Zware metalen in grondwater:een oplosbaar probleem?

Inleiding
Sinds bodemonderzoek in Nederland een
natuurlijk verschijnsel is geworden, blijken
vaak op volkomen onverdachte locaties
verhoogde gehalten zware metalen in het
grondwater voor te komen. In het westen
van Nederland is dit verschijnsel nader
onderzocht. Hier tonen bodemonderzoeken regelmatig verhoogde gehalten
zink, nikkel en arseen in het grondwater
aan, terwijl in de grond geen verhoogde
gehalten aanwezig zijn. De gehalten in
het grondwater overschrijden dikwijls de
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interventiewaarde, waardoor sprake kan
zijn van een, volgens de Wet Bodembescherming, ernstig geval van bodemverontreiniging. Het gevolg hiervan is dat
de eigenaar van een locatie de betreffende
verontreiniging moet saneren, waardoor
hij met onverwachte saneringskosten te
maken krijgt.
Mobiele zware metalen
In 1994 heeft De Straat Milieu-adviseurs
een onderzoeksprogramma gestart om
meer inzicht te krijgen in de oorzaken voor
verhoogde gehalten zware metalen in het
grondwater op onverdachte locaties.
Bij de uitvoering van dit programma is
samengewerkt met Rijkshogeschool
IJselland en de laboratoria BIOCHEM te
Zoetermeer en OMEGAM te Amsterdam.
De hypothese was dat natuurlijke processen in de bodem deze verhoogde gehalten
veroorzaken.
Eerst zijn circa honderdvijftig al onderzochte locaties gescreend op de aanwezigheid van zware metalen in het grondwater.
Deze locaties hebben met elkaar gemeen
dat ze historisch gezien onverdacht zijn
voor de aanwezigheid van verontreinigingen
met zware metalen èn dat geen verhoogde
gehalten zware metalen in de grond voorkomen. Deze locaties zijn geïnventariseerd

Samenvatting
Verhoogde gehalten zware metalen in grondwater komen veelvuldig voor op locaties
die voor de aanwezigheid van dit soort verontreinigingen volkomen onverdacht zijn.
Zelfs overschrijdingen vinden plaats van de door het ministerie van VROM
opgestelde interventiewaarden, waardoor sprake kan zijn van een ernstig geval van
bodemverontreiniging. Van de zware metalen zijn vooral zink, nikkel en arseen in
verhoogde gehalten aanwezig. Op basis van recente onderzoeken blijken natuurlijke
bodemprocessen deze verhoogde gehalten te kunnen veroorzaken. Van zink was al
bekend dat het één van de mobielste zware metalen is, die onder andere bij een
verlaagde pH vanuit de gronddeeltjes gemakkelijk in oplossing gaat. De mobilisatieprocessen van nikkel en arseen zijn complexer van aard. Zo mobiliseert nikkel van
de gronddeeltjes onder invloed van macroparameters zoals calcium en sulfaat.
Dit verschijnsel doet zich vooral voor in vermeste gebieden. De mobilisatie van
arseen is vooral afhankelijk van de aanwezigheid van ijzer in de bodem en de
redoxpotentiaal van het grondwater. De redoxpotentiaal varieert in freatisch grondwater vaak juist in het gebied waarin ijzer overgaat van een immobiele naar een
mobiele vorm en vice versa. Hierbij volgt arseen het gedrag van ijzer.

uit de archieven van diverse onderzoeksbureaus.
Uit deze screening blijken verhoogde zinkgehalten in het grondwater veelal voor te
komen in zandhoudende bodems.
Ook is de zuurgraad van het grondwater
vaak (iets) verhoogd. Dit verschijnsel is
in de literatuur veelvuldig beschreven
[Maasdam, 1990].
De oorzaken van de verhoogde nikkel- en
arseengehalten blijken echter complexer
van aard te zijn. Zo blijkt er een samenhang te bestaan tussen verhoogde nikkelgehalten in het grondwater en vermesting.
Nikkel blijkt namelijk vooral in tuinbouwgebieden verhoogd in het grondwater voor
te komen.
Voor de verhoogde arseengehalten in
het grondwater gaf de screening geen
eenduidig beeld. De arseengehalten in het
grondwater variëren sterk, zowel over de
locatie als geheel als bij herbemonsteringen
in één en dezelfde peilbuis. Wel komen
vooral in klei- en veenhoudende bodems
in het westen van Nederland verhoogde
arseengehalten in het grondwater voor,
mogelijk in samenhang met ijzer in de
bodem.
Op basis van deze gegevens zijn de mogelijke oorzaken van verhoogde nikkel- en
arseengehalten in het grondwater verder
onderzocht. Hiertoe zijn uit de gescreende
locaties enkele locaties geselecteerd waarop
veldonderzoek is uitgevoerd.
Nikkel en vermesting
Het nikkelonderzoek is uitgevoerd op een
tuinbouwlocatie in Pijnacker [Bolmer,
1994]. Hier werden in een kas op de volle

