Hoge zinkgehalten in grondwater Strijper Aa-gebied, vervolg:
de relatie bodem-grondwater

Inleiding
Hoge zinkconcentraties in het ondiepe
grondwater van het Strijper Aa-gebied
werden enige tijd geleden in dit tijdschrift
gemeld [Pedroli &Van Wijk, 1988].
Als oorzaak werd depositie van zware
metalen uit de atmosfeer waarschijnlijk
geacht, mede gezien de nabijheid van
zinkverwerkende industrieën. Het is
echter onduidelijk langs welke weg het
zink in het grondwater terecht komt.
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In dit artikel wordt dan ook aandacht
besteed aan de vraag naar de processen in
bodem en grondwater die de waargenomen verschillen in zinkconcentraties
beïnvloeden.
Uitspoeling van zware metalen uit de
bodem is uit verschillende onderzoeken
bekend, vooral uit zure gronden [Parker
e.a., 1978;Andresen e.a., 1980; Miller e.a.,
1983; Scokart e.a., 1983], Vrijwel steeds
werd echter een grote retentie en snelle
immobilisatie van de zware metalen in de
minerale ondergrond geconstateerd, zodat
deze niet aan grondwatervervuiling
bijdroegen. Toch moet uitspoeling van
zware metalen naar het grondwater in
zuurgevoelige gebieden mogelijk geacht
worden [Arends e.a., 1987].
Onderzoek naar de potentiële beschikbaarheid van zink in de bodemprofielen in
het gebied is noodzakelijk om inzicht te
krijgen in de te verwachten zinkbelasting
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Samenvatting
Zeer hoge zinkconcentraties komen voor in het ondiepe grondwater in het
stroomgebied van de Strijper Aa, een gebied in de Oostbrabantse Kempen tussen
Valkenswaard en Budel. De processen die bij deze hoge belasting een rol spelen
zijn onduidelijk. In het onderzochte gebied zijn twee bodemprofielen onder bos
onderzocht op gehalten aan zware metalen. Het grondwater in de twee profielen
verschilde sterk in zinkgehalte. Toch kon in de totale gehalten aan zware metalen
in de bodem noch in de EDTA-extraheerbare fractie onderscheid gemaakt
worden tussen de twee profielen. Geconcludeerd wordt dat laterale processen in
de verzadigde zone een grote rol spelen bij de verontreiniging van het grondwater
met zware metalen.

van het grondwater in de toekomst.
Hiertoe werden twee vergelijkbare
bodemprofielen onder naaldbos, die sterk
verschilden in de zinkgehalten van het
grondwater, nader onderzocht op de
uitspoelbare en totaalgehalten aan zink,
cadmium, lood en koper. Na een
bespreking van de gebruikte methoden
worden enkele resultaten van het onderzoek aan grondwater en bodem op de
twee locaties gepresenteerd. Tenslotte
volgt een discussie over de processen, die
bij dit probleem een rol kunnen spelen.
Methoden
Grondwater
De methoden van bemonstering en
analyse van het grondwater zijn reeds
besproken in Pedroli & Van Wijk [1988].
In totaal werden ruim 1.100 watermonsters
afkomstig van 60 monsterpunten
geanalyseerd op macro-ionen en zink.
Bodem
In het kader van dit onderzoek zijn twee
locaties geselecteerd (nr. 40 en nr. 41,zie
Pedroli &Van Wijk [1988]), waarvan de
geomorfologie, de vegetatie, de bodem en
het moedermateriaal vergelijkbaar zijn,
maar waarvan het zinkgehalte in het
bijbehorende grondwater sterk uiteenloopt
(respectievelijk 10,67 en 0,25 mg/l).
Heide locaties worden gekenmerkt door
een vlakke ligging. Profiel 41bevindt zich
op een waterscheiding op 29,0 m NAP;
profiel 40 op een aangrenzende vlakte op
27,7 m. De onderlinge afstand bedraagt
1,5 km. Beide bodems waren humuspodzolen in dekzand, die omstreeks 1938
tot circa 70 cm -m.v. zijn vergraven en
sindsdien beplant met grove den.
Opstandsleggers bij SBB, de beheerder
van het bos, vermelden noch bemesting
ten tijde van de aanplant, noch daarna.
In oktober 1988 zijn beide profielen
bemonsterd vanuit profielkuilen, die voor
deze gelegenheid werden gegraven.
De onderscheiden horizonten werden
over hun gehele diepte bemonsterd.
De monsters werden gevriesdroogd.
pH werd bepaald in 1 M KCL.

