het nitraat is al helemaal doorgebroken, de OMIVEnog
niet. Gewenst is een inschatting van de aankomst van de diverse OMIVE in de winputten.
Beperkt analysepakket: 1,2,5.
Uitgebreid analysepakket: 1,2,3AB,5,eventueel 12.
SituatieB:diepinfiltratievan voorgezuiverd oppervlaktewater in anaërobebodem
Schets:In een diepgelegen,weinig kalkhoudend, pyrietrijk watervoerend pakket wordt sterk
voorgezuiverd Maaswater via een put geïnfiltreerd en via een op 100m afstand gelegen pompput
teruggewonnen. Het infiltratiewater bevat geen meetbare hoeveelheden OMIVE meer. Gevraagd
is een prognose van de kwaliteitsontwikkeling van het teruggewonnen infiltratiewater (zie afb. 1).
Beperkt analysepakket: 1,2,3A,5.
Uitgebreid analysepakket: 1,2,3AB,4,5,6, 7,8,9, 11of12.
SituatieC: overbemestingopkalkarmebodem
Schets:Op kalkloze zandbodem binnen een wateiwingebied is langdurig drijfmest uitgereden.
Het uitlekkende nitraat wordt op 20m-MVafgebroken, maar stroomafwaarts van/beneden het
front worden hoge concentraties sulfaat, ijzer, arseen, cobalt, nikkel en zink gemeten (zie afb.2).
Gevraagd is een prognose van de kwaliteitsontwikkeling van grondwater dat op 35-50 m-MV
gewonnen wordt.
Beperkt analysepakket: 1,2,3A,4.
Uitgebreid analysepakket: 1,2,3AB,5,10.
Specificatieanalysepakketten
1. thermogravimetrie: 105°C(droogrest, nodig om allemeetresultaten te betrekken op drogestofgehalte), 550°C(gloeirest, maat voor totaal organische stof,o.a.nodigvoortoetsing aan
normen), 1000°C(maat voor totaal carbonaten).
2. korrelgrootteverdeling: via zeven afscheiding van fractie >2mm (= totaal grind) en via laserbuigingsmethode de fractie < 2 mm nader kwantificeren, vooral lutum = < 2 um, slib= < 16
u.m,silt = 2-64 u.m,gemiddelde korrelgrootte. Lutum nodig voor o.a. toetsing aan normen,
schatting CEC en correctie gloeirest. Grindfractie nodig om alle analyseresultaten te betrekken
op het totale monster (meestal wordt nl.alleen de fractie < 2mm chemisch onderzocht).
3. 3A= pH-KCl; 3B= pH-H 2 0 en EC-H,0: detectie op monsternametrauma.
4. kalk via calciumextractie met HCl:ppm-niveau (nauwkeuriger dan 1000°Cresidu, als
beneden 0,1-1%).
5. QN,Svia pyrolyse en gasdetectie:totaal gehalten aan organische koolstof (o.a.nodig voor
berekening van sorptie van organische microverontreinigingen), stikstof enzwavel.
6. CEC-bezetting (met Na,K,Ca,Mg,eventueel NH^ Fe en Mn, en eventueel Al enH).
Altijd controleren op kalkoplossing (meting van pH,HC0 3 " + C0 2 ).
7. sulfide-speciëring: pyriet,ijzermonosulfiden en organisch plus elementair zwavel (op ppm
niveau).
8. zwaremetalen + zwavel in koningswaterextract:As,Cd,Co,Ni,Pb,S,Zn (altijd lager dan
pakket 9door kleinere bijdrage van silicaatmineralen)
9. de totaalgehalten (bijv. door XRF)van:Na,K,Ca,Mg,Fe,Mn,Al,Ti, Si,P,S(%-niveau)en
As,Ba,Cr,Cu, Ga,Nb,Ni,Pb,Rb, Sr,Th, U,V,Y,Zn, Zr (ppm-niveau). Nuttig ter controle van
resultaten selectieve en sequentiële extracties,en bij toetsing aan normen.
10. sequentiële extractie in 6stappen: Na, (K),Ca,Mg,Fe,Mn,Al,As,Cd, Co,Cu,Ni,Pb,S(?)
en Zn gebonden aan achtereenvolgens:uitwisselcomplex (CEC),carbonaten, oxihydroxiden,
organisch materiaal, silicaten en sulfiden (ongeveer volgens [Griffioen & Broers,1993]).
