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Spore-elementen in het ondiepe grondwater:
depositie of verzuring?

1. Inleiding
Over het voorkomen van zware metalen,
arseen en aluminium in het grondwater
is, in tegenstelling tot de gehalten in de
bodem, nog betrekkelijk weinig bekend.
De analyse van het grondwater op
anorganische spore-elementen is voornamelijk beperkt gebleven tot incidentele
metingen tijdens de uitvoering van
Indicatieve Bodemonderzoeken (IBO's).
Beoordeling van de op deze locaties
gemeten gehalten geschiedt aan de hand
van referentiewaarden en de ABC-
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waarden uit de Leidraad Bodemsanering
[Anonymus, 1988]. Voor aluminium zijn
geen referentiewaarden en ABC-waarden
vastgesteld.
De referentiewaarden voor het grondwater zijn gebaseerd op de bovengrens
van de huidige gehalten (overschrijdingskans van 5-10%), zoals die zijn gemeten in
het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit [VTCB, 1986]. Hierbij is, wegens
gebrek aan gegevens, geen differentiatie
aangebracht naar grondsoort, bodemgebruik of andere factoren. De afwezigheid van voldoende gegevens over het
voorkomen van zware metalen en arseen
in het grondwater en de ruimtelijke
variatie in deze concentraties, vormt een
belangrijke beperking bij het gebruik van
deze toetsingswaarden.
De achtergrondgehalten aan zware
metalen en arseen in het bovenste
grondwater geven de bovengrens aan van
de huidige concentraties op niet door
puntbronnen verontreinigde locaties.
In infiltratiegebieden worden de concentraties in het bovenste grondwater bepaald
door de mate van uitspoeling uit de
bodem, die afhankelijk is van de lokale
inbreng van zware metalen en de mate
van adsorptie aan bodembestanddelen.

Samenvatting
In 1989 is in opdracht van Provincie Limburg een onderzoek uitgevoerd naar de
diffuse belasting van het bovenste grondwater in Noord- en Midden-Limburg met
zware metalen, arseen en aluminium. Het bovenste grondwater staat in het
grootste deel van Noord- en Midden-Limburg op een diepte van minder dan drie
meter beneden maaiveld in de dekzandafzettingen. De adsorptiecapaciteit van de
zandbodems is zeer gering en de pH van het bovenste grondwater is met name
onder bossen zeer laag ( < 4). Om een goed beeld te krijgen van de uitspoeling
uit de bodem is de bovenste 20 cm van het grondwater bemonsterd. Op basis van
deze gegevens is een zware metalenbalans opgesteld.
Uit het onderzoek is gebleken dat in Noord- en Midden-Limburg de zink- en
cadmiumgehalten van het bovenste grondwater tot onacceptabele hoogte zijn
gestegen, waarbij de C-waarde uit de Leidraad Bodemsanering regelmatig wordt
overschreden. De huidige uitspoeling van zink en cadmium uit de bodem is hoger
dan de diffuse belasting van de bodem door atmosferische depositie en
mestgiften. Blijkbaar vindt er een mobilisatie plaats van zink en cadmium. Met
name in gebieden waar de zink- en cadmiumgehalten van de bodem zijn
verhoogd als gevolg van een langdurige diffuse belasting van de bodem, zoals in
de omgeving van de zinkverwerkende industrie te Budel, leidt dit tot extreem
hoge concentraties in het bovenste grondwater.
Koper en lood worden sterker aan bodembestanddelen gebonden dan zink en
cadmium, waardoor er, in tegenstelling tot zink en cadmium, accumulatie plaatsvindt in de bodem. Uit de balansberekening blijkt dat de loodgehalten van de
bodems onder bossen sterker stijgen dan de loodgehalten in landbouwgronden,
terwijl voor koper de gehalten in landbouwgronden sterker stijgen. Deze bevindingen komen overeen met de concentraties die in de toplaag van de bodems
worden gemeten. De arseengehalten van het bovenste grondwater zijn zonder uitzondering laag. In meer dan de helft van de monsters bedroeg de arseeenconcentraties minder dan 0,5 ^g/1.
De aluminiumgehalten van het grondwater zijn sterk gerelateerd aan de zuurgraad. In het zure grondwater onder bossen zijn concentraties gemeten tot
60 mg/l. De uitspoeling van aluminium wordt vrijwel volledig gereguleerd door de
oplosbaarheid van in de bodem aanwezige aluminiumverbindingen.