Het organisch stofgehalte is berekend uit
het gloeiverlies na verhitting op 500°C.
De effectieve CEC is bepaald in een
0,1 M BaCl2 bodemextract door meting
van uitwisselbare kationen en uitwisselbare aciditeit (titratie met 0,02 M NaOH,
waarbij is gecorrigeerd voor de wateroplosbare fractie). Het totaalgehalte zware
metalen is bepaald na I I N 0 3 - H 2 0 2 ontsluiting. De EDTA-extraheerbare
kationen werden bepaald in een
0,001 M Na 2 H 2 EDTA-oplossing.
Concentraties kationen in oplossing
werden steeds bepaald met een atoomabsorptie spectrofotometer (AAS).
Resultaten
Grondwater
Enkele duidelijk verschillende typen van
ondiep grondwater kunnen in het onderzochte gebied onderscheiden worden
[Pedroli, 1990], Vooral de zuurdere
infiltratiewater-typen met pH < 5
bevatten vrijwel steeds aanzienlijke
hoeveelheden zink [Pedroli &Van Wijk,
1988]. Bij nadere beschouwing blijken de
hoge zinkgehalten bovendien samen te
gaan met oxydatieve omstandigheden
(hoge redox-potentiaal) en hoge
aluminium-gehalten. Een verband met
Fe-of Mn-concentraties is echter minder
aannemelijk [Pedroli e.a., 1990]. Wanneer
we ons beperken tot de bemonsterde
bodemprofielen, dan blijkt het
bijbehorende grondwater in beide
gevallen vrij zuur te zijn (pH 4 à 5).
Het grondwaterniveau vertoont op beide
punten vergelijkbare fluctuaties, hetgeen
er op duidt dat de plaatselijke
hydrologische omstandigheden gelijk zijn
(afb. 1).Het ondiepe grondwater van
beide profielen verschilt echter sterk in
samenstelling. Op punt 41zijn de
concentraties van vrijwel alle ionen een
factor 5 of meer lager dan bij punt 40.
Op punt 40 gaan de zinkgehalten bovendien opvallend gelijk op met die van Ca
en Mg, terwijl daar op punt 41 geen
sprake van is (afb. 2).
Opvallend is de afname in de kationconcentraties in de winter op punt 40.
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Dit houdt ongetwijfeld verband met de
geringere evapotranspiratie en daardoor
hogere grondwaterstand, maar het is
onduidelijk waarom dit verband op
punt 41volledig ontbreekt. Dat het hier bij
punt 40 om meer dan een concentratieeffect gaat, blijkt uit het verloop van de
Zn/Cl verhouding (afb. 3). Cl neemt niet
deel aan bodemchemische reacties en kan
daarom als conservatief element
beschouwd worden. De Zn/Cl verhouding
is zodoende een zuivere maat voor de
toe-of afname van het zinkgehalte
onafhankelijk van het concentratie-effect.
De zinkgehalten van punt 40 nemen
echter onevenredig sterk toe in het groeiseizoen, hetgeen wijst op een extra
vrijkomen van zink in dit seizoen,
waarschijnlijk door verhoogde biologische
activiteit en hiermee samenhangende
mineralisatie van organisch materiaal in
de bodem. Dit effect speelt bij punt 41
kennelijk geen enkele rol.
Ook het complexerend vermogen van het
grondwater kan het verschil in zinkgehalten niet verklaren [Pedroli e.a., 1990].

