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Geohyàrochemisàiescreening
optimaliseert meetnetten
ßYondwaterkwaliteit
PlETER J. S T U Y F Z A N D , KlWA ONDERZOEK EN ADVIES

De methodevoorgeohydrochemischcscreening
die in dit artikel wordtgepresenteerd, helptom
de bestaande meetnetten voor bewaking van de
grondwaterkwaliteit teoptimaliseren. Na een
initiële kostenstijging worden de totale kosten
van een meetsysteem verlaagd (in 10 tot2ojaar
met circa 15procent) en debaten ervan verveelvoudigd. Extra investeringen zijn deeerste twee
j a a r nodig om te komen tot een ontwerp van het
meetneten meetprogramma. De besparing
wordt vervolgensgerealiseerd dankzij minder
(maar representatievere) meetpunten, beperking
van het meetprogramma (micro-verontreinigingen ensporenelementen], enverlaging van de
meetfrequeutie voor traag reagerende putten.
Naast financieel voordeel zijn dehydrochemischegegevens bruikbaarder en worden 'en passant' bouwstenengeleverd voor bijvoorbeeld een
chemisch transportmodc!(voorspellinggrondwaterkwaliteit], en voor inschatting van de
omvang vanstratcgischegrondwatervoorradeu
en het belang van verschillende bedreigingen.

Deze methode bestaat uit de volgende drie
stappen, waarbij de volgorde afhankelijk isvan
de huidige situatie.
Stap 1:Screening
De screeningsprocedure issamengevat in
tabel 1.Analyses zijn slechts zinvol alsde put
in orde isen de onderste analysegrens niet te
hoog ligt.Voor de duurdere analyses, zoals die
op sporenelementen en organische microverontreinigingen dienen specifieke screeningsparameters een verhoogde ofverlaagde concentratie te vertonen. Dehele procedure stoelt
op langjarige ervaringen met grondwater in
velegeohydrochemische milieus.
Men dient zich te realiseren dat 'screening
op basis van één ofenkele parameters' de normale monsterrouting in het laboratorium
beïnvloedt (ingewikkelder maakt),en dat deze
screening minder effectief wordt waar multicomponentanalyse wordt toegepast zonder
extra kosten voor die parameters waar men
niet om gevraagd heeft. Laatstgenoemde is
helaas zelden het geval!Waar men gebonden
isaan wettelijke verplichtingen conform het
Waterleidingbesluit (1984),vak minder te verdienen met stap 1.Maar dat betreft meestal
slechts enkele meetpunten.

Afb.i.

Hetgevoel van (geldverspilling'ontstaatbij
ie meeste meetsystemen vandegrondwaterkwaliteit, doordateen database volloopt met
veeldureanalysegegevensbeneden een aanvaardbareof, erger, een tehogeonderste ana-

Wanneer zich in een waterwin- ofkwelgebied een kwalitcksprobleem voordoet, moet
men zich in eerste instantie behelpen met het
bestaande meetsysteem. Dit ismeestal een
tamelijk willekeurig netwerk van observatieputten met een te weinig op maat toegesneden
monitoringprogramma dat veelgeld heeft
gekost en blijft kosten. De reden? Meetsystemen voor degrondwaterkwaliteit komen
doorgaans voort uit de eerste specifieke problemen in een gebied, bijvoorbeeld grondwaterstandsdalmg ofverzilting bij een winning, en
het daarop geënte ontwerp van een hydrologisch ingenieur ofchemisch technoloog. In
latere instantie werd er meestal een en ander
bij gelegenheid aan toegevoegd en op zeker
moment hielp een statistische analyse om het
uit zijn voegen barstende meetprogramma te
reduceren. Deze gang van zaken doet het
gevoel van geldverspilling ontstaan, omdat
zeer veel dure analyseresultaten het niet-scorende '<teken zullen dragen, en men blijft
zitten met de behoefte aan ontbrekende informatie (afb.i). Het wordt tijd dat, naast de
hydrologische, chemische en statistische benadering, een geohydrochemische screening
wordt losgelaten op bestaande meetnetten
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lysegrens.

voor degrondwaterkwahteit, met alsdoel om
dit vergaand te optimaliseren. Dit advies is in
feite in harmonie met het handboek van Baggelaar (1992]over meetsystemen, maar daaruit
losgeweekt en nader ingevuld.

