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oppervlaktewater modelmatigisberekend.
Hierbij washetdoeleenuitspraaktedoenop
landelijke schaal,datwilzeggendeomvang
vanbelastingviauitspoelingvoorgeheel
Nederland.Dealdusberekendebijdrage isvervolgensvergelekenmetgemetendirectebelastingenvanhetoppervlaktewaterzoalsdiejaarlijksgerapporteerd wordendoorde CCDM':.
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Bijdrageuitsyoelingzware
metalenaan helastingvan
grond- en oppervlaktewater

Eénvandeuitgangspunten waseenmodel
tegebruikendatopbasisvaneenbeperktaantalinvoergegevens(inditgevalhetlutumgehalte,percentageorganischestof pHen
metaalgehalteperonderscheiden horizont)een
schattingkanmakenvandeconcentratiein
hetbodemvocht.Middelseenkoppelingmet
hethydrologischemodelSTONE3)isvervolgenshetlateraletransportnaarhetoppervlaktewaterenhetverticaletransport naarhet
dieperegrondwater berekend.Debijdragevan
hetverticaletransport isechternietmeegenomenbijdeberekeningvandetotale belasting
vanhetoppervlaktewater,aangezienvooralsnogteverwachtenisdatdezwaremetalenin
dediepergelegenaquifersgebonden worden.
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Uirspoclntcjvanuitde bodemvormtmogelijk ten belangrijke bijdrageaan detotalebelastingvan
hetoppervlaktewater metmetalen.Ineenmodelstudie is de uitspoeling oplandelijkeschaalgekwantificeerd middelseencombinatievaneenhydrologisch eueenbodemchemischmodel.Deberekende
totale bijdrage vanuitspoeling oplandelijkeschaal varieert van twaaljprocentvoorlooden30procentvoorkopertotbijna 50 procentvoorcadmium enzink. Ditgeeft aan dat de natuurlijke belasting
vanuit de bodemvoordemeermobieleelementen ahcadmium enzinksignificant bijdraagt aande
belasting van hetoppervlaktewater. Dit kanookdeverklaring vormenvoorhetvoorkomenvanverhoogdemetaalgehalten inhetoppervlaktewater innietspecifiek belastegebiedcn.
Bijhetbepalenvandebelastingvanhet
oppervlaktewater metzwaremetalen istotop
heden de bijdrage vanuitspoclingvanuitde
bodemnognietmeegenomen'!.Uitinventariserendestudiesblijkt echterdatdezebijdrage
voormetalenalscadmiumenzinksubstantieelzoukunnen zijn tenopzichtevanbekendebronnen2!.Ookwordeninverschillende
waterschappen concentratiesaanzwaremetalengemetendiebovendeMTRliggenzonder
datindezegebiedenduidelijk aanwijsbare

Afb. 1:

bronnen - andersdanuitspoelingvanuitde
bodem -aanwezigzijn.Beidefeiten (eerste
schattingenenoverschrijding vanhetMTRin
hetlandelijkgebied)makendathetnoodzakelijk is meerinzicht tekrijgen indemogelijke
omvangvandebelastingvanhetoppervlaktewaterviauitspoeling.
DaaromisdoorAlterrainopdrachtvanhet
RTZAenhetministerievanLNV eenstudie uitgevoerdwaarbijdeuitspoelingvanzware
metalen vanuitdebodemnaargrond-en

Modelbeschrijving
De structuur vanhetgebruiktemodelis
schematischweergegeveninafbeelding 1.Voor
deselectievandecombinaties vanbodemtype,
grondwatertrap enlandgebruikendeberekeningvandegrondwaterstromen isgebruik
gemaaktvanhetlandelijkdekkendSTONEmodel,ontwikkelddoorRIVM,Alterraen
RJZA4'. Hierbij is Nederlandopgedeeldin6405
verschillenderuimtelijke eenheden metelk
eenuniekecombinatievanbodemtype,grondwaterstand,enlandgebruik.Indehiergevolgdeopzetzijn vervolgensdequaoppervlakte
belangrijkste combinatiesvanbodemtypeen
grondwatertrapgeselecteerd.Vooriedere
combinatieishetbodemprofiel geschematiseerdinlaagjesvanvijfcentimeter metbijbehorendebodemeigenschappen (inclusief

Opbouw model voor berekeningvan uitspocling van zware metalen uit debodem.