De mobiliteit van de bewuste stoffen in de
bodem wordt in sterke mate bepaald door
bodemchemische kenmerken, waaronder
het voorkomen van adsorberende en
complexerende componenten, de pH en
de redoxpotentiaal.
Een diffuse belasting van de bodem met
zware metalen en arseen zal bij een hoge
mobiliteit spoedig leiden tot een stijging
van de concentraties in het grondwater.
Bij een lage mobiliteit zal er voornamelijk
accumulatie plaatsvinden in de bodem.
Als gevolg van de stijgende bodemconcentraties zal de uitspoeling geleidelijk
toe nemen. In een dergelijk geval fungeert
de bodem als buffer tegen de verontreiniging.
Behalve door de diffuse inbreng van
zware metalen in de bodem kunnen de
achtergrondgehalten in het grondwater
ook beïnvloed worden door de atmosferische depositie van zure en verzurende
stoffen. De verzuring van de neerslag
heeft tot gevolg dat kationen, die aan
bodembestanddelen zijn geadsorbeerd,
worden uitgewisseld tegen H+-ionen.
Daarnaast vindt bij een verdergaande
verzuring van de bodem een versnelde
verwering plaats van kleimineralen en

hydroxyden. Als gevolg van deze twee
zuurbufferende processen wordt
aluminium gemobiliseerd [Bache, 1985].
Daarnaast kan ook de uitspoeling van de
in de bodem aanwezige zware metalen
toenemen.
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat
de zinkgehalten van het ondiepe grondwater met een lage pH regelmatig de
C-waarde uit de leidraad bodemsanering
overschrijden [Pedroli &van Wijk, 1988;
Boumans &Meinardi, 1986]. Ook de
aluminiumconcentraties in het ondiepe
grondwater blijken, met name in grondwater met een lage pH, verhoogd te zijn.
De toename van de aluminiumuitspoeling
bij een afnemende pH blijkt duidelijk uit
analyses van het grondwater op de
Veluwe [Appelo, 1982].Van de cadmium-,
koper-, lood- en arseengehalten van het
ondiepe grondwater worden zelden verhoogde concentraties op niet door puntbronnen verontreinigde locaties gemeld.
In het diepere grondwater (25 m-maaiveld) zijn de zink- en aluminiumgehalten
beduidend lager dan in het ondiepere
grondwater (10 m-maaiveld) [RIVM,
1989]. Desondanks wordt bij de drinkwaterwinning Oostrum (Limburg), waar
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1A B E L I - Referentie- entoetsingswaarden (pg/l).
Toetsingswaarde*

Referentiewaarde*
Zink
Cadmium
Koper
Lood
Arseen
Aluminium

Drinkwaternorm**

B

150
1,5
15
15
10

200
2,5
50
50
30

51)

1
20
20
10

800
10
200
200
100

50

50
200

* Anonymus, 1987;
** MaximaalToelaatbare Concentratie; Anonymus, 1984.
TABEL II - Concentraties vanzware metalen, arseen enaluminium(in(ig/l) m hetbovenstegrondwater in
Noord- en Midden-Limburg.
Variabele
Aantal
Gemiddelde
Mediaan
Sid. dev.
Skewness

Zn

Cd

Pb

Cu

As

Al

40
540
340
492
2,10

38
2,7
0,9
4,1
2,39

32
2,6
1,0
2,7
1,96

39
32,4
24,0
40,8
4,96

34
1,06
0,25
2,21
3,83

40
3.483
589
7.472
4,31

freatisch grondwater wordt opgepomd, het
richtniveau voor zink en aluminium
overschreden [Anonymus, 1989].
Het onderzoek naar het zware metalen-en
arseengehalte van het ondiepe grondwater
in Noord- en Midden-Limburg is gericht
geweest op de vraag in hoeverre de
achtergrondconcentraties in het ondiepe
grondwater overeenkomen met de nationale referentiewaarden. De in een groot
deel van Noord- en Midden-Limburg
voorkomende dekzandafzettingen bezitten
van nature een geringe adsorptiecapaciteit,
zodat een diffuse belasting van de bodem
met zware metalen een bedreiging kan
vormen voor het grondwater. Daarnaast
blijkt dat het bovenste grondwater onder
bossen op droge zandgronden sterk te
lijden hebben van verzuring, hetgeen
inmiddels geleid heeft tot een gemiddelde
pH van het grondwater onder deze bossen
van minder dan 4 [van der Helm etal,
1989].
IIet onderzoek is uitgevoerd in het kader
van de voorbereiding van het grondwaterbeschermingsplan van de Provincie
Limburg, en sloot aan op het onderzoek
naar het zware metalengehalte van de
toplaag van de bodem, dat in 1987-1988 is
uitgevoerd [Kaasenbrood clal, 1989].
Bij dit onderzoek is op ruim 500 locaties
de bovenste 10 cm van de bodem bemonsterd en geanalyseerd op de metalen zink,
cadmium, lood en koper.
2. Werkwijze
De bemonstering van het bovenste
grondwater heeft plaatsgevonden met niet
permanente peilbuizen met een filterlengte van 20 cm. Het filter is geplaatst op
10-30 cm beneden de grondwaterspiegel.
Deze 'open boorgat' methode is eerder
gebruikt bij onderzoeken naar de belasting
van het bovenste grondwater met nutriën-

