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Waar wordt verontreinigd?
In praktijk wordt onder het reservoit
meestal eenlaag vanhumusrijk zand ofteelaarde vanzo'n30cmvoorgeschreven. Deze
laagwordt aangelegd omhet infiltrerend
hemelwater tereinigen, (ndestudie is voorgesteld om rondom (!)hetreservoir een reinigingslaag aan tebrengen enhetgeheel te
bestempelen alsinfiltratievoorziening. Hierdoor zullen bijeengoed gedimensioneerde
reinigingslaag (quasamenstelling endikte)de
streefwaarden voorgrond en grondwater
onder devoorziening niet ofslechts in
beperkte mate overschreden worden.
Reinigingslaag enwaterreservoir tezamen
bestempelen alsvoorziening heeft ééngroot
voordeel:eenvoorziening, endusdereinigingslaag, magvervuild raken.Dereinigingslaagkanalleen totonderdeel vande infiltratievoorzieninggerekend worden alsdereinigingslaag speciaal isaangelegd omhetwater te
zuiveren enquasamenstelling afwijkt vande

oorspronkelijke bodem ennahet vetstrijken
vandelevensduur degehele voorziening,dus
inclusiefde reinigingslaag, vervangen wordt.
Indien aandezevoorwaarden wordt
voldaan kangesteld wotden dat onafhankelijk
van degekozen definitie van verontreinigd
alleen indeoorspronkelijke bodem sprakekan
zijn vaneen veronrreiniging.

Conclusies en aanbevelingen
Hoewel dehuidige wetgeving veel onduidelijkheden bevat, vormt deze wetgeving in
principe geen belemmering voor infilrrarie.
Infiltratie zalinprincipe nooit leiden toteen
verontreiniging indezinvandeWetbodembescherming.Indien dit toch leidt toteente
saneren verontreiniging zalditpas achteraf)
dus na infiltratie vastgesteld kunnen worden,
immers deindeWetbodembescherming
geformuleerde streef- eninterventiewaarden is
een controlerend mechanisme achteraf vooraf
worden dusgeen regels gesteld.
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MAKIA
MAKIAstaat voor Model terAnalysevan
Kwaliteitseffecten door Infiltratie bij Afkoppeling. MAKIAiseenspreadsheermodel, uitgevoerd in EXCEL,waarin grond- enwaterconcentraties voor 20bodemlaagjes en vier
tijdstappen berekend worden.
In tabel 1 staan deprocessen,dieinhet
model meegenomen zijn. Erisgeprobeerd de
processen zoeenvoudig mogelijk mathematisch tebeschrijven, maar welzodatde modeluitkomsten nogbetrouwbaar zijn.
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In lierafstudeeronderzoek van llja deWol/ (zievorige artikel] iseenmodel ontwikkeld (inEXCEL),
waarmee de invloed van verontreinigingen in hethemelwater opdebodemkwaliteit kanworden
bepaald. Uit het onderzoek blijkt dat uaftaleeii en hexachloorhcxanen problemen kunnen opleveren
endat cadmium, zink,jliioranthcen, chryseencu/enantreen indegatmgehouden moeten worden.
Verderbleek datecu reinigingslaaß vanecu halve meter beter aansluit bij eenduurzame beuadeniig
dan eenremujiiigslaa^ van30 cm.
A/b.1
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Afbeelding 1 geeft eenschematisch overzicht vaneeninfiltratiesysteem bestaande uit
een onder- ofbovengrondse infiltratievoorziening. In hetmodel,MAKIAgenaamd, zijn
de verschillende aspecten enprocessen inhet
infiltratiesysteem meteenvoudige relaties
beschreven. Hetmodel beschrijft kwaliteitseffecten vaninfiltratie opgrond en grondwater voorzware metalen en organische
microverontreinigingen (OMIVE).

Eenmodelenvoordepraktijk
relevanteuitkomsten

Tot op heden isweinig onderzoek gedaan
aan kwaliteitsaspecten bij infiltratie van
afstromend hemelwater. Indeze studie is
daarom onderzocht aanwelke normen
voldaan moet worden bij infiltratie van
hemelwatet eniseenmodel ontwikkeld omde
effecten vanverschillende kwaliteiten hemelwater te kunnen toetsen aandenormen.Dit
artikel behandelt hetontwikkelde model,
identificeeit probleem- enaandachtsstoffen en
gaat inopdeverschillende aspecten vande
reinigingslaag.

