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zoekzijn de pyrietconcentraties geanalyseerd
en zijn oxidatieproeven met pyriethoudend
sediment uitgevoerd4'.
Grondwaterkwaliteit
Het waterwingebied Oostrum ligt in de
zogeheten Venlo slenk, waar grove gnndrijke
afzettingen van deMaas het bovenste watervoerend pakket vormen. In dit pakket wordt
grondwater gemeten dat zich kenmerkt door
een lagezuurgraad en hoge nitraatgehalten.
Onder het landbouwgebied op de es van
Oostrum wordt tot 500mg nitraat per liter
aangetroffen en een zuurgraad tussen 4en5
(zieafbeelding 1). Op 15meter diepte
verdwijnt dit nitraat door reacries mer in de
ondergrond aanwezige mineraal pyriet.
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Zwaremetaleninhet
grondwater:pyrietoxidatie
endesorptie(i]
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Het pyriet bevindt zich in de kleilaag van
Tegelen, maar mer name in de daaronder gelegen PliocenegroveZanden van Venlodie ter
plaatse het tweede watervoerend pakket
vormen. Onder her pyrietoxidatiefront wordt
een toename van het sulfaatgehalte waargenomen en een duidelijke toename van het
arseen, nikkel, kobalt enzink (zie afbeelding 1).Deze toename komt door infiltratie
van landbouwwater: in het aangrenzende
bosgebied is van een dergelijke toename
namelijk geen sprake.Metingen aan een groot
aantal grondmonsters wezen uir dat pyriet
een belangrijke bron kan zijn voor arseen,
terwijl nikkel, kobalt en zink naast pyriet ook
in deondergrond voorkomen in geadsorbeerde en uitwisselbare vorm s'.
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In veelgebiedeu nemen àegehahen aan zware metalen en arseenin hetgrondwater roe.Recente
inzichten wijzen oppyrietoxidatie als bron voordeze metalen. Pyriet wordt namelijkgcoxidccrd door
nitraarlioiidend (lundbouw)water. Hierdoor verdwijnt het nitraat, maar komen de m pyriet ingebouwde metalen als zink, nikkel en arseenvrij. Onderzoek in liet drinkwarerwingebicd te Oostrum
(Noord-Lintburg) wijst uit dat desorptie naast pyrietoxidatie ook een belangrijke bron is.
In dit onderzoek zijn onder andere oxidatieproeven van pyriethoudend sediment met
zuurstof en waterstofperoxide uitgevoerd.
Pyrietoxidatie geeft dan een sterke verzuring.
Arseen komt hoofdzakelijk uit het pyriet maar
wordt door de lagezuurgraad direct gebonden
aan ijzerhydroxides. Deverzuring geeft op
zijn beutt een sterke desorptie van zware
metalen als nikkel en zink. Ook in de veldsituatie is desorptie naast pyrietoxidatie een
belangrijke bron voor nikkel en zink, hoewel
de oxidatie hier veelal geen verzuring geeft.
Deze inzichten zijn van belang voor het
bodembeschermingsbeleid in landbouwgebieden dat nog (te]sterk alleen naar nitraatgehalten kijkt. Onderstaand artikel behandelt de
oxidatieproeven die een direct inzicht geven
in de mobilisatie van zware metalen bij pyrietoxidatie.In het aansluitende artikel worden
de resultaten van geochemische modelberekeningen gepresenteerd, waarmee verder inzicht
wordt verkregen in de geochemische reacties
in de bodem bij infiltratie van landbouwwater.
Uit recent onderzoek '•2<blijkt dat de
concentraties aan zware metalen en arseen in
het grondwater toenemen. In bepaalde grote
gebieden worden dedrinkwaternormen overschreden ofvormt het een significante diffuse
bron van verontreiniging van het oppervlaktewater''. Sterke aanwijzingen bestaan dat de

oxidatie van pyriet, een ijzersulfïde-mineraal
dat van nature arseen en diversezware metalen kan bevatten, mede verantwoordelijk is
voor de verhoogde concentraties.Pyriet wordt
vooral onder landbouwgebieden met een hoge
nitraatuitspoeling afgebroken. Onderzoek in
het drinkwaterwingebied te Oostrum (NoordLimburg) wijst echter uit dat pyriet niet de
enige bron van zware metalen kan zijnsi. Bij
het onderzoek werden door Ch.Janssen van de
Waterleiding Maatschappij Limburg pyrietconcentraties gevonden diede aanleiding
vormden voor nieuw onderzoek. In dit onder-

Tabel1.

