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dehoeveelheidzwaremetalen diekunnen uitspoelen.
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Opzandgronden mNederland isdoor
Alterraeen500-talmonstersgenomenvanhet
bovenstegrondwater.Demonsternameisuitgevoerdopzandgronden,omdatdezebodems
dooreengeringgehalteaankleienorganisch
stofeenbeperktebindingscapaciteit hebben
voorzwaremetalen,waardoorrisico'svooruitspoelinghierhetgrootstzijn.Vandezegrondwatermonsters isbehalvedeconcentratieaan
zwaremetalenookdemacrochemische samenstellingvanhetgrondwater bepaald.Verderis
permonsterpunt de grondwaterstand, het
bodemtypeenhetlandgebruik bepaald.Doel
vandezestudieisomnategaanofdeverschilleninbodemtype,landgebruikengeografische
liggingaanleidinggeventotbelangrijkeverschilleninmctaalconcentratiesmhetgrondwater.Ookverschillen inzuurgraad enaanwezigheidvanonderandereopgelostorganisch
koolstofkunnenalaanleidinggeventotgrote
verschillen indeopgelosteconcentraties inhet
grondwater.Metnamebijdebeoordelingvan
dekwaliteitvangrondwater ishetdaarom
wenselijkinzicht tehebbenindespreiding
vande metaalconcentraties dievannatureal
kanvoorkomen.
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Hogeconcentratiesvanzwaremetalen inlietoppervlakkigegrondwaterkunnen leidentotrisico's
vooruitspoeling naarhetdieperegrondwateren oppervlaktewater. OpdiverselocatiesinNederland
worden reedsMTR-vvaarden inlietoppervlaktewateroverschreden dooruitspoeling tutdebodem.Bij
metingen van de kwaliteitvan lietbovenstegrondwaterop zandgronden weidendehoogsteconcentratieswaargenomen inzuidoost-Nederland, waarbi)vooreengroot aantal locatiesde streefwaarde
werdoverschreden.Deconcentratieszwaremetalen m lietgroudwaterwordennietalleen bepaald
doordcgehalrcu m debodemensamenstellingvandiebodem,maarzijn ooksterkgcrelatcerd aan de
samenstelling (macroehemic)van hetgrondwatcr.BijlagepHenhogeconcentratiesopgelosteorganischesto)kunnendeconcentraties van zware metalen relatiefhoogliggen,zodatde normenvoorhet
grondwaterwordenoverschredenzonderdatsprakeis van een concrete bodemverontreiniging,De
risico'svooruitspoedugzullenechtertoenemen.Demacroehemic van heigrondwaterwordtdeels
bepaalddoorhetgebruikvanhetland.Daarin kanwelworden ingegrepen.
Als gevolgvanbemestingen atmosferische
depositiezijndegehaltenaanzwaremetalen
alskoperenzinkinhetlandelijk gebiedgestegentenopzichtevan'niet-belaste'gebieden.
Ofschoondestijging indemeestegevallenniet
dermategrootisdatnusprakeisvangrootschaligeoverschrijding vanbodemnormen,
kunnen dezeveranderingen aanleidinggeven
toteenstijgingvandeconcentratieszware
metalen inhetgrondwater.Uitspoelingnaar
hetoppervlaktewaterenhetdieperegrondwaterleidttotverspreidingvande verontreiniging.Dezeuitspoelingisechternogonvoldoendeinkaartgebracht.Hetinzichtinde
verschillen tussenbodemtypenendemogelijkerolvanlandgebruik enbemesting op de
kwaliteitvangrondwater isnogonduidelijk.
Ofenzojamwelkematemetalen dieals
gevolgvanbemesting indebodem terechtkomen,bijdragen aandebelastingvanhet
grond-enoppervlaktewater, hangtsterk
samenmethetvermogenvandebodemom
metalen tebinden.Metnameinzandgronden
kaneenverhogingvanhetzwaremetaalgchalteindebovengrond leidentotverhoogdeuitspoelingalsgevolgvaneencombinatievande
lagerepHenhetgeringevermogenvandeze
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Regionale verschillen in concentraties
Eeneersteindrukvandekwaliteit vanhet
bovenstegrondwater ontstaatdoordeconcentratiesvandezwaremetalentetoetsenaande
bestaandenormenvoorgrondwater,indit
gevaldestreefwaarde voorondiepgrondwater.
Bijdevergelijking vandegemeten concentratiesmetnormen voorgrondwater is onderscheidgemaakt tussen de verschillenderegio's
inNederland,namelijkhetnoordelijkzandgebied(DrenteenGroningen),het oostelijk
zandgebied (Gelderland,Overijssel) enhetzuidelijkzandgebied (noord-LimburgenNoord-