Stap 2:Kartering van de grondwaterkwaliteit
Een systematische kartering van de hydrochemie heeft als doel om de huidige grondwaterkwahteit te evalueten,de meest representatieve waarnemingspunten te selecteren, en
zowel het analyseprogramma alsde meetfrequentie op maat te maken. In afbeelding 2
staat een fictief vootbeeld van een winning,
waarbij als karteermethode de HYdrochemische FaciesAnalyse (HYFA)isgebruikt (Stuyfzand, 1993).
Deessentie van HYFAschuilt in het karte-

Gids- en screeningsparameters in het algemeen
Gidspatameters zijn niet equivalent aan screeningsparameters. Baggelaar &Van Beek
(1995)definiëren een gidsparameter als een stofin water die de mate van verontreiniging aangeeft die kenmerkend isvoor een specifiek milieuthema. Zij onderscheiden gidsparameters
voor:
vermesting (nitraat, ammonium, kalium en fosfaat);
verspreiding (cadmium, arseen en dichloorpropaan);
verzuring (hardheid, aluminium en sulfaat); en
algemene verontreiniging (chloride).
Een screeningsparameter iseen eenvoudig en goedkoop analyseerbare stofdie bij een
bepaalde concentratie de aanwezigheid suggereert van één ofmeerdere stoffen die lastig (dus
duur) teanalyseren zijn. Belangrijke soorten screeningsparameters zijn in tabel 1opgenomen.
Een gidsparameter dient derhalve de interpretatie en een screeningsparameter de meetcampagne van een ondetzoek.Zij zijn beide van onschatbare betekenis voor de kwaliteitsbewaking.
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Hydrochemische kartenng middelsdeHYdrochemischcFaciesAnalyse(HYFA)alssolide basisvoorstructurering van hetmeetprogrammaen interpretatie.Allereerst moetenerhydrochemische kaarten vervaardigd wordenopbasisvan bestaande informatie eneventueel metgebruikvan aanvullende verkenniugsputteri.Deze
kaarten tonen deruimtelijke verbreiding vangrondwaterlichamen (elkmetverschillende herkomst) enhydrochemischeJaciesdaarbinnen (zonesmetverschillen inverontreinigingsgraad, redoxmilieu, kalkvcrzadigingsindexetc). Vervolgenskunnen debestemeetlocaties,specifieke meetprogramma's enmeetfrequenticsgekozen
worden doordezekaarten tecombineren methydrologische kaarten(grondwaterstroming) endoor toepassing
vanscrceningstabel ï.

ren van w a t e r l i c h a m e n m e t een specifieke herk o m s t (de hydrosomen,

zoals Noordzee-, Rijn-,

polder- en duinwater), en k e n m e r k e n d e
h y d r o c h e m i s c h e zones d a a r b i n n e n (de ficies).
De facies w o r d t in N e d e r l a n d voldoende

verklaard worden.
In het voorbeeld in afbeelding 2 zijn maar
liefst vier screeningsparameters uit tabel ï
gebruikt: de herkomst van water en bovenstaande kenmerken a-c.