.1987

I1988

O ' N ' D J ' F ' M ' A ' M ' J ' J ' A ' S ' O ' N ' D J ' F

A

M'A

Aß. 2 - Variatie indegehalten aancalcium, magnesium enzink in hetgrondwater
bemonsterd bij detweeprofielen.

baar, hetgeen voor zink is weergegeven in
afb. 4. Uit deze concentraties blijkt bovendien dat er een accummulatie van zware
metalen optreedt in de organische
horizonten. In het minerale profiel treedt
een sterke afname van deze concentraties
op met de diepte. De totale gehalten
zware metalen in de minerale horizonten
zijn licht verhoogd ten opzichte van
natuurlijke achtergrondconcentraties voor
zandige bodems [Bosnians & Paanhuis,
1990; Edelman &De Bruin, 1986], maar
het minerale deel van het profiel kan
nauwelijks als verontreinigd worden
beschouwd. Voor het organische deel van
het profiel zijn weinig referenties voorhanden. Waarschijnlijk zijn de gemeten
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gehalten zware metalen in de organische
horizonten niet veel hoger dan normaal,
op een licht verhoogd zinkgehalte na
[Pedroli e.a., 1990].
De EDTA-extraheerbare fractie van de
zware metalen is in beide profielen
vergelijkbaar, en hoger voor de organische
horizonten dan voor de minerale
horizonten (Tabel I). Dit geldt in het
bijzonder voor lood en zink, en in mindere
mate voor koper. Cadmium is in dit
opzicht betrekkelijk immobiel in het
gehele profiel.
Processen bij de mobilisatie van zink
Het opmerkelijke verschil in de zinkgehalten van het grondwater hebben we
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De algemene karakteristieken van de twee
bodemprofielen (Tabel I) maken duidelijk
dat beide bodems vergelijkbaar zijn.
Totaalgehalten aan zware metalen van de
beide profielen zijn eveneens vergelijk-
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TABEL I- Profielopbouw enenkele kenmerken vandeonderzochte bodemprofielen.
Horizont

Diepte
(cm)

Textuur '

Org. stof
(%)

n.v.t.
n.v.t.
zlz
zfz
zlz
zlz
lzfz
zfz
lzfz
lzfz
lzfz
[mfz
mtz
mfz

99
93
6,1
2,9
0,7
s5
s
s
s
s
s
s
s
s

l,ECcf|eL.,id
imeq/100 g)

p H (KCl)

ZnE2
(mg/kg)

Pb,.:2
(mg/kg)

Cd,; 2
(mg/kg

CU[.; 2
(mg/kg)

n r . 40
L + Fl
F2 + F3
Ah/E

B/c '

BC
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

9,5- 6,0
6,0- 0
0 - 2,5
2,5- 58
58 -118
118 -168
168 -186
186 -210
210 -217
217 -222
222 -270
270 -300
300 -360
360 -390

grondwater 3 à 4,5 m - m.v.;ge

17
23
4,2
2,7
0,6
1,7
2,3
1.0
1,9
2,4
1,3
1,6
1,1
2,0

3,45
2,79
2,84
4,09
4,49
4,27
4,08
4,27
4,12
4,01
4,25
4,15
3,92
3,97

97
167
3,8
1.0
0,5
0,4
1,1
0,4
0,7
1,6
0,6
0,8
0,7
0,8

38
168
0,7

18
17
7,2
1,6
0,5
1,0
1,2
1,1

3,66
2,93
2,74
4,25
4,37
4,09
4,00
4,02

160
138
11
0,8
0,3
0,1
0,7
0,8

64
161
1,1
2,0

1,4
1,9
0,1

_ i

_4

-

-

6,4
12,0
0,2
0,1
_4

-

niddelde p i l 4,4, [Zn] 0,155 m m o l / L .

n r . 41
I. + Fl
F2 + F3
Ah/E
B/C3
Cl (1)
C l (2)
C2 (2)
C2 (2)

6,0- 4,5
4,5- 0
0 - 1,0
1,0- 70
70 -120
120 -170
170 -200
200 -230

grondwater 1,70 à 2,20 m - m.v.

n.v.t.
n.v.t.
zfz
zfz
zfz
zfz
zfz
zfz

98
74
14
2,4
0.6
s
s
s

gemiddelde p i l 4,6, [Zn] 0,039

-

2,2
2,4
0,2

-

9,1
14,0
0,3
0,2

mmol/L.