grond gewassen gekweekt. Zowel het
grondwater buiten als binnen een kas is
onderzocht. In dit onderzoek is vooral
gekeken naar relaties tussen de nikkelgehalten en de aanwezigheid van macroparameters in het grondwater, zoals
natrium, kalium, calcium, chloride, nitraat,
orthofosfaat, sulfaat, ammonium en
bicarbonaat. Ook zijn peilfilters voor de
monstername van het grondwater op
verschillende manieren aangebracht om
plaatsingseffecten in de tijd te kunnen
bestuderen. De grondwaterkwaliteit is
voor de voornoemde parameters wekelijks
gedurende één maand onderzocht.
Uit dit onderzoek blijkt dat in het grondwater in de kas nikkelgehalten voorkomen
van gemiddeld 360 tj.g/1terwijl buiten de
kas nikkelgehalten van 10 \xg/\ gemeten
zijn. De gehalten in de kas overschrijden
circa vijfmaal de voor nikkel gestelde
interventiewaarde van 75 u.g/1.
Naast de verhoogde nikkelgehalten zijn
in de kas ook relatief hoge calcium-,
nitraat- en sulfaatgehalten in het grondwater aangetoond ten opzichte van buiten
de kas. Tabel I geeft een overzicht van de
gemeten nikkelgehalten en de gehalten aan
macroparameters in het grondwater binnen
en buiten de kas.
Bij de mobiliteit van nikkel spelen vermoedelijk calcium en sulfaat een belangrijke
rol. Uit de literatuur blijkt dat calciumionen in staat zijn om nikkel te verdringen
van gronddeeltjes, terwijl vervolgens
sulfaationen nikkel in oplossing houdt
door er een complex mee aan te gaan
[Nriagu, 1980],
Opvallend is dat de voornoemde macro-

TABEL I - Gemiddeldegehalten in hetgrondwaterbinnen en buiten dekas inonverbuisdgeplaatstepeilbuizen.
nikkel
calcium
natrium
nitraat
sulfaat
Plaats
pH
Ec (jxs/cm)
chloride
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
WD
340
295
binnen kas 7,3
2.500
360
160
120
340
1.000
10
200
110
0,01
100
buiten kas 7,2
50

H , 0 (30) 1997,nr.2

parameters zowel inhet grondwater binnen
als buiten de kas aanwezig zijn; alleende
gehalten verschillen. Waarschijnlijk zal
nikkel pas mobiliseren wanneer een
oververzadiging optreedt van calciumen
sulfaat. Deze oververzadiging zal afhangen
van het adsorberend vermogen vande
grond voor deze parameters.
Uit het nikkelonderzoek blijken ook plaatsingseffecten op tetreden, die verklaard
kunnen worden uit versmering van gronddeeltjes over het boortraject tijdens het
plaatsen van peilbuizen.Zo treedt versmering
op van gronddeeltjes met hoge calciumPlaatsingseffect
Bij grondboringen voor het plaatsen van een
peilfilter treedt versmering op van gronduit
de boven het filter aanwezige bodemlaag
over het traject van het peilfilter.De
versmeerde gronddeeltjes hebben een
andere samenstelling dan degrond rond
het filter. Dit kan leiden tot het in oplossing
gaan van allerlei stoffen uitde versmeerde
gronddeeltjes. De hieronder afgebeelde
afbeelding geeft deze versmering schematisch weer.
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Ajb. 1- Verloop nikkelgehalten bij gebruikmaking
van verschillende boortechnieken.

Nikkel binnen de kas
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Plants: Pijnacker
Grondwaterstand: 0,7 m-mv
Grondsoort: landige Hei
Fiiterdiepte: 1,5 -2,5 m-mv
Ni-grond 11,5-2,5 m-mv): 13 mg/kg ds