11. schudproef met praktijkwater: zonder pH-sturing wordt een 1:20 suspensie van de grond en
het praktijkwater (zie onder),gedurende 72uur bij 20°Cgeroerd in een gesloten systeem met
bijv. stikstofatmosfeer. Nafiltratiewordt in devloeistof de concentratie bepaald van:de sporenelementen As,Cd,Ni en Zn, en de hoofdbestanddelen Na, K,NH^ Ca,Mg,Fe,Mn, HC03~,
N0 3 , SO,,
P04-totaal, DOC,kleur en 0 „ alsmede EGVen pH.Het praktijkwater bestaat uit het infiltratieofgrondwater dat in contact treedt met het grondmonster en waarvan deuitlogende eigenschappen onderzocht worden.
12. kolomproef met praktijkwater: zonder recirculatie wordt het grondmonster, circa 100maal,
langzaam doorspoeld en het percolaat circa 10maal onderzocht op hetzelfde pakket als in de
schudproef.
door: 1.geologische formaties, en waar
nodig de verschillende sedimentatiemilieus
daarbinnen, met enkele monsters te
kenmerken, en vervolgens te profiteren
van (hydro)geologische karteringen; en
2. ruimtelijke patronen in de grondwaterchemie te karteren en binnen de zich
onderscheidende watertypen enkele grondmonsters te analyseren.

Het nemen van mengmonsters binnen één
formatie of één grondwatertype leidt tot
verdere reductie. Daarbij moet vermeden
worden dat er monsters uit verschillende
redoxzones gemengd worden. Op gelijke
wijze kan ook de relatief ondiepe bodem
(de bovenste 10-20 meter) worden aangepakt, door te bemonsteren op type landgebruik.

Waar toch meerdere monsters nodig zijn
(bijv. per geologische formatie, sedimentatiemilieu daarbinnen, grondwatertype of
type landgebruik), kan men kiezen voor
1-2 monsters met uitgebreide analyses
(pakketten 6-13 uit Tabel III) en meerdere
monsters met beperkte analyses (pakketten
1-5 in Tabel III). Via regressie-analyse
kunnen onvolledig onderzochte monsters
dan worden aangevuld met informatie uit
enkele, vollediger onderzochte monsters.
Gamma-logs zijn verder behulpzaam bij
het nader extrapoleren van enkele puntsmetingen in een boring naar het hele
bodemprofiel [Stuyfzand, 1996].
Visuele kenmerken als kleur en de bruistest met zoutzuur (indicator voor kalkaanwezigheid) bewijzen goede diensten bij het
inschatten van de noodzaak tot specifieke
analyses. Zo behoeven gele zanden meestal
geen onderzoek op ijzersulfiden en ammonium, ijzer en mangaan aan het adsorptiecomplex. En kalkrijke (sterk opbruisende)
gronden zijn niet gebaat met analyse van
aluminiumhydroxiden en aluminium en
waterstof aan het adsorptiecomplex.
Eisen aan monsternameen conservering
Goede grondmonsters uit de verzadigde
zone worden verkregen door te steken via
hetzij sondeertechniek, hetzij het neerlaten van het Ackerman-steekapparaat
(of aanverwanten zoals de 'KGS bladder
sampler' van [McElwee etai, 1991] in een
pulsboring. Boven maaiveld gekomen
moeten de steekbussen onder stikstof
worden uitgepakt (bij voorkeur in een
mobiele glove-box), waarna de monsters
worden geroerd, overgebracht in glaswerk,
luchtdicht afgesloten in metalen containers,
en koel (4 °C) en donker opgeslagen.
Invriezen is dan niet nodig. De monsters
kunnen zo enkele maanden bewaard
worden [Broers &Buys, in prep].
Dit is de ideale gang van zaken. De praktijk dwingt ons vaak genoegen te nemen
met, in volgorde van afnemende kwaliteit,
materiaal uit de puls, Ackerman-steekmonsters uit onverbuisde spoelboringen of
materiaal uit bijv. luchtliftboringen. Het
moge duidelijk zijn dat er in die volgorde
steeds minder zinvol op labiele reactieve
bodembestanddelen geanalyseerd kan
worden, en des te minder naarmate het
monster oorspronkelijk anaëroob was en
ook nog eens slecht geconserveerd.
5. De toekomst: naar verbetering van
het grondonderzoek
De noodzaak van verdere ontwikkeling
van geochemische onderzoeksmethoden
(voor chemische analyse van bodembestanddelen) bestaat vooral uit het
volgende. De bestaande onderzoeksmethoden, die veelal uit de landbouw of
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bodemkunde stammen, zijn onvoldoende
geschikt voor toepassing op de arme en
vaak zuurstofloze zandpakketten waar de
drinkwaterbedrijven uit putten. De meeste
bestaande analysevoorschriften [zie b.v.