meteorologische
gegevensvan
verschillendejaren
schematisatie bodem(perlaag
van 5 cm):
combinatiesvan:
- bodemtype
- grondwatertrap
- landgebruik
volgens STONEmodel

hydrologische
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grondwaterstromen
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- lateraal
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textuur (klei,OM)
zwaremetaalgehaltes
pH, DOCin bodemvocht

zware metaalconcentraties in
bodemvocht
(op basisvan
partitierelaties)

metaaluitspoeling:
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• kanaal
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metaalgehalte) toteen diepte vanvijf meter
beneden maaiveld. Deschematisatie vande
zware metalengehaltes isuitgevoerd opbasis
vangegevens vandelandelijke enprovinciale
bodemmeetnetten enaanvullend laboratoriumonderzoek.
Deconcentraties vanzware metalen inhet
bodemvocht voor elkeonderscheiden laag zijn
berekend opbasisvaneenzogeheten partitiemodcl'l enverder uitgewerkt opbasisvaneen
recentgereed gekomen databestand metmeer
dan t400combinaties vanbodem-en bodemvochtgegevens6).Ditpartitiemodel geeft gezien hetbeperkte aantal bodemparameters
dat voordeschatting wordt gebruikt (klei,
organischestof, pH,DOC)-eenrelatief
betrouwbare relatie tussen dezware metaalgehaltes indebodem enconcentraties inhet

A/b. 2:

bodemvocht.Inafbeelding 2zijn als voorbeeld
deberekendeengemeten concentratiesvan
zink weergegeven voorverschillende bodemvochtmonsters.Metbehulp vanhetpartitiemodel isopbasis vandevastefase eigenschappen deconcentratie inhet bodemvocht
voorspeld envergeleken metdegemeten
gehalten. Eenbelangrijke aanname isweldat
het gedrag(lees:deconcentratie inhetbodemvocht)vanzware metalen bepaald wordt door
adsorptie,deinvloed vanderedoxpotentiaal
(zuurstofhuishouding) ishierbij niet meegenomen.
Ookdemethetpartitiemodel berekende
concentraties inhetfreatische enondiepe
grondwater onder zand-, klei-en veengronden
onder bos,grasland enakkerbouw komen in
grote lijnen overeen metgemeten concentra-

Concentratieszink,berekendmetpartitiemodelten opzichtevangemetenconcentratieszink(datauitdrie
verschillendedatabestanden).
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Relatievebijdragenaanbelastingoppervlaktewaterdoorzwaremetalenviauitspoelingenoverigebronnen
(vooreen.gemiddeldweerjaar, inditgeval 1985).
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tiesindegrondwatermeetnetten van het
RIVM,deProvincieGelderland enAlterra?).
Op basis vande bodemeigenschappen en
meteorologischegegevenszijn degrondwaterstromen metbehulp vanSTONE berekend.
Zoweleenfluxvanmetalen richting oppervlaktewater (inditgevaluitsluitend delaterale
flux, opgedeeld indrie deelfluxen) als richting
grondwater (verticaleflux)worden daarbij
onderscheiden. Doorallebodemeenheden vervolgensopteschalen naar eenrepresentatieve
verdelingoverNederland, isdebijdragevan
uitspoeling oplandelijke schaal tenopzichte
van dievanandere bronnen bepaald.
Om inzicht tekrijgen indevariatie in uitspoeling tussen verschillendejaren endeuitspoeling over langere tijd (vijftot 30jaar) isde
uitspoeling berekend vooreennat,een gemiddeld eneen droogjaar.