ten [de Wit & Bleuten, 1986; van der
Helm etal, 1989|.
Na het plaatsen van de peilbuis is de buis
met een vacuümpomp tweemaal leeggepompt. Vervolgens is met een slangepomp een monster genomen, waarbij het
water direct door een 0,45 //m filter is
geleid. In het veld is het gefiltreerde water
met salpeterzuur aangezuurd tot pH 2.
Aangezien de bovenste 10-30 cm van het
grondwater is bemonsterd en er geen
monsters zijn genomen in kwelgebieden.
A/b. ! - Ligging van de ben

onste rde gebieden.
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In totaal is het grondwater op ruim
150 locaties in Noord- en MiddenLimburg bemonsterd. Naast een veertigtal
verspreid liggende locaties zijn drie
gebieden intensief bemonsterd, met als
doel meer in detail te kijken naar de
relatie tussen het zware-metalengehalte
van het grondwater en verschillende
bronnen van verontreiniging:
- Venray en omgeving. In deze regio is
een deel van de monsters genomen in de
bebouwde kom om na te gaan in hoeverre
het zware metalengehalte van het
bovenste grondwater in stedelijke
gebieden afwijkt van het grondwater in
landelijke gebieden.
- Omgeving van Nederweert. In deze
regio is in meer detail gekeken naar de
zware metalengehalten van het grondwater onder landbouwgronden.
- Omgeving Budel-Weert. In deze regio
is een groot aantal monsters genomen van
het bovenste grondwater onder bossen.
Als gevolg van de uitstoot van een zinkverwerkende industrie zijn in dit gebied
verhoogde concentraties zink en cadmium
aangetroffen in de bodem [Kaasenbrood et
al, f989].
3. Samenstelling van grondwater in
Noord- en Midden-Limburg
In tabel II zijn de gemeten zware metalen-,
arseen-, en aluminiumgehalten van het
bovenste grondwater in Noord-en
Midden-Limburg weergegeven. Hierbij
zijn de monsters in de drie deelgebieden
niet opgenomen, zodat de gemiddelde
concentraties niet zijn beïnvloed door de
selecte monstername.
De gehalten van zink en koper in het
bovenste grondwater in Noord- en
Midden-Limburg overschrijden op meer
dan 80% van de bemonsterde locaties de
nationale referentiewaarden (tabel III).
De zinkconcentraties overschrijden op
veel onderzochte locaties de B- of
TABEL III — Gemeten concentraties tenopzichte van
de referentie en toestingswaarden.
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1. Venray en omgeving
2. Omgeving Nederweert
3. Omgeving Budel-Weert

/

is de invloed van toestromend grondwater
van elders verwaarloosbaar. Door deze
wijze van bemonsteren geven de gemeten
concentraties een goed beeld van de
uitspoeling van zware metalen uit de
bodem en de mate waarin de uitspoeling
wordt beïnvloed door lokale factoren,
zoals het ruimtegebruik en het
bodemtype.