grondenommetalentebinden.Verhoogde
gehaltenaanzwaremetalen indebodemkunnendaarombijeengeringe bindingscapaciteit
vandebodemmogelijkerisico'svormenvoor
uitspoelingnaarhetdieperegrondwaterofafstromingnaarhetoppervlaktewater. Omeen
inschattingvandezerisico'stekunnen maken,
ishetbelangrijkeenoverzichttehebbenvan

Afo. 1:

Percentagegrondwatermomters metconcentratie zware metalen bovendestreejwaarde, indelimj perrecjio.
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Brabantj. Het zuidelijk zandgebied is verder
verdeeld in een oostelijk en westelijk deel.
Verder isdeKempen alsaparte regio opgenomen vanwegedespecifieke historische belasting vande bovengrond door dedaar aanwezigezinksmcltcrijen.Afbeelding 1 geeft per regio
weer in welkpercentage vande monsters de
concentratie van het betreffende metaal hoger
lagdan de streefwaarde.

DOCin het grondwater. Deoorzaak hiervan is
desterkebinding van koper aan het opgeloste
organische materiaal, waardoor detotale hoeveelheid koper diezich in het grondwater
bevindt toeneemt bij een toenemende concentratie organisch stof.Voordeoverige metalen
isde relatie tussen deconcentratie in het
grondwater en deconcentratie DOCveel min-

Afbeelding i toont aan dat de laagste percentages overschrijdingen in het grondwater
doorzware metalen voorkomen in het noordelijk zandgebied en in het westen van NoordBrabant. Dehoogste concentraties van zware
metalen worden waargenomen in het oosten
vanNoord-Brabant en noord-Limburg, met
uitzondering van cadmium en zink in deKempen en zink in noord-Nederland. Dezeverschilleninconcentraties worden veroorzaakt
door verschillen in de huidige en historische
belastingvan de bodem alsgevolgvan atmosferische depositie en gebruik van meststoffen.
Voordemeeste zware metalen iszowelde historischeen huidige atmosferische depositie als
debelasting via meststoffen het hoogst in
zuidoost-Nederland, hetgeen overeenkomt
met de hogepercentages overschrijdingen van
destreefwaarde in het oosten van Noord-Brabant en noord-Limburg. Deverhoogde concentraties zink en cadmium in de Kempen zijn het
gevolg vandevroegere hoge atmosferische
depositie van zink en cadmium door uitstoot
van demetaalindustrie (zinksmelters) in deze
regio.Opmerkelijk in afbeelding 1 ishet hoge
percentage van streefwaardeoverschrijdingen
voor zink in noord-Nederland. Dit hoge percentage kan niet worden herleid uit bekende
gegevens van atmosferische depositie of
bemesting.

Ajb.2:

der duidelijk.
Delijnen in afbeelding 2geven de bandbreedte weer van koperconcentraties in het
grondwater dieaangetroffen kunnen worden
ingevalvan een niet door directe verontreiniging belaste bodem,de achtergrondconcentraties.Despreiding vangemeten koperconcentraties bij een bepaalde DOC-concentratie

Koperconcentratieinhetgrondwaterinrelatietot deconcentratieopgelostorganischmateriaal(DOC).

DOC (mg/l)
.3:

Cadmiumconcentratieinhetgrondwaterinrelatietot dezuurgraadvanhetgrondwater(pHj.