1

(l)zfz.= (lemig) zeer fijn zand; mfz= matig fijn zand.
2
Na2H2-EDTA-extraheerbaar.
3
menglaag van diepgespitte podzolhorizonten.
4
hoeveelheden < 0,1mg/kg aangegeven met-.
5
s= spoor.

niet teruggevonden in de bijbehorende
bodems. Aangezien de adsorptie- en
Afb. 4- Verdelingvan detotaalgehalten zink in detwee onderzochteprofielen (verticale schaalvan de organische
horizontenis overdreven;de oppervlakte vandegearceerde rechthoeken is overdegehele afbeeldingconsistent, mg/m2). precipitatie-condities in de profielen

200 300 400500
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vergelijkbaar zijn, kunnen deze processen
als belangrijke oorzaken voor de
verschillen uitgesloten worden.
Zoals verwacht [vgl.Heyer e.a.,1984]
worden de zware metalen vooral
opgeslagen in de organische horizonten.
In de minerale horizonten zijn de
concentraties laag. Dit duidt erop dat
wanneer zware metalen vrijkomen uit de
organische horizonten en uitspoeling
optreedt, retentie-processen in de
minerale horizonten een ondergeschikte
rol spelen.
Deze resultaten tonen aan,dat de
samenstelling van het grondwater in de
onderzochte profielen grotendeels
onafhankelijk is van de huidige bodemeigenschappen. Als,zoals wij
veronderstellen, atmosferische depositie
de bron is van de zinkbelasting vanhet
grondwater, dan wordt het zink kennelijk
op plaatsen binnen het bereik vanhet
grondwater vastgelegd en op sommige
plaatsen in grote hoeveelheden weer
gemobiliseerd.
Het concentratie-effect tijdens het groeiseizoen wijst daarentegen op een
betrekkelijk directe relatie tussen infiltrerend bodemwater en het grondwater.
• Slot oppagina 715
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teel ook uitgevoerd, om de bedrijfszekerheid en flexibiliteit van het proces te
verhogen. Het zwavel/kalksteenproces is
thans geschikt voor toepassing op
praktijkschaal.
Verantwoording
Het deel van het onderzoek naar nitraatverwijdering uit grondwater met zwavel/
kalksteen filtratie dat door KIWA wordt
uitgevoerd vindt plaats in het kader van
het VEWIN-speurwerkprogramma.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland,
waarvan de heren ing. B.J. Mijnarends,
H. F. Wisselink en ir. H. A. L. Dierx een
bijdrage leverden, en in nauwe samenwerking met de Stichting Waterlaboratorium Oost.
Van het KIWA droegen de heren
F. L. M. Donker, ing. R. C. M. Jong en
ir.J. W. N. M. Kappelhof bij aan het
project.
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Conclusie
Wij concluderen dat zowel laterale als
verticale, nog onvoldoende bekende,
processen een rol spelen bij de
verontreiniging van het grondwater met
zink in het onderzochte gebied. Ook in de
literatuur is weinig bekend over de
beweeglijkheid van zink in het grondwater, noch over het effect van hoge zinkgehalten op het ecosysteem.
Verder onderzoek naar de processen die
een rol kunnen spelen bij zinkverontreiniging van het grondwater is
daarom gaande. Hierover zal binnenkort
gerapporteerd worden.
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Schoonmaak Middellandse
Zee kost ruim f27 miljard
De schoonmaak van de Middellandse Zee
gaat ruim 27 miljard gulden kosten. Dat
blijkt uit onderzoek van TNO, in opdracht
van de Wereldbank en de Europese
Investeringsbank. Volgens F. de Walle
van TNO in Delft zal de schoonmaak
waarschijnlijk over een periode van 15 tot
20 jaar worden uitgesmeerd.
Van Nederland, dat lid is van beide
banken, zal ook een bijdrage worden
verwacht in de sanering. Een 'zachte
schatting' daarvan komt uit op anderhalf
miljard gulden. Nederland draagt indirect,
via de grote aantallen toeristen, bij aan de
vervuiling van het water bij de kusten van
Griekenland, Italië, Spanje en Frankrijk.
Volgens het onderzoek van TNO dient op
de eerste plaats aandacht gegeven te
worden aan de verbetering van
zuiveringsinstallaties voor afvalwater.
Deze klus zou bij voorkeur binnen vijfjaar
geklaard dienen te zijn. Door de lozing
van stikstof en fosfaat via het afvalwater is
bij veel kustwater sprake van overmatige
algengroei.
De Wereldbank wil in haar projecten de
komende tijd meer nadruk leggen op
milieuthema's. Behalve de Middellandse
Zee staan ook de Sahel en de tropische
regenwouden op de agenda. De verdeelsleutel voor Nederland komt uit op een
bijdrage van 3 tot 4 procent per project
(ANP).