Resultaten laboratoriumonderzoek
Analyse van het sediment
In het laboratorium zijn sedimentmonsters van het tweede watetvoerend pakket
geanalyseerd. Om de reactiviteit te bepalen

Totaalanalysesbuiksedimentende hierinvoorkomendekleibrokjesenpyrietconcreties.

component

kleimineralen(%)*
pyriet[%f
kalk(%)*
organisch C(%)*
zink (ppm)
nikkel (ppm)
arseen (ppm)
CEC(meq/100gr.)

bulk sediment
n=9

pyriet
n=3

klei

91,3

n=i

2,6

4,5

0,1-0,9

18,3

0,7

<0,1

0

<0,1

0,02
8,4-13,7**

V

0,2

143,0

23,3-40,0

3,8-7,4**

17,8

23,9

3,6-12,3"

190-612*

20,4

o,5

-

13,0

*=gehalten in gewichtsprocenten
** = indien de spreiding groot is,iseen range gegeven
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N0 3(mg/l)

pH-veld

Ni (M-g/l)

• H >250
E M 100-250
|
! 50-100
E 3 2.5-50
I
I <2.5

• <5
r~ 5-6

M i >ioo

^ 6 - 7
J 7-7.5

I
I 50-100
r ~ ~ l 15-50
n E 5-15
I
I <5
• ' Pyrietoxidatiefront

« steekmonsters
• minifilters(30cm)

A/b.ï:

DegrondwatersamenstellingindelandbouwraaioverdeesvanOostrum.Hogenikkelgehaltenvindenwczowelonder alsbovenhetpjyrietoxidaticjTont.Dehoogstegchalun
komenvoorindezuursteaquifergedeeltenonderditJront.

zijnjuist die monsters genomen waat nog
geen pyrietoxidatie heeft plaatsgevonden. In
tabel ï zijn de analyseresultaten van de
bodemmonsters gegeven.Naast het buiksediment zijn ook de hierin voorkomende brokjes
kleien pyriet apart geanalyseerd.
Uit de analyses blijkt dat de ondergrond
kalkloos isen slechts kleine hoeveelheden klei,
pyriet en organisch materiaal bevat (tabel i).
Depyrietconcreties bestaan voor bijna 20
procent uit puur pyriet en de klei voor meer
dan 90procent uit kleimineralen. De kationuitwisselcapaciteit (CEC)isduidelijk geassocieerd met het kleigehalte.Tabel 1 geeft ook
inzicht in hoe de sporenelementen nikkel,
zink en arseen verdeeld zijn overde klei- en
pyrietfractie in het sediment. Zo blijkt arseen
in de pyrierconcreties in zeer hoge concentraties voor te komen en zink vooral in het kleimonster. Deaanrijking van arseen in pyriet is
in Nederland vrij algemeen 6l Nikkel geeft
zowelin de kleials in de pyrietconcreties
verhoogde gehalten te zien.
1

H2O
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Oxidnncprocveit
Tijdens de oxidatieproeven is het pyriethoudend sediment in 14batches geoxideerd
door zuurstof en in 15 batches door waterstofperoxide.Elke batch bestond uit een volledig
gesloten systeem met een bekende hoeveelheid
water en sediment. Elke batch kreeg een
verschillende reactietijd en is na afloop
bemonsterd. Hierdoor kon de verandering van
de bodcmwatersamenstelling bij de voortgaande pyrietoxidatie worden gevolgd. Tijdens
deproeven lopen het ijzer- en sulfaatgehalte
evenredig op (zieafbeelding 2a). Tegelijkertijd
daalt dezuurgraad scherp om uireindelijk te
stabiliseren rond 2,5.Deoxidatiereactie isals
volgt verlopen:

FeSl(s)+ 3,5<32+H20-» Fe«+2SO/-+ 2H*

Tijdens de oxidatie wordt dusFe(III),
sulfaat en zuur gevormd.Alsde zuurgraad
hoger isdan 3,5a4,0,volgt bovendien de

vorming van ijzerhydroxide, volgt bovendien
de vorming van ijzerhydroxide volgens de
reactie:

Fe;*+ 2H20- ) FeOOH(s)+ 3H*

Deneerslag van ijzerhydroxide heeft tot
gevolgdat degemeten ijzerconcentraties
grotendeels onder de theoretische 1:2 verhouding met sulfaat liggen (lijn in afbeelding 2a).
Sulfaat wordt nier beïnvloed door neerslagreacries en isdaarom gebruikt om de gemobiliseerde hoeveelheden arseen, nikkel en zink in
verband te brengen met het percentage pyriet
dat reedsgeoxideerd is(afbeelding 2c-2d). Uit
deze grafieken blijkt dat een groot deel van het
nikkel en zink al isvrijgekomen, wanneer
slechts tien procent van het pyriet is afgebroken (verticale stippellijn in afbeelding 2c-2d).
Daarna buigt de curveafen gaat over in een
lineair verband tussen het percentage pyriet
dat isafgebroken en de metaalconcentratie
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Hetverloopvandeoxtdatieproeven.Tijdensdeproevenstijgenijzerensulfaat(a),daaltdezuurgraad[a-d)ennemendeconcentratiesnikkelenzinktoe(c-d).Naeen
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(rechte lijnen in afbeelding ze-2d.). Maximaal
wordt 80procent van het pyriet afgebroken in
het langstdurende experiment. De arseenconcentratie vertoont geen duidelijke toename
met voottschrijdende pyrietoxidatie (afbeelding 2b).
Mobilisatie
Nikkel en zink
Deoxidatieproeven duiden op een initiële
snelle toename van nikkel enzink. Bij verdergaande oxidatie komen nikkel en zink vervolgensgelijkmatig vrij uit pyriet.De initiële
toename wordt toegeschreven aan desorptie en
is'losgebonden fractie' genoemd (tabel 2).De
lineaire verbanden uit afbeelding 2cen 2d zijn
gebruikt om hoeveelheid nikkel en zink in het
pyriet (de 'pyrietfractie') te berekenen. Uit de
tabel blijkt ook dat in de proeven slechts 20
procent van het nikkel en 50procent van het