20km

zink
cadmium
lood
koper
arseen

< ref

ref-B

B-C

>C

12%
68%
100%
20%
97%

8%
6%

60%
18%

20%
8%

-

67%
3%

-

-

10%

3%

-

-
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C-waarde uit de Leidraad Bodemsanering.
De kopergehalten liggen voor het merendeel beneden de B-waarde. Op 24% van
de bemonsterde locaties wordt de
B-waarde voor cadmium overschreden.
Uit deze gehalten blijkt dat op niet door
puntbronnen verontreinigde locaties het
zware metalengehalte van het bovenste
grondwater in grote delen van Noord- en
Midden-Limburg niet voldoet aan de
landelijke normen.
Omdat de arseenconcentratie op meer dan
50% van de locaties beneden de detectielimiet ligt (< 0,5 //g/l) wordt deze stof bij
de verdere bespreking buiten beschouwing gelaten. De arseenconcentraties in
het bovenste grondwater zijn lager dan in
het diepere grondwater (3,0-3,3 /ig/1 in
zandgronden [RIVM, 1989]). lien mogelijke oorzaak is dat het bij dit onderzoek
bemonsterde bovenste grondwater over
het algemeen zuurstofhoudend is.
Hierdoor is het weinig mobiele arsenaat
de belangrijkste verschijningsvorm.
Het zuurstofgehalte van het diepere
grondwater zal lager zijn waardoor het
mobielere arseniet wordt gevormd
[Adriano, 1986].
3.1. Invloed van hetbodemgebrmk
In tabel IV zijn de gemiddelde zware
metalenconcentraties weergegeven per
ruimtegebruikstype. In deze tabel zijn de
monsters uit de regio Budel apart weergegeven omdat in dit gebied de concentraties sterk zijn verhoogd ten opzichte
van de bossen in de rest van Noord- en
Midden-Limburg. In de overige deelgebieden blijken de gemeten concentraties
niet af te wijken van het regionale
gemiddelde.
Wanneer de monsters uit de regio Budel
buiten beschouwing worden gelaten blijkt
dat de zink- en cadmiumgehalten van het
grondwater onder bossen iets hoger zijn
dan onder bouwland en stedelijke
gebieden. Ken mogelijke oorzaak van deze
hogere concentraties is de lagere pH
onder bossen waardoor de mobiliteit van
zware metalen hoger is.
In de regio Budel zijn de gemeten de
zware metalengehalten onder bossen
hoger dan in de rest van Noord- en
Midden-Limburg. Met name de zink en

TABEL V - Loodconeentratics van het bovenste grondwater in stedelijke gebieden (fig/l).

cadmiumgehalten zijn sterk verhoogd, de
gemiddelde concentraties liggen in deze
regio ruim boven de C-waarde uit de
Leidraad Bodemsanering. Deze hoge
concentraties wijzen op een beïnvloeding
door de zinkverwerkende industrie
(Budelco) in deze regio.
De gemeten loodconcentraties van het
bovenste grondwater in de gemeente
Venray zijn licht verhoogd ten opzicht van
het grondwater in agrarische gebieden.
Dit wijst op een diffuse loodverontreiniging van het grondwater in steden,
waarschijnlijk als gevolg van de loodemissie door het verkeer. De gemeten
loodgehalten van het bovenste grondwater
in stedelijke gebieden zijn lager dan de
concentraties die bij Indicatieve
Bodemonderzoeken (IBO's) zijn gemeten
(tabel V). Len van de oorzaken is dat er
geen monsters zijn genomen met een
extreem hoge loodconcentratie (lokale
verontreiniging), terwijl dit bij IBO's wel
het geval is geweest.

Med.

SI)

Maximum

6,5
21,5
10,0
48,0

5,2
70,4
34,4
83,2

22,3
235,0
100,0
315,0

De kopergehalten van het bovenste
grondwater zijn onder landbouwgronden
hoger dan onder stedelijke gebieden.
Waarschijnlijk worden de relatief hoge
koperconcentraties onder landbouwgronden veroorzaakt door de toepassing
van mestsoorten met een hoog kopergehalte. De koperconcentraties van het
bovenste grondwater onder weilanden zijn
lager dan onder akkers, vermoedelijk
omdat op weilanden voornamelijk rundveedrijfmest wordt gebruikt, dat minder
koper bevat. Ook de zink- en cadmium
concentraties zijn onder weilanden lager
dan onder akkers (tabel VI), maar in
tegenstelling tot koper zijn deze
verschillen niet significant.

TABEL VI - Zware metalenconcentraties van het
bovenste grondwater onder weilanden en akkers (ftg/l).

weiland
bouwland

Zn

Cd

Pb

Cu

529
623

1,8
2,3

1,8
1,9

17,8
24,8
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^
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pH
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Agrarisch

Stedelijk

Bossen
XML

Bossen
Budel

'E

560
2,1
20,7
2,1

514
2,0
11,1
8,1

688
3,5
23,1
7,8

2.000
11,8
29,3
17,0

O

Budel: monsters uit de regio Budel;
NML : monsters uit hei overige deel van Noord-en
Midden-Limburg

X

8,1
63,9
23,5
72,6

* Metingen in het kader van Indicatieve Bodemonderzoeken.

TABEL IV - Zware metalenconcentraties van het
bovenste grondwater per bodemgebrmk (fig/l).

Zink
Cadmium
Koper
Lood

14
13
7
23

bovenste G W
Weert*
Nederweert*
Venray*

D

20-

C-waarde
Aft}. 2 - Relatie tussen de
zink- en eadmiumconccntralic van hel
grondwater onder bos en
depH van het
grondwater.