In derapportage wordt aangesloten bijde
opvatting dateenoverschrijding vanstreefwaarden indebodem onder de reinigingslaag
een minder duurzame oplossing vormt endus
in strijd ismetdezorgplichtbepalingen. Op
basis vanhet redelijkheidsbeginsel en afstemming tussen waterbeheerders zalechterook
bij overschrijdingen vanstreefwaarden geïnfiltreerd mogen worden. *

Deverschillendedelenenbenamingvanhetinfiltrariesysteem.
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Waterprocessen en - aspecten

Kwaliteitsprocessen en - aspecten

aankomst in reservoir
verdamping uit reservoir en bodem
infdtreren
opname van water door gewas
percoleren

filtratie zwevende stof
opname van stofdoor gewas
advectie
adsorptie (inclusiefpH effect)
afbraak (inclusief aëroob/anaëroob)

Tabel1

•

ad 2
In een ondergrondse voorziening verloopt
infiltratie, door dichtslibbing van de onderzijde van her reservoir, vooralviade verricale
wanden. Dit betekent datjuist de bodem rond
de wanden meer beinvloed wordt dan de
bodem onder het reservoir.Daarnaast zorgen
capillaire werking, diffusie en voorkeurstromen ervoor dat het doorstroomd oppervlak groter wordr naarmate het water dieper
percoleerr. Hiermee isgeen rekening gehouden inMAKIA.

InMAKIAgebruikteprocessenvoorwaterenverontreinigingeninhetinfiItratiesystcem.

Water dat afstroomt naar de voorziening
bevat allerlei verontreinigingen. InMAKIA
komen deverontreinigingen in de volgende
fasen voor:ongebonden (in oplossing),gebonden aan opgelost organische srof(in oplossing)
en gebonden aan niet opgelost organische stof
(niet in oplossing).
Bij binnendringing van deeerste laag
worden de niet opgeloste deeltjes gefiltreerd
en in deeerste laag vastgelegd. Dit procesis
gesimuleerd volgens de vergelijkingen die
beschreven zijn in Stuyfzand en Lüers(1996).

MAKIAisgebaseerd op de massabalans.
Allereerst wordt de massa in het reservoir ofde
voorziening bepaald.Dezehoeveelheid massa
gaat de eerste laag van de bodem in.Per laag
zaldemassa zich verdelen over de verschillende processen, waarbij de massa die in het
water blijft door zalstromen naar de volgende
laag.In afbeelding 2wordt de werking van de
massabalans binnen MAKIAvoor elke laag
weergegeven.

Verontreinigingen die vrij ofaan opgelost
organische stofgebonden zijn, zullen de
bodem (verder) ingaan.Verontreinigingen die
gebonden zijn aan opgeloste organische stof
zullen conservatiefmet het water meegevoerd
worden; op grotere diepte kan deze stof onder
schonere omstandigheden weer vrijkomen.
Verontreinigingen die vrij in oplossing zijn,
kunnen opgenomen worden door gewas,
adsorberen en afbreken.
Gewasopname van water en verontreinigingen is in MAKIAbeschreven door een
constante per volume bodem. Gewasopname
vindt alleen plaats in de wortelzone bij
begroeide, bovengrondse voorzieningen (zoals
wadi's). In lagen onder dewortelzone vinden
alleen nog adsorptie en afbraak plaats.Adsorptie wordt beschreven met de lineaire adsorptie-isotherm, waarbij de concentrarie aan de
bodem rechtevenredig ismet de concentrarie
in oplossing. Deevenredigheidsconstante, de
adsorptiecoefficient Kd,wordt bepaald door
eigenschappen van de bodem en de verontreiniging. Bijeen lagerezuurgraad neemt de
adsorptie in het algemeen afOm dit effecr
mee te nemen kan de adsorptiecoefficient
vermenigvuldigd worden met een facror
waarvan de waarde afhankelijk isvan de
aanvankelijke zuurgraad van de bodem. De
afbraak van OMIVEwordt beschreven door
een eerste orde vergelijking waardoor de
concenrratie afneemr volgens een e-macht. De
halveringstijd ofafbraakcoëfficiënt is onder
andere afhankelijk van de aanwezigheid van
zuurstof (redoxpotentiaal).Afbraak verloopt in
het algemeen sneller in zuurstofrijke (aëroob)
dan zuurstofarme of-loze (anaëroob)
omstandigheden. De halveringsrijd kan per
laag ingevoerd worden.
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Decontacttijd tussen vaste fase en infiltrerend water isin het algemeen gering zodat
meestal geen sprake isvan een evenwichtssituatie. Hierdoor isde berekende hoeveelheid
geadsorbeerde stofin MAKIAhoger dan in de
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SchematischeweergavevandemassahalansbinnenMAKIA inelkelaag.