zink gemobiliseerd kon worden en dat het
ovetige deel immobiel isgebleven ('restfractie').
Van het mobiliseerde nikkel en zink iscirca
eenderde deel afkomstig uit de los gebonden
fractie en tweederde uit pyriet.
De meest voor de hand liggende verklaring voor het optreden van desorptie van
nikkel en zink isde toenemende concurrentie

Tabel2.

van H+op het uitwisselcomplex alsgevolg van
de voortschrijdende oxidatiereactie. Dit
proces,ook wel protonbuffeting genoemd, is
voor de meeste kleiminetalen volgens de literatuur compleet bij pH~4 7 l Bij deze zuurgraad is het uitwisselcomplex van de meeste
minerale fracties geheel bezet door H*.In deze
proeven isde desorptie compleet bij pH~37
(afbeelding 2c-2d,horizontale stippellijnen),

Kwantificeringvan mobiliseerbaarnikkelenzink.
gemobiliseerd
los gebonden
pyriet
fractie
fractie

niet gemobiliseerd
restfractie

zink

r.tïppm

2.7ppm

4.1 ppm

nikkel

0.3 ppm

0.6ppm

4.6 ppm

totaal in
sediment
8.4 ppm
5.5 ppm

H;0

242OOO
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waarnademeetpuntenafbuigen endelineaire
trend inzet.Hetoverigedeelvannikkelen
zinkwordtdaarnagemobiliseerd uitpyriet.

droxiden indeoxidatieproeven creërendus
optimaleomstandigheden voordeadsorptie
vanarseen.

Arseen

Implicaties voor de vcldsituatie
Hoeweldeoxisch-zure omstandigheden
indeoxidatieproeven alszeerextreem
beschouwd moetenworden,blijkt hettweede
watervoerend pakket inOostrum ookonder
natuurlijke, mildereomstandigheden erg
gevoeligtezijnvoordeinfiltratie vanoxisch
(nitraathoudend) landbouwwater.Erisgeen
kalkbuffer, zodatdesorptieprocessen door
verzuringopgangkunnen komen:Het

Arseenvertoontgeeneenduidigverloop
methetpercentagegeoxideerd pyrietende
concentratiesblijven laag(afbeelding 2b). Uit
deliteratuur isbekenddataanhet oppervlak
vanijzerhydroxiden bijeenzuurgraadvan
minder dan5 anionen kunnen adsorberen8'.
Dezeadsorptie isrelevant voorarseen,datin
grondwater voornamelijk voorkomt alsanion.
Dehevigeverzuringenneerslagvan ijzerhy-

ZuurstqflozesedimentbemotvsteririgteOostrum.

uitwisselcomplexvormtalduseenbronvoor
dezwaremetalen.Bijeenaanhoudende verzuringzullenzelfs aluminiumhydroxiden oplossen.Pyrietafbraak vormt detweedebronvoor
zwaremetalen enisvetantwoordelijk voorde
mobilisatievanhetarseen.Hetisvanbelang
eeninschatting temaken vanderelatieve
bijdrage vanverschillende mogelijke bronnen
aande totalehoeveelheid temobiliseren
sporcnmetalenuit hetsediment.Dediverse
bronnen wordenimmersdoorprocessen
aangesprokendievanaardenintensiteit sterk
verschillen.Indezestudiewerdduidelijk dat
inhetgebruikteaquifermateriaal devoorraad
nikkelenzinkinpyrietgroter is,maardat
zwatemetalendiezichophetuitwisselcomplexbevinden,sneltemobiliserenzijn enook
eensignificante bronvormen.
Dewaargenomenpatronenvannikkelen
zinkindeOostrum aquifer zijn dushetgevolg
vaneencombinatie vanpyrietoxidatieen
desorptie.Beideprocessen wordenaangezet
doordeindringing van(nitraathoudend) landbouwwater.Opdemeesteplaatsen inde
aquifer lijkt depyrietoxidatiegeen verzuring
opgangtebrengen.Opdieplaatsen blijven
zowelnikkel,zinkalsarseen mobiel.Waarwel
verzuringoptreedt(put\VP4r)wordende
hoogstegehalten nikkelenzinkgemeten.Op
dieplaatsen speeltprotonbuffering dusookin
develdsituatieeenrol.Arseenadsorbeert
onderdieomstandigheden vrijwelgeheelaan
ijzerhydroxides.
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