!* *•
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6
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7
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3.2. Invloed van bodemtype
In tabel VII zijn de gemiddelde zware
metalenconcentraties in het bovenste
grondwater weergeven voor podzolgronden, zandvaaggronden, eerdgronden
en veengronden. Hierbij zijn alleen de
landbouwgronden geselecteerd. De bemonsterde bossen liggen vrijwel allemaal
op humusarme zandgronden.
Uit de tabel blijkt dat onder veengronden
de zware metalengehalten van het grondwater lager zijn dan onder zandgronden.
Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door
de hogere bindingscapaciteit van de veengronden. De concentraties onder zandgronden met een humeuze bovengrond

4000 -j

^-3000
CP

.32000^

-T--I--

0
0

TABEL VII - Zwaremetalenconcentraties van het
bovenstegrondwater onder landbouwgronden per
bodemtype (fcg/lj.

Zn
Cd
Cu
Pb

•Il

N 1000 f

Podzolgrond

Zandvaaggrond

Eerdgrond

Veengrond

541
2,4
27,9
1,9

563
2,4
22,4
4,9

620
2,0
17,9
1,8

242
0,7
10,9
<1

(eerdgronden) verschillen nauwelijks van
de overige zandgronden.
3.3. pH van het grondwater
De relatie tussen de pH van het grondwater en de concentraties van de verschillende zware metalen is vrij zwak.
Alleen onder bossen is de uitspoeling bij
een lage pH veel hoger dan bij een hoge
pH (tabel VIII). Uit afbeelding 2 is voor
bossen de relatie tussen de de pH van het
grondwater en het zink- en cadmiumgehalte weergegeven. Hieruit blijkt dat de
zink en cadmiumconcentraties onder
bossen bij een pH > 5 zonder uitzondering laag zijn. Hij een lage pH zijn
zowel hoge als lage concentraties gemeten.
De grote variatie in de uitspoeling van
met name zink en cadmium bij een lage
pH wijst erop dat de uitspoeling wordt
gereguleerd door andere factoren, waarbij
vermoedelijk het zware metalengehalte
van de bodem en de wijze van binding in
de bodem een belangrijke rol spelen.
3.4. Regionaleverschillen
In het verleden is sprake geweest van een
sterk verhoogde atmosferische depositie
in de regio Budel als gevolg van de

10

20 30 40 50
afstand (km)

60

Aß. 3 -Relatietussen dezinkconcentratie vanhet
bovenstegrondwater (pH<i5) onder bossen en de
afstandtotdeBudelco.

Aß. 4 -Aluminiumgehalten inhetbovenstegrondivater
m Noorden Midden-Limburg.

emissie door zinkverwerkende industrieën
in de Nederlandse en Belgische Kempen.
Hierdoor is de bodem in deze regio in
sterke mate belast met de metalen zink en
cadmium, waarbij de gehalten afnemen
met een toenemende afstand tot deze
industrieën [Kaasenbrood etal, 1989]. Uit
afbeelding 3 blijkt dat ook het gehalte in
het bovenste grondwater onder bossen
afneemt naarmate de afstand tot de zinkverwerkende industrie toeneemt.
Deze afname is het duidelijkst in grondwater met een lage pH.
In de directe omgeving van de Budelco
zijn zeer hoge zink- en cadmiumconcentraties gemeten (tot 13.000 //g/1 zink en
77 //g/l cadmium) en de gemiddelde
cadmium- en zinkgehalten van het grondwater onder bossen liggen in de regio
Budel ruim boven de C-waarde uit de
Leidraad Bodemsanering. Gezien de
lokaal zeer hoge concentraties en het
mogelijke risico voor de volksgezondheid
verdient dit punt een nader onderzoek.

aluminiumgehalte in het grondwater voornamelijk wordt bepaald door de oplosbaarheid van aluminiumverbindingen. In
de bodem komen verschillende
aluminiumhydroxyden (Al(OH) 3 ) voor,
die afhankelijk van de mate van kristallisatie verschillen in oplosbaarheid. Het
best oplosbaar is amorf Al(OH)3, een
verse neerslag. In sterk verweerde
bodems zal uiteindelijk alleen gibbsiet
voorkomen, het slechtst oplosbare
aluminiumhydroxyde.