In afbeelding 2istezien dat de berekeningen in MAKIAper laagafhankelijk zijn van de
uitkomsten van een bovenliggende laag.
Voor deopzet van MAKIAzijn drie aannamen zeer belangrijk:
1 Alle invoerparameters en omstandigheden
zijn over degeheel bekeken periode en
diepte constant;
2 Het horizontale bodemoppervlak dat door
percolerend water doorsrroomd wordt is
gelijk aan de oppervlakte van het reservoir;
3 Adsorptieproces wordt beschouwd als een
evenwichtsproces dat zich instantaan
instelt.
•

Mwater

ad1
In MAKIAis momenteel aangenomen dat
de invoerparameters gedurende de gehele
gemodelleerde periode en diepte constant zijn.
Dit is in de praktijk naruurlijk niet zo. Hierdoor kunnen de uitkomsren vanMAKIA
verschillen van de prakrijk. Afhankelijk van
her beoogde doel waarvoor de resulraten
gebruikt worden kan als invoerwaarde het

meeste praktijksituaties. Indit soort situaties
zullen verontreinigingen ook verder doordringen in de bodem dan met MAKIAberekend.
Validatie en ^evocligrieidsatiafyse
Validatie van MAKIAismoeilijk door het
gebrek aan praktijkgegevens. Vergelijking van
demodeluirkomsten met theotetische
verwachtingen en beperkre gegevens
(Boogaard, 1998)komen echter redelijk overeen. Om te kunnen bepalen door welke invoerparameters de uitkomsten het meest worden
beïnvloed iseen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met behulp van het programma @RISK.
Dit is een computerprogramma dar binnen
een 'windows-omgeving' als kopprogramma
opeen spreadsheet gezet kan worden. Het
programma kan onder andere onzekerheidsen meervoudige gevoeligheidsanalyses uitvoeren, waarbij een rangschikking ontstaat van de
meest invloedrijke paramerers (Palisade,1995).
Uit berekeningen met @RISKblijkt dat de
uitkomsten van het model voornamelijk
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bepaald worden door de concenrratie in afstromend hemelwater, de adsorptie, het oppervlak
dat tijdens infiltratie doorstroomd wordt en
het deel dat gefiltreerd wordt. Deze vier parameters hebben duidelijk meer invloed op de
uitkomsten dan de andere parameters en
zullen daarom van belang zijn bij het ontwerpen van een infiltratievoorziening.

gevonden kunnen worden, waarbij de streefwaarden voorgrond en grondwater in de
onderliggende bodem niet overschreden
worden. Bedacht dient te worden dat een
dimensionering van de reinigingslaag voor de
probleemstoffen weinig tot geen effect heeft.
Deschadelijke effecten van aandachtstoffen
zullen wel beperkt worden.

Probleem- en aandachtsstoffen

Mer behulp van MAKIAzijn plots
gemaakt, waarmee op basis van de meest bepalende parameters dedikte en samenstelling
van de reinigingslaag bepaald kunnen worden,
alsgetoetst wordt aan de streefwaarden voor
grond en grondwater. In de dimensioneringsplots isde maximale concentratie in afstromend ofinfiltrerend hemelwater uitgezet
tegen de adsorptiecoefficient bij verschillende
verhoudingen tussen opgeloste organische stof
en totaal organische koolstof Deplots gelden
voor een levensduur van 40jaar; na deze
periode zal degehele voorziening, dus reservoir en reinigingslaag, vervangen moeten
worden.

