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Bodembelastingvanmetalen
ininfiltratievoorzieningenis
gering
M. O O S T E R H U I S , WATERSCHAP REGGE EN DINKEL
E. FOEKEMA, TNO M I L I E U , E N E R G I E EN PROCESINNOVATIE

De bodemvervuiling alsgcvolg van regenwaterinfiltratie isgerïng. Tot dezeconchuie komt TNO mi
eenstudie naarde emissie van bouwmctaleii doorafkoppelen en infiltreren van regenwater. Dc studie
wasgerichtop deverspreiding van bouwmetalen door infiltratie en hetgedracj van deze metalen inde
bodem. Eveneens zijn toxiciteitsmetimjencjedaan aan infiltrerend regenwater.
Over infiltratie van regenwatet wordt veel
gediscussieetd. Vooraldeverspreiding van
metalen iseen heikel punt. In het verleden
heeft dezediscussie geleid tot het opzetten van
afkoppelbeslisbomen door adviesbureaus. Met
een dergelijke beslisboom kon een gemeente
vaststellen ofbepaalde oppervlakken welof
niet afgekoppeld konden worden. Criteria
hierbij zijn veelaldeverkeersdichtheid, het
voorkomen van zinken en loden dakdelen en
deaard van hetgebruik van verharde oppervlakken (markttetreinen, parkeerplaatsen en
winkelstraten).Momenteel komt men terug
van dezebeslisbomen, omdat noggeen algemene criteria gevonden zijn voor welofniet
afkoppelen. Vangemeentes en adviesbureaus
wordt tot nog toeeigenlijk vetwacht dat zeper
situatie zelfinschatten of tegenwaterinfilttatie
verantwoord is.Deze inschatting isechter
moeilijk temaken doorgemeenten, omdat
weinigbekend isover dcrisico's van afkoppelen.Desondanks gaat het afkoppelen van
regenwater gestaag door. Vooralde 'basisinspanning', waarbij gemeentes vetplicht
worden de vuiluitstoot uit het rioolstelsel te
verminderen, vormt een belangrijke motivatie
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Het doelvan dezestudie was inzicht krijgen indemogelijke milieurisico's van metalen
bij regenwaterinfiltratie in wadi's.Voorde studieiseenaantal onderzoeksvragen geformuleerd:
• Wat isdemetaalbelasting van een gemiddeld infiltratiesysteem?
•

•
•

Wat iserbekend ovet het gedragvan de
metalen ingrond en m infiltratiesystemen?
Treedt doorslagvan metalen op naar de
ondergrond en/ofher grondwater?
Wat isdetoxiciteit van afstromend regenwater?

Ineendeskstudie isaan de hand van emissiegegevens van de bouwmetalen koper, lood
en zink een metaalbalans opgesteld voor een
gemiddeld infiltratiesysteem. De metaalbalans
isvergeleken met andere studies naar de effec-

Aannamesvoordeberekeningvandemetaalemissiebijre^enwatennfilrrarie.

dimensionering van infiltratiesystemen
afstroming van regenwater
bebouwingsdichtheid en
percentage vethard oppervlak
bronnen van metalen
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voorgemeentes om regenwatet afte koppelen.
Vande hoeveelheid verhard oppervlak die in
Nederland isafgekoppeld, bestaat noggeen
volledig beeld.Stichting RIONED btengt deze
momenteel wel in kaart.
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10%vanaangesloten verhard oppervlak
50%
55woningen per hectare verhard oppervlak
40«

bouwmetalen, vetkeeten atmosfetische depositie

ten van regenwaterinfiltratie. Vervolgens is
aan de hand van literatuuronderzoek het adsorptiegedrag van metalen geïnventariseerd.
Zowel algemene literatuur als specifieke
onderzoeken naar infiltratie van regenwatet
zijn bekeken. Berekeningen zijn uitgevoerd
om dedoorslagtcrmijn vanzink door dc
toplaag van een wadi in teschatten. Monsters
van infiltrerend regenwater zijn gemeten op
aquatische toxiciteit.Hiervoor is gebruik
gemaakt van tweeacute bioassays met respectievelijk watetvlooien en bacteriën.