4. Mobilisatie van aluminium
In tegenstelling tot het zware metalengehalte van het grondwater zijn de
aluminiumgehalten sterk gerelateerd aan
de zuurgraad van het grondwater (afb. 4).
De hoogste concentraties liggen boven de
50 mg Al/l. Voor aluminium zijn geen
referentiewaarden gesteld. Wanneer de
gemeten concentraties worden vergeleken
met de drinkwaternorm (200 //g/1) blijkt
dat het bovenste grondwater absoluut
ongeschikt is voor drinkwater.
Uit de sterke relatie tussen de pH en het
aluminiumgehalten blijkt dat het

Door de lage pH en de hoge aluminiumconcentraties bestaat de mogelijkheid dat
in de bodem aluminiumzouten neerslaan.
Door Prenzel [1983] wordt bijvoorbeeld
de mogelijkheid van de vorming van het
goed oplosbare jurbaniet geopperd
(AI(OH)S0 4 ). Een andere mogelijkheid is

Uit afbeelding 5 blijkt dat de aluminiumgehalten van het grondwater niet overeenkomen met het oplosbaarheidprodukt van
een bepaald aluminiumhydroxyde. Een
mogelijke oorzaak is dat als gevolg van de
'zure' depositie in eerste instantie de best
oplosbare aluminiumverbindingen oplossen. Wanneer deze niet (meer) aanwezig
zijn, kan de pH dalen waarna een minder
goed oplosbaar Al-hydroxyde gaat
oplossen.

Aß. 5 - Oplosbaarheidvan aluminiumhydroxyden en
gemiddeldegemeten concentratiesperpH-eenheid.
-2.0
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TABEL VIII - - Zware metalenconcentraties van

het bovenste grondwater per ruimtegeb ruik (//g/l).

Zn
Cd
Cu
Pb

' • . ' ,

•
\

-

Bossen

Agrarisch

Stedelijk

Bossen

Agrarisch

Stedelijk

1.918
11,2
23,3
25,4

693
2,6
25,0
2,7

500
3,8
9,3
9,6

187
1,5
6,8
7,3

446
1,7
17,0
1,5

522
0,9
12,1
6,6
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TABEL IX - Zwaremetalenbalans voorbossen (g.ha'1 -f1).
-1.0-

pH < 5
Zn
Cd
375
3,1
2880
23,6
-2505 -20,5

-2.0 -

depositie
uitspoeling
accumulatie

-zo •1 o
- '

(I

'V-V*. • »

Cu
125
35
90
72

Zn
375
281
94
25

Pb
325
35
290
90

Cd
5,1
2,2
0,9
29

pH>5
Cu
125
10
115
92

Pb
325
10
315
97

..-' ' .>

Aß. 6- Gemeten (x) enberekendeAl-gehaken lijnen
van hetgrondwater, uitgaande van de aanwezigheid
vanA1(0H)S04: log(Al)- log f? - logfSOJ - pil

de vorming van aluminiumfosfaatverbindingen (bijvoorbeeld varisciet).
Uit berekening met het oplosbaarheidsprodukt van de bovengenoemde mineralen, blijkt dat het grondwater is oververzadigd ten opzichte van zowel jurbaniet
als varisciet. Dit betekent dat deze
mineralen in principe gevormd kunnen
worden, maar dat de concentraties in het
grondwater niet in evenwicht zijn met
deze mineralen. De waarde van dergelijke
berekeningen is echter beperkt, omdat het
oplosbaarheidsprodukt van een verse
(amorfe) neerslag 10 tot 100 maal hoger
kan zijn dan het oplosbaarheidsprodukt
van de minerale vorm [Lindsay, 1966], Uit
afbeelding 6 blijkt dat bij een verhoging
van de oplosbaarheidsconstante van
jurbaniet van -3,7 naar -3,0 de gemeten
concentraties beter overeenkomen met de
berekende concentraties.
5. Balans van zware metalen
5.1. Bossen
In tabel IX is de zware metalenbalans
voor bosgronden weergegeven. Uitgaande
van een neerslagoverschot van 150 mm/
jaar is de gemiddelde jaarlijkse uitspoeling
onder bossen berekend. Hierbij is een
opsplitsing in grondwater met een piI
lager en met een pH hoger dan 5.
De natte depositie is berekend op basis
van de gegevens over de chemische
samenstelling van de neerslag in de
periode 1984-1986 (stations Breehey,
Eindhoven en Beek). Wanneer wordt uitgegaan van de neerslagkwaliteit in de
periode 1978-1982 is de zinkdepositie
ruim driemaal zo hoog. De droge depositie is moeilijker in te schatten, omdat
deze sterk afhankelijk is van de invangcapaciteit. Met name in bossen kan het
aandeel van de droge depositie groot zijn.
Uit metingen in bossen in het Ruhrgebied
is gebleken dat voor lood en koper de
droge depositie ongeveer 60% van de
totale depositie bedraagt, en voor zink en
cadmium slechts 20% [Mayer,1983j.