500

f 400

1 300
-«J. onverbuisd

" " " ^

^

^

—

*

—-¥

-2ÊS-verbuisd
-V- verloren casing

1

2

3

4

Nikkel buiten de kas
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Plaats: Pijnacker
Grondwaterstand: 0,6 m-mv
Grondsoort: zandige klei
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Onverbuisd boren
Bij het onverbuisd boren wordt tot ruim
beneden degrondwaterstand geboord. In
het boorgat wordt een peilbuis geplaatst
waarna grind rond het filtergedeelte gestort
wordt. Boven het filterdeel, ophet grind,
wordt een kleistop (bentoniet) aangebracht.
Verbuisd boren
Om instorting van het boorgat te voorkomen
wordt tijdens het boren een mantelbuis naar
beneden gedrukt. Tijdens het boren wordt
de mantelbuis als het ware steeds leeggeboord. Nadat de peilbuis geplaatst is (met
grind en kleistop) wordt de mantelbuis weer
getrokken.
Verloren casing
Bij het plaatsen van een peilbuis met een
verloren casing wordt eerst een overmaat
mantelbuis tijdens het boren naar beneden
gedrukt tot het niveau van debovenkant
van het filtergedeelte van depeilbuis.
Vervolgens wordt binnen een kleinere maat
mantelbuis verder geboord. Na het plaatsen
van de peilbuis (met grind en kleistop) wordt
alleen dekleinere maat verhuizing getrokken. Deze wijze van boren komt overeen
met vertoerd boren waarbij debuitenste
mantelbuis na afloop van deboring achterblijft.
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en sulfaatgehalten uit de toplaag over het
filtertraject van de geplaatste peilbuizen.
Deze versmering isafhankelijk vande
gebruikte boortechniek. De calcium-en
sulfaationen, die uit de versmeerde gronddeeltjes vervolgens inoplossing gaanin
het grondwater, mobiliseren (in versterkte
mate) nikkel uit de grond. Dit effect kan
vergeleken worden met een zoutschokeffect
[Griffioen, 1994].Inafbeelding 1wordt het
verloop van de nikkelgehalten gepresenteerd bij gebruikmaking van verschillende
boortechnieken.
Bij het onverbuisd plaatsen van peilbuizen
treedt meer versmering van gronddeeltjes
op dan bij het verbuisd plaatsen.
Wanneer een peilbuis met een verloren
casing geplaatst wordt, treedt de minste
versmering op. Opvallend isdat versmering
van gronddeeltjes pas naenige tijd effect
heeft op de nikkelgehalten inhet grondwater. Circa twee weken na plaatsing zijn
de nikkelgehalten inhet grondwater maximaal geworden. Kennelijk isde mobilisatie
van nikkel niet een spontaan proces.
Ook blijkt dat bij het boren buiten de kas
geen plaatsingseffect optreedt. Dit betekent
dat de versmeerde gronddeeltjes vermoedelijk van dezelfde samenstelling zijn alsde
gronddeeltjes rond de peilfilters.
Arseen en ijzer
Voor het arseenonderzoek zijn drie
locaties geselecteerd, één inMonster
(zandhoudende bodem), één in Rijswijk
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(kleihoudende bodem) enéén in Delft
(klei/veenhoudende bodem) [Pol, 1995].
In dit onderzoek is vooral gekeken naar
relaties tussen de arseengehalten inhet
grondwater en de aanwezigheid van macroparameters, zoals ijzer, nitraat, ammonium,
sulfaat en sulfide. Ook isde redoxpotentiaal van het grondwater gemeten.
Om plaatsingseffecten tekunnen bestuderen, zijn de peilfilters op verschillende
diepten aangebracht en isde grondwaterkwaliteit voor de voornoemde parameters
wekelijks gedurende één maand onderzocht.
Uit dit onderzoek blijkt de mobilisatie van
arseen samen tehangen met de mobilisatie
van ijzer. Dit verschijnsel isook vanuit de
literatuur bekend [Slooff, 1990].Een opvallend element echter ishet grillige karakter
van de mobiliteit van arseen. Dit geldt
vooral voor arseen infreatisch grondwater
in klei- en veenhoudende bodems.
In deze bodems bezit het freatisch grondwater vaak een redoxpotentiaal tussen 100
en 300 mV. Dit isprecies het traject waarbij ijzer overgaat van z'n onoplosbare vorm
(ijzerhydroxide) naar z'n oplosbare vorm
(Fe 2+ ) en vice versa. Inafbeelding 2wordt
de gemeten relatie tussen ijzer en arseenin
het grondwater gepresenteerd voor de locatie inDelft. Uit deze afbeelding blijkt dat
bij een redoxpotentiaal van rond 200 mV
het ijzergehalte en daarmee ook het arseengehalte inhet grondwater sterk fluctueert.
Als het ijzergehalte inhet grondwater
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toeneemt, neemt ook het arseengehalte toe.
Bij een afnemend ijzergehalte neemt tevens
het arseengehalteaf.
Ook inhet arseenonderzoek iseen plaatsingseffect geconstateerd. Dit effect doet
zich vooral voor ingebieden waar een
duidelijke gleyzone rond de grondwaterstand aanwezig is. (Een gleyzone iseen
sterk ijzerhoudende laag inde bodem,
meestal rond het grondwaterniveau. Deze
laag ontstaat door afzetting van ijzer uit het
grondwater door oxidatie). Bij peilbuizen
met de bovenkant van het filter ruim
beneden de grondwaterstand treedt bij
gebruikmaking van onverbuisde boortechnieken versmering op van grond uit
deze gleyzone tot over het filtertraject.
De ijzerhoudende deeltjes uit deze zone
komen ineen milieu terecht met een lagere
redoxpotentiaal, waardoor deze ijzerdeeltjes
samen met arseen inoplossing gaan. Bij
herbemonsteringen, waarbij het grondwater
rond het filter enkele malen ververst wordt,
neemt het ijzergehalte samen met het
arseengehalte inhet grondwater weeraf.
Afbeelding 3geeft een grafische weergave
van dit plaatsingseffect. Inhet grondwater
in de peilbuis met het diepste filter (1,5 tot
2,5 mminus grondwaterstand) iseen
plaatsingseffect zichtbaar. Inhet grondwater uit de ondieper geplaatste filters
fluctueert het arseengehalte, maar is geen
sprake van een sterke afname inde tijd.
Opvallend isdat dit plaatsingseffect in
tegenstelling tot wat bij het nikkelonderzoek iswaargenomen direct na plaatsing
van de peilbuizen maximaal is.
Bevestiging resultaten
Inmiddels isop een groot aantal locaties
onderzoek gedaan naar het voorkomen
van nikkel en arseen inhet grondwater.
Deze onderzoeken bevestigen de relaties
met de genoemde macroparameters.
Een voorwaarde iswel dat inde grond
beschikbare hoeveelheden nikkel of arseen
in de orde van enkele mg/kg aanwezig zijn.
De mariene afzettingen, zoals deze inhet
westen van Nederland voorkomen,
voldoen meestal aan deze voorwaarde.
Voor wat betreft arseen kunnen de fluctuaties zelfs zodanige vormen aannemen dat
het ene moment arseen de interventiewaarde (= 60 u.g/1) overschrijdt en het
volgende moment het arseengehalte
beneden de streefwaarde ( = 1 0 ug/1) ligt.
Conclusies
Uit de onderzoeken naar de mobiliteit van
zware metalen, vooral nikkel en arseen,in
grondwater blijkt dat de mobiliteit van
deze metalen sterk beïnvloed wordt door
de aanwezigheid enhet gedrag van macroparameters inde bodem, zoals calcium en
sulfaat voor nikkel enijzer voor arseen.