beschreven door de volgende k e n m e r k e n :

a. de kalkverzadigingsindex, waarin de pH
een essentiële rol vervult naast andere
parameters. In afbeelding 2 zijn de categories 'zuur' (=kalkagressief) en 'kalkrijk' (=
kalkverzadigd) onderscheiden;
b. de redox klasse. In afbeelding 2 zijn drie
klassen weergegeven:
(sub)oxisch = zuurstof ofnitraat groter
dan ofgelijk aan ï mg/l, sulfaat stabiel;
anoxisch = geen zuurstof, geen nitraat,
sulfaat stabiel;
diep anoxisch = methaan aanwezig, geen
zuurstof geen nitraat, sulfaat verlaagd
met ïo tot ïoo procent;
c. een verontreinigingsindex op basis van
pH, nitraat plus sulfaat, zware metalen,
tritium en,eventueel, adsorbeetbare
organohalogenen. In afbeelding 2is
onderscheid gemaakt tussen 'schoon' en
'verontreinigd'; en
d. de basenuitwisselingsindex, berekend als
overmaat oftekort aan Na++K++Mg2+ ten
opzichte van Cl".In afbeelding 2isdit kenmerk niet meegenomen omwille van de
eenvoud. Toch verdient deze index aandacht, omdat abnormale waterkwaliteiten
alsgevolg van verzoeting ofverzilting (in
Nederland frequent het geval) hierdoor
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Constateert men tijdens monitoring dat
de herkomst van water op een bepaald meetpunt verandert (bijvoorbeeld van Heuvelrug-

Ajb.3.

water in Rijnoeverfiltraat) ofde facies (bijvoorbeeld van 'kalkrijk, gereduceerd' in 'zuur,
(sub)oxisch'),dan dient het meetprogramma
voor dat punt te worden aangepast.
Stap j : Kentering van de bodemkwaliteit
Een kwantificering van de reactieve vaste
bestanddelen van de ondetgtond is onontbeerlijk om de meest waarschijnlijke kwaliteitsveranderingen tijdens bodempassage te
vootspellen (Stuyfzand etil., 1997). Dit onthult
de meest relevante kwaliteitsparameters èn de
tijdsduur van de processen, nodig voor afleiding van de benodigde meetfrequentie.
Een voorbeeld is uitgewetkt in
afbeelding 3.Wezien hierin een diep-infiltratie in een gelaagde,zuutstofloze zandbodem.
De ontkalkte bovenlaag bevat veel otganisch
matetiaal en pyriet diegeoxideerd worden
door het zuutstofrijke infiltratiewater. Het
zuut dat hierbij vrijkomt, wordt voornamelijk
door het bicarbonaat in het infiltratiewatet
gebufferd omdat debodem geen kalk bevat.
Deze situatie isgunstig voor verhoogde concentraties sporenelementen (uit pyriet) en een
sterke verttaging ofomzetting van geïnfiltreerde organische microverontteinigingen.
De waarnemingsfilters in deze laag verdienen
meer aandacht voor de sporenelementen
(vooral arseen, cobalt, nikkel en zink) dan voor
de organische microverontteinigingen.
Dekalkrijke benedenlaag iszeet arm aan
organisch materiaal en bevat geen pyriet. De
hoge pH en afwezigheid van pyriet zorgen
ervoor dat er geen sporenelementen gemobiliseerd worden. De organische microverontreinigingen worden hier echter nauwelijks vertraagd (gebrek aan sorberend organisch mate-

Geochemischeinspectie van bodembestanddclcn kan helpen bij hetverderverfijnen van hetmonitoringprogramma. Indit voorbeeld wordtzuurstofrijk waterviaeenput ineenzuurstofloos zandpakket metgeochemischegelaagdheidgebracht. De bovenetagevergtintensieve monitoring vansporenelementen eneen laag-frequentemonitoring vanorganische microverontreinigingen, debenedenetagevereist het tegenovergestelde.
SEn=SporenElcmenten; OMIVE=organische microverontreinigingen.
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riaaf)enveleorganische microverontreinigingenwordenooknietmeerafgebroken zodra
hunredoxbarriere(gevormddoororganische
stof) uitgeloogd is.Dewaarnemingsfilters in
dezelaagverdienenjuist meeraandachtvoor
deorganischemicroverontreinigingen dan
voorsporenelementen.