Begheijn, 1980; Hieltjes & Breeuwsma,
1983; Houba etai, 1989; Van Reeuwijk,
1992] zijn nl. vooral geënt op de bouwvoor
met relatief hoge gehalten aan reactieve
bodembestanddelen en dikwijls een aërobe
toestand. Daarnaast is het nemen van zeer
ondiepe grondmonsters relatief eenvoudig,
in tegenstelling tot de grote diepten waar
het in grondwaterwingebieden om gaat.
Er is dan ook dringend behoefte aan het
volgende:
1. Een vergelijking van bestaande meetmethoden en extractieschema's, om enerzijds de geochemische prestaties te
evalueren en anderzijds een kosten-baten
analyse te verrichten (hoe krijg ik het
meeste geochemische waar voor zo min
mogelijk geld).
2. Het verlagen van de onderste analysegrenzen van gewichtsprocenten naar ppmniveau, voor de bepaling van het kalk-,
ijzersulfide- en organisch stofgehalte. Voor
kalk en ijzersulfiden is het Laboratorium
voor Anorganische analyse en Materialen
(LAM) van Kiwa inmiddels een goed eind
op weg [Stuyfzand &Van der Jagt, 1996a].
3. Ontwikkeling van een analysemethode
voor de labiele fractie organische stof,
die reageert met zuurstof en nitraat. Deze
fractie bepaalt immers wanneer nitraat tot
winputten zal doordringen. Zij beslaat
waarschijnlijk slechts een (zeer) gering deel
van de somparameters organische stof en
organische koolstof.
4. Ontwikkeling/perfectionering van kortdurende uitloogtests (goedkoop, snel resultaat) met een hoge voorspelkracht.
5. Ontwikkeling/optimalisatie van kolomproeven, als alternatief voor uitloogtests en
langdurige monitoring tijdens diep-infiltratieproeven. De belangstelling hiervoor is
weer toegenomen om de volgende redenen:
(a) door de komst van nieuwe analysetechnieken (zoals ICP) is minder water
nodig voor analyse; (b) het zogenaamde
meeloopfilter bij diepinfiltratieproeven kan
zich verheugen in een herleefde belangstelling bij verstoppingsonderzoek, maar kan
ook worden ingezet voor chemische doeleinden; (c) uitloogtests zijn inmiddels ook
uitgegroeid tot een vrij bewerkelijke en dus
dure proef; en (d) kolomproeven hebben
een betere voorspelkracht [Griffioen, 1992],
en daar bestaat behoefte aan.
6. Na vergelijkend onderzoek, een praktisch uitvoerbare procedure voor anaërobe
monstername en verpakking, bewaaromstandigheden (droog/nat, 4 °C/invriezen)
en het volledig anaëroob werken in het
laboratorium, inclusief het bereiden van
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zuurstofloze extractiemiddelen. TNO heeft
op dit punt al de nodige vorderingen
geboekt [Griffioen & Broers, 1993; Broers
& Buijs, in prep].
7. Een protocol over hoe te handelen
wanneer een grondmonster significante
hoeveelheden grind bevat. Een eerste
aanzet geven Stuyfzand &Lüers [1995].
8. Een nadere uitwerking van de bemonsteringsstrategie, met speciale aandacht
voor mengmonsters binnen geologische
formaties en chemische grondwatertypen,
en de korrelgrootteverdeling of natuurlijke
gamma-straling als schatter voor vele
geochemische variabelen.
Deze punten zullen in 1997 door Kiwa
en TNO opgepakt worden binnen het
TNO/Kiwa-project 'geïntegreerd transportmodel voor de grondwaterkwaliteif.
Verantwoording
Dit artikel kwam tot stand in het kader van
het TNO/Kiwa-project 'geïntegreerd transportmodel voor de grondwaterkwaliteit'.
Dit in opdracht van vooralsnog 10 waterleidingbedrijven (NV NUON Water, WLF,
WMG, WML, WMN, WMO, WNWB,
WOB, WOG en WZHO) en met 50%
subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is subsidie verleend
door de waterleidingbedrijven DZH, GW,
NRE en PWN, om het chemisch onderzoek aan grondmonsters te verbeteren.
Wij danken leden van de Stuurgroep
Geïntegreerd Transportmodel alsmede
ir. H. J. Vinkers (Kiwa) voor hun nuttige
commentaar op een eerdere tekst.
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Cursus Grondwaterstromingsmodellen
Geoplan organiseert een cursus
'Grondwaterstromingsmodellen, cursus
MICRO-FEM'. De driedaagse cursus wordt
gehouden op 12, 19 en 26 maart 1997 bij
Geoplan in Amsterdam.
Nadere inlichtingen: Geoplan,
Emmastraat 28, 1075 HV Amsterdam,
telefoon 020-671 61 21.