Resultaten
In afbeelding 3isdeverdeling vandetotale
belasting vanhetoppervlaktewater gesplitst
naar uitspoelingendeoverigebronnen (zoals
gegeven door hetCCDM)weergegeven. Hieruit
blijkt datvoordemeeste metalen uitspoeling
een belangrijke bijdrage kanleverenaande
totale belasting vanhet oppervlaktewater.
Dezebijdrage varieert vantwaalfprocent voor
lood,30procent voor koper, 38procent voor
nikkel,46procent voor cadmium tot49procent voorzink.Deze verschillen tussende
geschatte bijdragen komen overeen metde
chemische mobiliteit vandemetalen inde
bodem, waarbij zink encadmium demeest
mobiele metalen zijn enloodhetminst mobiel
is.
Wanneer debijdrage vanalle bodemeenheden geclusterd wordt op hoofdbodemrype
(zand,kleienveen),blijkt datde belastingvia
laterale stroming voornamelijk afkomstig is
uit veengronden (tussen de65en87procent
vandetotale metaalviacht dievialaterale stroming de bodem verlaat)en, inmindere mate,
uit kleigronden (tussen dezesen26procent),
terwijl debelasting viaverticale stroming naar
het grondwater voornamelijk optreedtin
zandgronden (meer dan90procent vandetotalevracht richting grondwater).Ditis met
name hetgevolgvandegrootte vandelaterale
grondwaterstromen dieinzandgronden relatiefklein istenopzichte vannattere klei-en
veengronden. Deconcentraties van zware
metalen inhetbodemvochtzijn echter wel
hoger inzandgronden tenopzichtevan veenen kleigtonden tengevolge vandeveelgeringe
bindingscapaciteit vanzandgronden. In natte
zandgronden kanderhalve uitspoelinguitde
bodem weleenbelangrijke bijdrage leveren
aande belasting van hetoppervlaktewater.
Omdat ditechter vaak kleine,sterk heterogene
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eenheden zijn, isdeze bijdrage op landelijke
schaal nu met meegenomen.
Wanneer een zelfde clustering gemaakt
wordt opbasis van landgebruik (in decategorieëngras,akkerbouw, maïs en natuur],dan is
de laterale belasting voornamelijk afkomstig
uit gronden onder grasland (67tot 81procent)
en akkerbouw (19tot 33 procent)De belasting
van grondwater via verticalestroming neemt
daarentegen afin devolgorde natuur (29tot69
procent),maïs (acht tot 39procent), akkerbouw
(tien tot 20procent)engrasland (elftot 14procent).Dehier genoemde ranges, bijvoorbeeld
29tot 69procent voor de bijdrage van natuur,
isderange vooralleelementen, in dit geval29
procent voor cadmium tot 69procent voor nikkel.
Dezelaatste uitkomsten zijn in hoge mate
eengevolgvan het feit dat bepaalde landgebruikvormen sterkgekoppeld zijn aan bodemtype.Zoishet landgebruik op veen vrijwel
altijd grasland enzaldaarom de bijdrage van
grasland aan de laterale flux richting oppervlaktewater hoogzijn, terwijl de bijdrage van
natuur (met name bosen heide opdroge zandgronden) gering is.Het tegenovergestelde
geldt voorconcentraties in het uitspoelende
grondwater. Dezezullen het laagstzijn bij
grasland (opveen)en het hoogst bij natuut (op
zand).
Deuitspoeling van zwaremetalen isberekend voordrieverschillende meteorologische
jaren:eenzeer natjaar (1998),een droogjaar
(1976)en eengemiddeldjaar (1985).In afbeelding4isals voorbeeld voor zink devariatie in
de totale uitspoeling voorde drie genoemde
jaren weergegeven, evenals het neerslagoverschot (neerslag minus bodemverdamping).
Dezeafbeelding toont dat de uitspocling meer
dan evenredig toeneemt met een toename van
het neerslagoverschot. Dit wotdt veroorzaakt
doordat bij een toename van het neerslagover-

schot ookeen stijging van de grondwaterspiegel optreedt, met alsgevolgdat uitspoeling
uit meer oppervlakkiggelegen lagen optreedt.
In het algemeen liggen degehaltes zware
metalen in deze meer oppervlakkig gelegen
hoger dan m onderliggende lagen, waardoor de
concentraties in het uitspoelende grondwater
toenemen. Daarnaast neemt het volume aan
uitspoelend grondwater toedoor het grotere
neerslagoverschot. Intuïtiefverwacht men
lagereconcentraties in natte periodes door verdunning van dezware metaalconcentratics.De
door het model voorspelde hogere concentraties worden echter ook regelmatig m de praktijk tijdens natte periodes aangetroffen8!, hetgeen de berekende trend van deze
modelberekening bevestigt.

meenemen ervan in een aanpak die geschikt
moet zijn voor toepassingop nationale of
regionale schaal opdit moment niet aan de
ordeis.
Deberekende concentraties lijken een goedeweergave van degemiddelde condities te
zijn. Deaanpak kan daarom gebruikt worden
om opeen relatiefeenvoudige manier de bijdrage van uitspoelmg te kwantificeren anders
dan door tijdrovende metingen van gehalten
in het grond- en oppervlaktewater. Bovendien
kan desystematiek gebruikt worden om na te
gaan ofdegehalten, zoals aangetroffen in
grondwater, teverwachten zijn op basis van de
'natuurlijke' belasting vanuit debodem ofdat
deze aanleiding geven tot nader onderzoek
vanwege mogelijke vervuiling.

Evaluatie modelconcept
Dehiergepresenteetde bijdrage van uitspoeling van metalen uit debodem ligt in
dezelfde orde vangrootte alsdie van eerdere
schattingen, dieopbasis van een zeer beperkt
aantalgegevenszijn gemaakt^.Met de eerder
toegepaste methodiek was het echter niet
mogelijk een inschatting te maken van de bijdrage van specifieke bodemtypen en landgebruikvormen. In de huidige modelberekening
isuitgegaan van landelijk gemiddelde metaalgehalten per combinatie bodemtype-grondwatertrap-landgebruik. Doorde spreiding in
metaalgehaltes, zoals dievoorkomt tussen de
verschillende regio's,mee te nemen, kunnen
ookmodelleringen op regionale schaal worden
uitgevoerd.

Samenvattend kan worden gesteld dat het
hiergepresenteerde model laat zien dat uitspoeling vanzware metalen uit debodem een
significante bijdrage kan leveren aan debelasting van het oppervlaktewater,waarbij modelresultaten aansluiten bij meetgegevens uit het
veld.
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