Meer waar voor minder geld
Infinanciële termen komthetgeponeerde

ophet volgendeneer:vroegtijdige investeringen ingeohydrochemischonderzoekworden
ruimschoots terugverdiend doornettoverlagingvandealgeheleexploitatiekostenvan
grondwaterkwalireitsmonitoring (afbeelding
4). Debesparingwordtgerealiseerddankzij:
eenkleineraantal meetpunten dooreenbetere
representativiteit vanelkpunt,beperkingvan
hetuitgebreidemeetprogramma (metorganischemicroverontreinigingen ensporenelementen)totgeselecteerde meetpunten met

verhoogdekansopaantreffen eneenverlaging
vandemeetfrequentie voortraagreagerende
putten.
Deextra investeringen(inhet fictieve
voorbeeld circa450.000gulden intweejaar)
dekken uitgaven inverband metdeinstallatie
vanextrawaarnemingsputten, geochemische
analysesvanbodembestanddelen, wateranalyseseneenexpertrapportoverde ruimtelijke
verdelingvanwatertypen inclusiefeenontwerpvanhetmeetneten meetprogramma.

Tabel 1. Geohydrochemischscreeningspro^rammavoorgrondwateranalyse,involgorde.Voernuttelozeanalysesafvoordatuervoorbetaalt,maarvoeijdieonmisbareanalysestoedie
nietmeerverzameldkunnenwordenwanneerdeevaluatiestart.
HETOBSERVATIEMIDDEL
Nieuweput

Putmateriaal

ANALYSEMETHODEN
Huidigeondersteanalysegrens(MDL)

Degoedkoopste methode?

SCREENINGSPARAMETERS
Herkomst(detectieviaCbÔ18O, E]*)

analyseernietopSEn'enOMIVE'*inrecenrgeboordeputten, wacht•3 maanden(pulsboring)of12 maanden (onverbuisdeboormethoden).
analyseernietopSEnofOMIVEdiewordenafgegeven (b.v.koperinputten met koperen
filters, PAKinputten vangeasfalteerd staal;loodenzink inPVC-putten pasnamaanden).

alstehoog,analyseer niet.ZoiseenMDLvan 1 ug/1voorAg,Be,Cr,Hg,Pb,Sb,SeenSn
reedstehoogin95%vandegevallen.
voorenkelesporenelementen enveleOMIVEmeestal funest. Beterenkelegoede(maar
dure)resultaten dan velegoedkopediewaardeloos blijken

analyseerspecifieke OMIVE*enSEn* alleen inspecifieke wateren(Na-dikegulacenchloor(iso)propylethers inRijnoeverfiltraat; Ag,Hg,Mo,Pb,Se,Sn,Uinzuur mijnwater)

PH

alspH>6,analyseer nietopAl,Be,Lanthaniden,Sc,Ti.
alspH<4,5,analyseer nietopAs,Mo,Se,W

Redoxklasse(via0 2 ,NO3,SO4, CH4, E]*)

alssulfaatreducerend ofmerhanogeen,analyseernietop:Ag,Cd,Co,Cu,Hg,Ni,Pb,Se,
Zn,AOX/VOX, chloor-alkanen enchloor-alkenen,atrazin,simazin,diuron,AMPA.

Ouderdom (bepalingmet?H,>C,Cl,CFK,EJ*)

alspre-industrieel(>150j),analyseernietopOMIVE"; alspre-tritium (>45j),analyseer
nietoprecentontwikkeldeOMIVE*1alsCFK.

AOXenEONt

alsV,analyseer nietopspecifiekeOMIVE©zonder specifieke redenen(EJ*).

HPLC/UV-fingerprint!(EJ*)

alsaantalc.q.oppervlak vanpiekenop'humeuze bult' voldoendegroot,dannader
onderzoek op(specifieke)OMIVE"'

IndicatieveanalyseOMIVE* viaImmunoassays'

alsV , kwanrificeer dannaderenanalyseereventueelopandereOMIVE*.

Meestmobiele,persistenteOMIVE" (EJ*)

alsnietaanwezig,analyseernietopdemindermobieleofminderpersistente verbindingen.