Metaalbelasting van een infiltratiesysteem
Om een schatting temaken van de metaalbelasting van een infiltratiesysteem zijn een
aantal aannames gedaan.In tabel 1 zijn gegevensopgenomen van het aangesloten vethatde
oppervlak van een infiltratievoorziening.
Deemissie van metalen wotdt vooral
bepaald door debronnen verkeer, atmosferische depositie en bouwmetalen, blijkt uit de
emissiejaattappottage van deCCDM(CoördinatieCommissie DoelgroepMonitoting). In
tabel 2 staan actuele afspoelsnelheden van
bouwmetalen vernield.
Demetaalemissies door debronnen verkeeren atmosfetische depositie zijn afgeleid
uit gegevens van dccmissiejaarrapportage en
ncerslaggegevens van het RIVM.Op basis van
bovengenoemde aannames en kengetallen is
een metaalbelasting van een gemiddeld infiltratiesysteem uitgerekend (zietabel3).
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*Deafspoelsnelheden van blootgesteld vetzinkt oppetvlak vatiëten van twee tot vijf
gram pet vieikante meter perjaar. Het zinkoppervlak per woning varieert van vijf tot
tien vieikante meter.
Koper afspoelsnelheden zijn welbekend uit
deliteratuur, maar het gebruik van koper
in dakbedekkingen isvoornamelijk beperkt
tot monumentale gebouwen. In woonwijkenzaldekoperemissiedoor dakbedekking
teverwaarlozen zijn.
Voorlood iseen afspoelsnelheid afgeleid uit
deemissiejaarrapportage vanCCDM.De
totale emissie van 60.000kgisgedeeld op 6,6
miljoen woningen in Nederland.
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Uitde tabel blijkt dat deemissie het
hoogst isvoor zink.Dezink- en koperemissie
door verkeer(o.a.bandenslijtage) ishoger dan
door bouwmaterialen (dakgoten). Loodemissie
wordt welvoornamelijk bepaald door bouwmaterialen (daklood).Het aandeel atmosferischedepositie van zink-, koper- en loodemissies naar infiltratiesystemen bedraagt
ongeveer twaalf procent.
A d s o r p t i e g e d r a g van m e t a l e n
Om zicht te krijgen ophet adsorptiegedragvan metalen in de bodems van infiltratiesystemen isgebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Uit deliteratuur komt een
algemeen beeld naar voren dat metalen sterk
adsorberen aandevaste fase van de bodem.De
adsorptie wordt voornamelijk positiefbeïnvloed dooreen hoge pH en defractie organische stofin debodem.Daarnaast spelen opgelosteorganische componenten (DOC)en de
redoxpotentiaal een rol.Binding van onder
andere zink en koper aan DOCwerkt mobiliserend en onder anaërobe omstandigheden slaan
metalen neer alsmetaalsulfide. In het algemeen kan gesteld worden dat problemen met
verspreiding van metalen door degrond het
snelst optreden bij zanderige grond met een
lagepH en weinigorganisch materiaal.

Naast algemene literatuur zijn enkele
bodemonderzoeken bij infiltratievoorzieningen bestudeerd. Metaalvervuiling in de
bodems van infiltratievoorzieningen is onder
andere onderzocht door Grontmij,RIZA1)en
Özgen2).In het eersteonderzoek iseen wadi in
Houten onderzocht op metaalvervuiling. Dit
onderzoek isinteressant vanwege degrote hoeveelheid meetdata.Analyse van het afstromenderegenwater weesuit dat metalen slechts in
zeer lageconcentraties voorkwamen (1-17ug/1)
en de pH ongeveer neutraal was(pH7,4).Voor
een kolomproefin dit onderzoek is infiltraat
kunstmatig verontreinigd tot 5mg/l zink. In
vergelijking met gangbare concentraties zink
in afstromend regenwater isdeze concentratie
ongeveer 15keer tehoog.Het is onduidelijk
waarom voorzo'n hogezinkconcentratie gekozen is.Ondanks de hogezinkconcentratie in
het infiltraar kon geen doorslag gemeten
worden in dekolomproefna infiltratie van een
hoeveelheid water dieovereenkwam met een
periode van 80jaar. Demetalen bleken zeer
langzaam getransporteerd teworden door de
toplaagen zink drong nauwelijks verder door
dan 15cm diepte.
In het tweede onderzoek iseen aantal infiltratieputten in Berlijn onderzocht op bodem-

Meraalbelastmgvaneenmodelinfdtratiesysteemvan 1000m2(ß/jr).
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D o o r s l a g van m e t a l e n
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Beschrijvingvandelocatieswaardemonstersvoorhettoxiciteitsonderzoekwerdengenomen.

Doesburg

Oude vooroorlogse volkswijk, waarin relatiefveelzink en lood isgebruikt. Het
water in dezewijk wordt ondergronds verzameld in eenput, waaruit het water
overloopt ineen wadi.Uit dezeput ishet monster genomen.