Effect van grondwatersamenstelling
Uit het voorgaande blijkt dat regionale
verschillen in concentraties vanzware metalen
in hetgrondwater deels verklaard kunnen
worden door verschillen in belastingvan de
grond en daarmee door verschillen in gehalten
in degTond.Vergelijkbare regionale verschillenzijn onder andere ook waargenomen in het
Landelijk Meetnet Bodem en het Landelijk
Meetnet Grondwaterkwaliteit. Indit onderzoek isook uitgebreid desamenstelling van
hetgrondwater bepaald.Deze is namelijk van
grote invloed opdeconcentraties in het grondwater, samen met degehalten in de bodem.Zo
geldt dat de concentratie koper in het grondwater in hoge mate bepaald wordt door deconcentratie van opgeloste organische stof(DOC).
Dit effect is tezien in de grondwatermonsters
van dit onderzoek,zoalsdie weergegeven zijn
in afbeelding 3.Dezeafbeelding toont dat de
concentratie koper in het grondwater toeneemt bij een toenemende concentratie van

0,001

Ajb.4:

Zinkconcentratieinhetgrondwaterinrelatietotdezuurgraadvanhetgrondwater(pHj.
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tussen de lijnen wordt onder andere veroorzaakt door verschillen in bodemeigenschappen
(humus- en kleigehalte, pH)en/of verschillen
in het kopergehalte in degrond voor de verschillende monsterpunten. Indien bij een
meting van de kwaliteit van het grondwater,
dekoperconccntratie bij een bepaalde DOCconcentratiever boven debovengrens ligt,
zoalsdiein afbeelding 2 isweergegeven, zou
dat kunnen betekenen dat in dat geval sprake
isvan een niet-natuurlijk verband. De concentratie kan in dat geval niet meer verklaard
worden door denatuurlijke variatie in koper
en zou dus een aanwijzing kunnen zijn voor
een verontreinigingssituatie.
Anderzijds laat afbeelding 2 echter ook
zien dat bij hoge concentraties aan opgeloste
organisch stofdestreefwaarde voor koper (= 15
ug/1)overschreden kan worden zonder dat
sprake isvan een concrete vcrontreinigingssituatic.Dit kan betekenen dat onder normale
omstandigheden bepaalde vormen van
bodemgebruik niet mogelijk zijn door te hoge
concentraties aan zware metalen. Kritische
vormen van bodemgebruik zijn bijvoorbeeld
drenking van veemet oppervlakkig grondwater ofnatuurdocltypen met relatiefgevoelige soorten.
Voorcadmium en zink geldt dat de concentratie in het grondwater sterk bepaald
wordt door dezuurgraad van het grondwater.
Dat isookvoor degrondwatermonsters van dit
onderzoek tezien indeafbeeldingen 3 en4.
Deze laten zien dat deconcentratie cadmium
en zink in het grondwater toenemen bij een
toenemende zuurgraad (pH daalt) van het
grondwater. Ook hierbij geldt dat een bandbreedte kan worden weergegevenvan 'normale'concentraties, afhankelijk van depH. Concentraties boven de bovengrens zijn dan een
aanwijzing voor een mogelijke verontreinigingssituatie. Bij lagere pH-waardcn kunnen
deze'normale' concentraties de streefwaarden

A/b.5:

van cadmium (=04 ug/1)ofzink (=65ug/1)
overschrijden zonder dat sprake isvan een aanwijsbare verontreiniging, waardoor bepaalde
vormen van bodemgebruik wellicht niet
mogelijk zijn. Ook voor deoverigezware metalen zijn deconcentraties in het grondwater
afhankelijk van depH en de DOC-concentratie.Dezerelaties zijn echter niet zo duidelijk
als hierboven weergegeven bij de relatie voor
koper en deconcentratie DOCen de relaties
voorzink en cadmium met de pH.