Door in praktijk gemeten kwaliteiten
afstromend hemelwater (Boogaard,1998;
Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit, 15)89) als invoer tegebruiken voor
het model zijn probleem- en aandachtsstoffen
onderscheiden. Deverschillende kwaliteiten
hemelwater zijn steeds doorgerekend voor
hetzelfde systeem. Probleemstoffen zijn stoffen die voor alle in de praktijk gevonden
kwaliteiten hemelwater in het gehele gemodelleerde systeem (tot één meter diep) de
streefwaarden overschrijden. Aandachtsstoffen zijn stoffen die in een gegeven situatie
voor een aantal van de in praktijk gemeten
kwaliteiten afstromend hemelwatet een overschrijding geven van de streefwaarden tot
halverwege het gemodelleerde systeem en
slechts in de eerste laagde interventiewaarden
overschrijden.
Naftaleen en hexachloorhexanen blijken
op basis van de gebruikte gegevens probleemstoffen te zijn. Deze stoffen gedragen zich in
het infiltratiesysteem bijna als conservatieve
stoffen: zeadsorberen nauwelijks en breken
amper af Wanneer deze stoffen in afstromend
hemelwater worden aangetroffen met een
concentratie boven de streefwaarde voor
grondwater, dan zullen zelater tot aan het
grondwater de streefwaarde overschrijden.
Cadmium, zink, fluorantheen, chryseen
en fenantreen blijken op basis van de
gebruikte gegevens aandachtsstoffen te zijn.

Reinigingslaag
In praktijk wordt onder het reservoir
meestal een laagvan humusrijk zand ofteelaarde van zo'n 30cm voorgeschreven. Deze
laag heeft een hoog adsorptievermogen, maar
het isonduidelijk wat de samenstelling van
deze laagzou moeten zijn. In deze studie is
een dimensionering ontwikkeld, waarmee
dikte en samenstelling van de reimgingslaag

Op basis van dedimensioneringsplots is
voor in praktijk gevonden kwaliteiten hemelwater gebleken dat een reinigingslaag van
30cm voor de besproken aandachtsstoffen een
overschrijding van de streefwaarden voor
grond en grondwater in de ootspronkelijke
bodem teziengeeft. Een reinigingslaag van
50cm voorkomt veelaldeze overschrijdingen.
Dit betekent dat de in praktijk voorgeschreven
30cm te weinigzou kunnen zijn. Hierover
kunnen niet direct conclusies getrokken
worden, daar de specifieke eigenschappen van
teelaarde en kleikorrels niet voorhanden zijn.
Debesproken probleemstoffen overschrijden
de streefwaarden in de onderliggende bodem
ookbij een reinigingslaag van 50cm.
Bij elk infiltratieptoject zal gekeken
moeten worden ofvoor dat specifieke project
sprake is van stoffen, diede kwaliteit van de
bodem onder de voorziening kunnen bedreigen. Dezeprobleemstoffen kunnen viade in
deze studie ontwikkelde methode geïdentificeerd worden. Dekwaliteit van afstromend
hemelwater en deeigenschappen van teelaarde
zijn bepalend in de identificatie van probleemstoffen. Deeerstezal per situatie bepaald
moeten worden, de tweede slechts eenmalig,

waarna steeds dezelfde kwaliteit teelaarde
geeist kan worden van de aannemer. Indien de
kwaliteit van het afstromend hemelwater niet
bekend is,wordt aanbevolen standaard een
reinigingslaag van 50cm dik toe te passen.

Conclusies en aanbevelingen
Elk type afsrromend hemelwater kan
problcemsroffen bevatten. Voorde in deze
srudie bekeken kwaliteiten hemelwater zijn
naftaleen en hexachloorhexanen probleemstoffen. Cadmium, zink, fluorantheen,
chryseen en fenantreen zijn aandachtsstoffen.
Hoewel infiltreren in het kader van de Wet
bodembescherming in principe nooit leidt tot
een bodemverontreiniging levert een reinigingslaag van 50cm teelaarde een betere
aansluiting bij een duurzame visiedan 30cm
reelaarde.Daar elke kwaliteit afstromend
hemelwater een probleemstofkan bevatten, is
het raadzaam bij elk project de kwaliteit van
afstromend hemelwater te meten, zodat eventuele probleemstoffen geïdentificeetd en
gemonitord kunnen worden. Op basis van
deze metingen kan de reinigingslaag gedimsenioneerd worden. Wanneer geen gegevens
over de kwaliteit van het afstromend hemelwarer bekend zijn, isher raadzaam om een
reinigingslaag rondom het reservoir met een
dikte van 50cm toe te passen.Zo mogelijk
moet gestteefd worden naar een aantal standaardsamenstellingen van de reinigingslaag,
zodat het gedrag van verontreinigingen in
desbetreffende laagbeter bekend is.«
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