Arnhem

Luxewoonwijk met onder meer zinken dakgoten en een trolleybus (koperen
bovenleiding).Het water wordt viaeen ondergronds leidingnetwerk verzameld
in wadi's in 't Craneveld, waar het monster is genomen.

Zutphen

Recentgebouwdewoonwijk(Eme),waaringeen loodenzinkzijn verwerkt. Het
water wordt bovengronds afgevoerd naar wadi's en vijvers.Uit één vande vijvers waarnaar regenwater afstroomt, ishet monster genomen.

Apeldoorn

Parkeerplaats tegenover het 'Business ParkApeldoorn'. Het afstromende hemelwater vandezeparkeerplaats wordt ondergronds verzameld en afgevoerd naar
een'zakvijver' met kiezelstenen. Uit een verzamelput aan het begin van deze
vijver ishet monster genomen.

regenton

Dit monster isgenomen uit een regenton, waarin het hemelwater wordt opgevangen van een huis uit 1935,dat isvoorzien vanzinken dakgoten en daklood.

vervuiling.Dezeinfiltratieputten waren meerderejaren ingebruik (tot 18jaar).Ook hier
bleek sprake vaneen zeergeringe vervuiling en
langzame verspreiding van demetalen.Verhoogde metaalgehalten inde ondergrond
onder de infiltratieputten werden gevonden
tot 33cm diep met een maximum van 116
mg/kg zink.Vergeleken met een theoretische
streefwaarde voorzink van 140mg/kg (bij een
standaard grond met tien procent organische
stofen 25procent lutum) kan nauwelijks van
een verhoogde zinkconcentratie gesproken
worden.DepH van deondergrond varieerde
van6,3 tot 6,9.
Andere onderzoeken naar de vervuiling
door regenwaterinfiltratie door ondere andere
Tauwzijn niet in detail bestudeerd, maar
gevenglobaal hetzelfde beeld.
Het zalduidelijk zijn dat beide onderzoeken niet direct tevertalen zijn naar elke
situatie inNederland. Wel ishet zinkprofiel
uit de kolomproefin het Grontmij onderzoek
geëxtrapoleerd naar eenzinkdoorslag voor een
gemiddelde zinkbelasting, zoals weergegeven
in tabel 3.Opgrond van deze berekeningen
wordt een zinkdoorslagtermijn door de bovenste 30cm van circa 2400jaar berekend. Een
'worst case'-berekeningmet een zinkbelasting
van viergram per vierkante meter perjaar
geeft een doorslagtermijn van660jaar. Bijde
'worst case'-berekening isrekening gehouden
met een aanzienlijke extra zinkbelasting door
bouwmaterialen.
T o x i c i t e i t van r e g e n w a t e r i n e e n

wadi
Deaquatische toxiciteit van afstromend
regenwater, zoalsdat de wadi binnenkomt, is
bepaald in een vijftal verschillende regenwatermonsters (tabel4).Demonsters zijn
genomen opeen regenachtige dag in oktober
2002enzijn in afgesloten polypropyleen potten
bewaard bij 3 à5°C.Binnen vier weken na
monstername zijn toxiciteitstesten uitgevoerd.
Detoxiciteit van demonsters is onderzocht met twee acute bioassays met respectievelijk watervlooien (Daphnia magna) en bacteriën (Vibriojischeri).Degebruikte Daphnia
ma^na-immobilisatietoets isgebaseerd op
OECD-richtlijn 202^.Jongewatervlooien van
maximaal 24uur oud werden blootgesteld aan
het monster in een verdunningsreeks van 100,
50en 25procent. Degebruikte bacterietest is
gestandaardiseerd en commercieel beschikbaar
onder denaam Microtox.Detoxiciteit van een
monster wordt bepaald aan dehand van de
meting van debioluminescentie van debacterieVibriofischen, hetgeen een maat isvoorde
respiratie.Aande monsters waarbij toxiciteit
werdgeconstateerd, is50mg EDTA(ethyleen
H 2 o f 21-2003
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en een rwzi.Koper,lood en zink worden voor
respectievelijk 88,82en72procent verwijderd
in een rwzi.Demetaalemissie naar het grondwater alsgevolg van regenwaterinfiltratie is
dus lager dan de metaalemissie naar het oppervlaktewater door afvoer via het riool.
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Extra maatregelen om metalen vast te
leggen in infiltratievoorzieningen zijn in
veelgevallen overbodiggeziende hoge
adsorptiecapaciteit van degrond en het
geringe transport van metalen;

•

Demetaalemissie naar het grondwater
door regenwarcrinfiltratie iste verwaarlozen;
Metalen in afstromend regenwater blijken
geen toxische effecten teveroorzaken in
acute bioassays met watervlooien en bacteriën.