Uit de balansberekeningen blijkt dat lood
en koper, ongeacht de pH van het grondwater, accumuleren in de bosbodems.
Accumulatie van zink en cadmium vindt
alleen plaats bij een hoge pH. Het vastleggingspercentage van de zware metalen
komt overeen met de mobiliteit van zware
TABEL X - Uitspoelingonderbossen bijpH< 5 (g •
ha-' -j-i.

Budel
Zn
depositie
uitspieling
accumulatie

NML
Cd

375
3,1
24,4
3287
-2912 -21,3

Zn

Cd

375
988
-613

3,1
5,7
-2,6

Budel: monsters uit de regio Budel.
NML : monsters uit de rest van Noord- en
Midden-Limburg.

metalen in de bodem, die toeneemt in de
volgorde Pb > Cu »Zn ~ Cd [Scheffer &
Schachtschnabel, 1987].
In grondwater met een lage pH is de uitspoeling van zink en cadmium onder
bossen groter dan op basis van de atmosferische depositie kan worden verwacht.
Blijkbaar vindt er onder zure omstandigheden uitloging plaats. De hoge uitspoeling van zink en cadmium bij pH < 5 is
deels te wijten aan de hoge concentraties
die onder bossen in de regio Budel zijn
gemeten, maar ook buiten deze regio is de
zink- en cadmiumuitspoeling hoger dan
de atmosferische depositie (tabel X).
5.2. Landbouwgronden
In tabel XI is de geschatte inbreng van
zware metalen door de mestgift weergegeven, uitgaande van een bemesting
met kunstmest en varkensdrijfmest.
De atmosferische depositie is door de
lagere invangcapaciteit lager dan in
bossen. De uitspoeling is berekend op
basis van een nuttige neerslag van 300
mm/jaar.
Uit tabel XI blijkt dat de atmosferische

depositie de belangrijkste bron voor lood
is, terwijl voor de andere metalen de
mestgift een belangrijker rol speelt.
Doordat in het verleden koper werd
toegevoegd aan varkensvoer levert met
name voor koper de mestgift een grote
bijdrage. De huidige belasting van de
akkergronden met koper is geringer door
de beperking van het gebruik van koper
als veevoederadditief.
De gemiddelde zinkgehalten van het
bovenste grondwater onder agrarische
gronden zijn dermate hoog dat de uitspoeling groter is dan de som van de
atmosferische depositie en de aanvoer met
mest. Hierdoor zullen de zinkgehalten van
de bodem langzaam dalen. De balans van
cadmium op akkers is vrijwel in evenwicht. Voor lood en koper is de aanvoer
groter dan de afvoer, zodat accumulatie in
de bodem plaatsvindt.
5.3. Invloed van uitspoelingop degehalten
van debodem
Uit tabel XII blijkt dat de accumulatie van
lood in bosbodems hoger is dan in
bodems met agrarisch ruimtegebruik.
Hierdoor zullen de loodconcentraties in
bosbodems sneller stijgen dan in akkergronden, waardoor de concentraties in
bosbodems hoger worden dan in akkergronden. Voor koper is de situatie
omgekeerd; de accumulatie van koper is
bij agrarisch ruimtegebruik hoger, zodat
de concentraties in akkergronden hoger
zullen zijn. Bij de vergelijking van de
accumulatie in bosbodems met de accumulatie in akkergronden moet er rekening
mee worden gehouden dat lood en koper
in de bosbodems voornamelijk in de
humuslaag en de A-horizont accumuleren,
terwijl in akkers menging plaatsvindt door
grondbewerking. Deze mengdiepte versterkt de concentratieverschillen voor
lood, terwijl voor koper de verschillen in
accumulatie in de bodem worden
vereffend.

TABEL XI - Zwaremetalenbalans voorbouwland (g• ha'1 • J'!).
Zn
depositie
mestgift
gewasonttrekking
uitspoeling
accumulatie

(%)

300
625
-97
1680
852

Cd

Cu

2,5
4,1
- 1,0
6,3
0,7

38
754
-59
-62
631
80

Pb
100
12
-1
-7
104
92
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TABEL XII - y accumulatie van loc <d en kopt r in de b odem en de gt 'meten gehalten in de toplaag van
Pb

accumulatie
gehalte bodem

1

g • ha^ • 'f
mg/kg
mg/kg*

, / , •

bodem.

Cu

akker

bos

akker

bos

104
0,02
21

313
0,21
49

631
0,15
10

90
0,06
7,1

- accumulatie met uitzondering van de regio Budel;
* bron: Raasenbrood et al, 1989.