Afb.2-Relatie redox,
ijzeren arseen inde tijd.

Relatie redox, arseen en ijzer
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Plaats: Delft
Grondwaterstand: 1,2 m-mv
Grondsoort: klelig veen
Filterdiepte: 1,6-2,6 m-mv
As-grond (2,1-3,0 m-mv): <8 mg/kg ds
Fe-arond 12,1-3,0 m-mv): BO00mo/ko ds

i
g
-*>- redox

100

-ês ijzer
^ - arseen

Ajb.3-Gedragvan
arseen naplaatsingpeilfilters op verschillende
dieptes.

Plaatsingseffecten arseen

A- filter: 0,2-1,2 m-mv
-v> filter: 1,0-2,0 m-mv
f

Het evenwicht tussen de mobiele/opgeloste
fractie van de metalen en de onopgeloste/
geadsorbeerde fractie isafhankelijk van
deze macroparameters. Hierdoor kunnen
situaties optreden waarbij de gehalten
zware metalen inhet grondwater de interventiewaarde overschrijden.
Dit betekent dat verhoogde gehalten zware
metalen, zoals nikkel en arseen, inhet
grondwater niet apriori samenhangen met
een opgebrachte verontreiniging van deze
metalen. Als het grondwater verhoogde
gehalten zware metalen bevat, moet dan
ook vastgesteld worden of een opgebrachte
verontreiniging deze verhoogde gehalten
veroorzaakt of dat sprake isvan een
mobilisatie-effect door aanwezige macroparameters inde bodem. Inhet eerste
geval bevinden zich veelal ook verhoogde
gehalten zware metalen inde grond;in
het tweede geval over het algemeen niet.
Hierdoor treedt ook een verschil op inhet
risico van de zware metalen voor mensen
milieu. Inhet eerste geval kan sprake zijn
van een verhoogd risico,inhet tweede
geval, waarbij alleen het grondwater
verhoogde gehalten bevat, isdit risico
meestal afwezig [Berg, 1991].
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