Meestmobielezwaremetalen(EJ*)

dito.Alsb.v.Niinsignificant (EJ*), analyseernietopPb,Cu,Zn,Cd.

Geohydrochemische tweelingen

analyseeropdemoeilijk-te-analyseren stofalleenalsdemakkelijk-te-analyseren stof
significant is(EJ*):Ca-Sr,Cl-Br,K-Rb,Na-Li,PO-As,Si02-Ge,Zn-Cd.

Geohydrochemische antagonisten

dito,echteralsinsignificant (EJ*):Ca-F,Fe(II)-02,N03-Fe(II),02-CH4,OH-Al

" :SEn=SporenElementen;
* OMIVE=Organische MIcroVEronrreinigingen;
* : EJ=doorGeohydrochemisch ExpertJudgement;
:AOX=adsorbeerbare organohalogenen (aanactievekool);

EON= metpetroleum-etherextraheerbareorganosrikstof;
:zieStowa, 1996;
s
:zieStowa, 1996.
s
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Vroejjtijdigejinauaële investeringen ingeohydrocricmisch onderzoek wordengemakkelijk binnen circa tien

voorspelling van de toekomstige grondwaterkwaliteit als bron van drink- en industriewater, om te anticiperen op een kwaliteitsverslechtering door het bestrijden van
processen die thans de kwaliteit al ondermijnen en/of het implementeren van
additionele zuiveringstechnieken;
milieubescherming: de waterkwaliteit is
de meest economische, gevoelige en relevante indicator van verontreinging; en
onafhankelijke validatie en cahbratie van
hydrologische stromingsmodcllcn, door
het chemisch dateren van grondwater en
de chemische visualisatie van stroomba-

jaar exploitatie van liet meetnet terugverdiend. Het hiergeroondegeval betre/t eenjtctieve winning van
5 M m V j voor de drinkwatervoorziening, bestaande uit tien ondiepe en vijftien diepe pompputten.

De winst behelst meer dan alleen financieel voordeel:
de resulterende hydrochemische gegevens
zijn bruikbaarder;
-- degeochemische data zijn tevens onmisbare bouwstenen voor een chemisch
transportmodel dat de grondwaterkwaliteit helpt voorspellen; en
het rapport van de expert over de ruimtelijke verdeling van watertypen is ook

nodig voor inschatting van de omvang
van strategische grondwatervoorraden en
het belang van verschillende bedreigingen. Dat rapport draagt bij aan een beter
begrip van de processen die tot kwaliteitsverslechtering leiden. Zonder die kennis
kan men onmogelijk dejuiste tegenmaatregelen treffen, zoals ingeval van de multicausale verzilting (afbeelding 5).

Deeerste twee redenen zijn algemeen
geaccepteerd (Baggelaar, 1992). Laatstgenoemd
motief wint terrein, omdat men zich steeds
meer realiseert dat hydrologische stromingsmodellen, die de basis vormen van hydrochemische prognoses, onnauwkeurig zijn zonder
hydrochemische validatie en cahbratie. •"
Beukelaar, P.K. 19512.Naar een meetsysteem waterkwaliteit bi;
groudwaterwiuniug. Kiwa Mededeling 117, 179 p.
Mggelaar. P.K. & CG.E.M. van Beek 1995. Suggesties voor
optimalisatie vangrootschalige meetnetten grondwaterkwaliteit. Kiwa-rapporr KOA95.107,78 p.
Stowa, 1996. Indicatieve analytische methoden engroeps- ert

Aflj. 5.

O m een stijgende chlorideconcentratie vangrondwatcr te bestrijden moeten we de oorzaak van het verzilrtngsproces kennen. En zonder kennis van dit proces kan de uiteindelijk resulterende zoutcoiieentratie niet
voorspeld worden.

somparameters voorde bepaling van waterkwaliteit.
Stowa-rapportptï- 25, 112p.
Stuyfzand, P.J. 199}. Hydrocfiemtstry and hydrology o/the
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