In tabel XII is de jaarlijkse concentratietoename weergegeven, uitgaande van een
mengdiepte onder bos van 10 cm
(bemonsteringsdiepte) en onder akkers
30 cm (ploegdiepte). De resultaten van de
balansberekeningen komen overeen met
de concentraties die in de bodems in
Noord- en Midden-Limburg zijn gemeten.
In tegenstelling tot lood en koper is de
aanvoer van zink en cadmium lager dan
de afvoer, waardoor de concentraties in de
bodem langzaam zullen dalen. Ken mogelijke verklaring van de uitloging van de
bodem is de recente daling van de atmosferische depositie. Wanneer de neerslaggegevens uit de periode 1978-1982
worden gebruikt, blijkt dat de huidige
uitspoeling van zink en cadmium redelijk
in evenwicht is met de aanvoer van zware
metalen.
In tegenstellig tot lood en koper zijn de
bodemconcentraties niet of nauwelijks
afhankelijk van het ruimtegebruik.
Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat
de verschillen in de zware metalenbalans
tussen akkers en bossen vrij gering zijn.
Daarnaast vindt de uitloging niet alleen
plaats uit de toplaag van de bodem, maatuit het gehele bodemprofiel. Hierdoor
zullen de verschillen in de mate van uitloging niet snel tot uiting zullen komen in
de concentraties in de toplaag van de
bodem.
6. Conclusies
Diffuse verontreiniging heeft in Noord- en
Midden-Limburg geleid tot verhoogde
zink- en cadmiumgehalten van het bovenste grondwater. Ook op niet door puntbronnen verontreinigde locaties zijn
concentraties van ver boven de C-waarde
uit de Leidraad Bodemsanering aangetroffen. Hierdoor is de hantering van
deze waarden als referentiekader bij de
beoordeling van mogelijk verontreinigde
locaties weinig zinvol.
TABEL XIII - Accumulatie van

Door de geringe adsorptiecapaciteit van
de zandgronden in Noord- en MiddenLimburg wordt het grondwater niet door
de bodem beschermend tegen diffuse
inbreng van zink en cadmium. Momenteel
is de uitspoeling van zink en cadmium
hoger dan de diffuse inbreng door
atmosferische depositie. Hierbij spoelen
niet alleen van nature aanwezige metalen
uit, maar ook metalen die in het verleden
in de bodem zijn geaccumuleerd. Uit de
relatie tussen de pH en de uitspoeling
blijkt dat wanneer de pH hoger is dan 5
de uitspoeling van zware metalen uit de
bodem relatief gering is. Bij een lagere pH
is de uitspoeling van zink en cadmium
veel hoger, met name in de regio Budel.
In deze regio zijn, als gevolg van de hoge
emissie die in het verleden plaatsvond
door de zinkverwerkende industrie, de
gehalten in de bodem sterk zijn verhoogd.
De laatste jaren is de atmosferische
depositie van zink en cadmium sterk
afgenomen. Omdat de bodem als bron
van verontreiniging fungeert, komt de
gedaalde atmosferische depositie van zink
en cadmium niet tot uiting in een lagere
uitspoeling naar het grondwater.
Doordat lood en koper sterker aan
bodembestanddelen worden geadsorbeerd
dan zink en cadmium, worden deze zware
metalen in lagere gehalten in het bovenste
grondwater aangetroffen. Diffuus ingebrachte zware metalen accumuleren
grotendeels in de bodem. Uit de balansberekeningen blijkt dat in de huidige
situatie de loodconcentraties in de bosbodems sterker stijgen dan in akkers,
terwijl het kopergehalte in de akkers
sterker stijgt. Dit komt overeen met de
gehalten die in de bodems zijn gemeten.
De aluminiumgehalten van het bovenste
grondwater zijn in het zure grondwater tot
extreme hoogte gestegen. Dit is volledig
toe te schrijven aan de buffering van zure
depositie, waarbij aluminiumhydroxyden
in oplossing gaan.

zink en cadmium in debodei u.
Pb

accumulatie '84-'86 g •ha - 1 •j '
78-'82
gehalte bodem*
mg/kg
- accumulatie met uitzondering van de regio Budel;
* bron: Kaasenbrood et al, 1989.

Cu

akker

bos

akker

bos

-852
- 94
43

-657
- 82
37

-0,6
0,9
0,8

-2,2
-0,3
0,8

Aluminium, zink en cadmium komen in
dusdanig hoge concentraties voor in het
bovenste grondwater dat schade op kan
gaan treden aan gewassen en natuurlijke
vegetaties. Daarnaast lijkt het een kwestie
van tijd voordat de nu gesignaleerde hoge
concentraties in het bovenste grondwater
ook in het diepere grondwater doordringen, waardoor de drinkwaterfunctie
van het freatische grondwater in gevaar
kan komen.
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