20%
0%
Referentie Doesburg

Arnhem

Zutphen

Apeldoorn 'Regenton'

Overleving van de watervlooien ( D a p h n i a m a g n a ; n=io) na 48 uur blootstelling oan de onverdunde monsters regenwater.

•
diamine tetra-azijnzuur) per liter toegevoegd.
Met het behandelde en het onbehandelde
monster werd vervolgensdebioassay nogmaals uitgevoerd. Opdezewijze kan derol van
metalen in de waargenomen toxiciteit worden
onderzocht. EDTAiseen ligand dat complexen
aangaat met positiefgeladen metaalionen.
Indien de toxiciteit vaneen monster verdwijnt
ofsubstantieel vermindert door toevoeging
van EDTA,isdit een aanwijzing dat de waargenomen effecten door metalen worden veroorzaakt.
Deresultaten van de bioassays met de
onbehandelde monsters waren eenduidig.
Zowel in de testmet de watervlooien als in de
bactenetest werden geen effecten aangetoond
met de monsters dieafkomstig waren uit de
wadi's. Het enige monster dat bij beide testorganismen een effect veroorzaakte, was direct
uit de regenton afkomstig. Inde test met de
watervlooien werd 60procent immobihsatie
geconstateerd in het onverdunde monster. De
verdunde monsters veroorzaakten geen effecten.Met de bacterietest werd 50procent effect
gevonden bij een verdunning van74procent.
Omdat het monster uit deregenton het
enigemonster wasdat effecten tezien gaf,
werd alleen dit monster gebruikt voor de toxiciteitidentificatie met behulp van EDTA.In de
Dophnitt-test wasde invloed van het EDTAduidelijk; deeffecten diebij het onbehandelde
monster werden waargenomen verdwenen
volledig.Inde bacterietest wasde invloed van
het EDTAminder duidelijk, maar nog wel
zichtbaar.

Discussie
Deemissieberekeningen voor bouwmetalcnduiden op eengeringe metaalbelasting van
debodem in eengemiddelde infiltratievoorziening. Het gaat vooralom zink en lood,die
alsgevolgvan emissiesdoor verkeer, bouwmetalen en atmosferische depositie met het
z6

H2O

regenwater in de bodem komen.Gekeken is
naar eengemiddelde emissievanuit een
woonwijk naar een wadi.In hoeverre extreme
situaties met bijvoorbeeld veelmeer bouwmetaal en andersoortige infiltranesystemen
(ondergrondse infiltratie) voorkomen en een
ander beeld geven is niet duidelijk. De literatuurgegevens over hetgedragvan metalen in
grond wijzen uit dat metalen sterk de neiging
hebben om zich tebinden aan devaste fase van
de bodem waarbij een hogepH en een hoog
gehalteorganisch stofhet adsorptiegedragversterken.Dit wordt doorde praktijkonderzoeken en deberekeningen bevestigd. Doorslag
van metalen door een waditoplaag is niet
bekend uit de praktijk en berekeningen wijzen
opzeer langedoorslagtermijnen. Aangezien
continu slib wordt meegevoerd met het infiltrerende regenwater, neemt de adsorptiecapaciteit alleen maar toe.Doorslagvan metalen
naar het grondwater isdaarom onder normale
omstandigheden onwaarschijnlijk. Bovendien
wordt bij een wadi inzijn gebruikelijke constructie een adsorptielaagaangebracht die rijk
isaan organisch materiaal.Dit adsorptiemateriaalzal in deregeleerder vervangen moeten
worden vanwege andere redenen dan verzadiging dan dar erdoorslagvan metalen naar de
bodem ofhet grondwater optreedt.
Toxiciteit werd alleengeconstateerd in het
monster dat rechtstreeks uit een regenton
genomen is.Metalen zijn hiervan de oorzaak,
blijkt uit toxiciteitsidentificatie.Andereregenwatermonsters uit infiltratievoorzieningen
veroorzaakten geen effecten in debioassays.
Blijkbaar verdwijnt de toxiciteit van het
afspoelende regenwater onderweg naar de
mfiltratievoorziemng. Dit kan veroorzaakt
worden door binding aan organisch materiaal,
waardoor de metalen met meer biologisch
beschikbaar zijn. Ook ishet mogelijk dat
onderweg verdunning optreedt met water dat
minder metalen bevat. Het alternatiefvoor
regenwaterinfiltratie isafvoer viade riolering
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