Effecten van bodemgebruik
Dehuidige belasting vandegrond komt
voordemeeste zware metalen voor rekening
van bemesting.Alleen voor lood en arseen
speelt deatmosferische depositie een belangrijke rol.Door desterke binding van zware
metalen aan de bodem zullen de belastingen
over langere tijd in de bodem accumuleren. De
historische belasting isderhalve van grote
invloed opde huidige concentraties in het
grondwater. En logischerwijs zullen de gehalten indegtond endeconcentraties m het
grondwater slechts ingeringe mate bepaald
worden door de huidige belasting en dus het
huidige bodemgebruik. Dit isduidelijk te zien
in afbeelding 5,waar voorverschillende vormen van bodemgebruik isweergegeven in
welk percentage van de monsters de concentratievan het betreffende metaal hoger was dan
destreefwaarde. Alleen het percentage overschrijdingen van destreefwaarde voor zink
onder bouwland isrelatiefverhoogd. Dit
wordt veroorzaakt doordat voor de monsterpunten in noord-Nederland, waar de zinkconcentraties relatiefverhoogd waren, een
groot deelvande monsterlocaties op bouwland
lag.Ook in eerdere studies (door onder andere
het RIVM)werd geen relatie tussen huidige
belasting en gehalten ingrond en grondwater
gevonden. Deregionale verschillen in concentraties in hetgrondwater (afbeelding 1)
worden dus met name bepaald door de vroegere belasting. Dit betekent dat concentraties in

Pcrcentagc^rondwarermonsters metconcentratiezware metalen boven destreefwaarde, indeling per bodentgebruik.

-As
-Cd
-Cu
-Ni
-Pb

hetgrondwater en daarmee uitspoeling niet
direct beïnvloed kan worden door verandering
van deimmissie naar de bodem.
In tegenstelling tot degehalten in de
grond zijn depH en concentratie DOCin het
grondwater wel afhankelijk van het huidige
bodemgebruik. Dit betekent dat bij een verandering van bodemgebruik op een locatie de
risico's voor uitspoeling van zware metalen
kunnen toe- ofafnemen afhankelijk van de
effecten van de verandering opde samenstellingvan de bodem. Zotreedt bij omzetting van
landbouw- in natuurgebieden er in het algemeen zowel een daling van de pH alseen stijging van deDOC-concentratie op,waardoor de
risico's voor uitspoeling toenemen, zonder dat
het totalegehalte aan zware metalen in de
bodem verandert.Aan de andere kant is het
doot eengericht bodemgebruik ook mogelijk
de bodemsamenstelling testuren, zodanig dat
deconcentraties aan opgeloste zware metalen
en daarmee de risico'svoor uitspoeling verminderen.

Conclusies
Tussen deverschillende zandgebieden in
Nederland bestaan grote verschillen qua concentraties van zware metalen in het bovenste
grondwater. Dezeverschillen zijn met name
veroorzaakt door de vroegere belasting van de
bovengrond door bemesting en atmosferische
depositie. Deinvloed van de huidige belasting
op deconcentraties zware metalen in het
grondwater isslechts zeergering.Alleen op de
lange termijn zaleen veranderd bodemgebruik
leiden tot lagere gehaltes in degrond en daarmee tot een verminderde uitspoeling. Op veel
kortere termijn ishet huidige bodemgebruik
van invloed op desamenstelling van het
grondwater. Met name de pH en de concentratieopgelost organisch koolstofzijn vervolgens
welvan grote invloed opde concenttaties van
opgeloste zware metalen in het grondwater
(pH,DOC).Zonemen bij een dalende pH met
name deconcentraties van zink en cadmium
sterk toeen bij toenemende concentraties
opgelost organisch koolstofneemt de concentratie koper sterk toe.Uit dezerelaties tussen
de macrochemie en deconcenttaties kan verder worden afgeleid welkeconcentraties onder
'normale' omstandigheden in het gtondwater
kunnen worden waargenomen. In vervolgonderzoek zalverder worden ingegaan opde relaties tussen grondwaterstand, bodemgebruik,
macrochemie en concentraties in het grondwater. *
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