Preferent transport van water en opgeloste stoffen in de Nederlandse
bodem:meer regel dan uitzondering?

Inleiding
Een belangrijke onderzoekstaak van het
Staring Centrum in Wageningen is de
analyse, beschrijving en modellering van
het transport van water en opgeloste
stoffen in de bodem. Dit onderzoek is
gericht op de optimalisering van de wateren voedingsstoffenvoorziening van
gewassen en op de effecten van watertransport op bodemgebruiksconditics,
zoals draagkracht en bewerkbaarheid.
Daarnaast is bestudering van water- en
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stoftransport van belang in verband met
de problematiek van bodem- en grondwaterverontreiniging.
Dit laatste aspect is de afgelopen jaren
steeds meer in de belangstelling komen te
staan. Het aantal berichten over achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater neemt toe en het besef dat deze
kwaliteit door beschermingsmaatregelen
bewaakt dient te worden, groeit. Daarom
zal onderzoek op het gebied van water- en
stoftransport door de bodem naar het
grondwater steeds belangrijker worden.
Simulatiemodellen worden veel gebruikt
bij onderzoek naar het transport van water
en stoffen via de onverzadigde zone naar
het grondwater. De meeste van deze
modellen zijn gebaseerd op de aanname
dat de bodem homogeen en isotroop is.
De stroming van water in de onverzadigde
zone wordt beschouwd als een uniform
proces, waarbij het water verticaal
infiltreert en het vochtfront evenwijdig is
aan het bodemoppervlak.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat
deze modellen en concepten vaak
onvoldoende het fysisch gedrag van water
en opgeloste stoffen in gronden kunnen
voorspellen. In plaats van uniform en
relatief langzaam door de onverzadigde
grond te stromen, infiltreert het water
vaak geconcentreerd via smalle paden. Via

Samenvatting
Stroming van water in de onverzadigde zone van de bodem wordt vaak
beschouwd als een uniform proces waarbij het water verticaal infiltreert en het
vochtfront evenwijdig is aan het bodemoppervlak. In werkelijkheid stroomt water
vaak via preferente stroombanen door de bodem, zodat slechts een deel van
de bodem bevochtigd wordt. Deze preferente stroombanen hebben diverse
oorzaken en kunnen in nagenoeg alle gronden in Nederland optreden. Water en
daarin opgeloste stoffen zullen als gevolg van preferente stroming voor een deel
veel sneller het grondwater bereiken dan op grond van de gemiddelde verblijftijd
verwacht zou worden. Vooral ondiep grondwater en, indien drains aanwezig zijn,
ook oppervlaktewater hebben door genoemde processen een verhoogde kans op
verontreiniging.
Voor zwellende en krimpende kleigronden zijn recent computermodellen
ontwikkeld om de gevolgen van preferente stroming te kwantificeren. Aan de
modellering van preferente stroming in zandgronden wordt gewerkt, maar dit
vereist nog veel onderzoek.

deze zogenaamde preferente stroombanen
gaat het water voorbij aan een groot
volume van onverzadigde grond.
Het bereikt daardoor veel sneller het
grondwater, met alle gevolgen van dien.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven
van recent onderzoek naar het optreden
van preferente stroming in Nederlandse
gronden. Achtereenvolgens wordt
ingegaan op oorzaken van het
verschijnsel, resultaten van recent onderzoek ernaar, verspreiding en identificatie
van preferente stroming. Vervolgens
worden enkele belangrijke consequenties
aangegeven, waarbij de nadruk ligt op de
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.
Tenslotte wordt kort ingegaan op

toekomstig onderzoek naar preferente
stroming.
Oorzaken van preferente stroming
Preferente stroming kan diverse oorzaken
hebben. In klei- en veengronden ontstaan
bij uitdroging krimpscheuren (afb. la).
Water en opgeloste stoffen kunnen door
deze scheuren snel naar de ondergrond
worden getransporteerd. Dit proces komt
zowel in zware als in lichte kleigronden
voor [Bronswijk en Evers-Vermeer, 1987].
Naast krimpscheuren kunnen ook wormgangen, wortelgangen en dergelijke als
preferente stroombaan dienen [Beven and
Germann, 1982].
Ook in zandgronden komt preferente
stroming voor. In deze gronden treedt

Afb. 1-Preferentestroombanen kunnen onder andere ontstaan alsgevolgvan krunpprocessen inkleigronden(la)
endoor concentratie van waterlangsgewasstengels en-wortels (Ib).
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50°/ovan de toegediende stikstof via
preferente stroming naar de ondergrond
kan verdwijnen [Dekker, 1982],
Recentelijk is het simulatiemodel FLOCR
ontwikkeld, waarmee transport van water
in krimpende kleigronden kan worden
berekend [Bronswijk, 1988]. Met dit
model worden zwel- en krimpprocessen
berekend in afhankelijkheid van vochtgehalteveranderingen in de bodem.
Vervolgens berekent het model hoeveel
water door krimpscheuren naar het
grondwater stroomt en hoeveel water in
de bodemmatrix tussen de scheuren
terechtkomt. In afb. 2 zijn enkele
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Afb. 2 -Neerslag, volume van krimpscheuren enpreferent vochttransporl ineen kleigrondinde Bommelerzvaardin
deperiode april-november 1985.Berekeningen methetmodelFLOCR enmetingen zijn weergegeven.

Afb. 3 -Indringingsdieptc van bromide in een
zandgrondmeteen waterafstotende eneengoed
bevochtigbare toplaag.

preferente stroming vooral op als gevolg
van instabiele vochtfronten. Plaatselijk
wordt het horizontale vochtfront doorbroken en ontstaan verticale natte banen
in de droge ondergrond. Instabiliteit kan
onder andere worden veroorzaakt door
waterafstotendheid van de bodem, door
een toename van de hydraulische doorlatendheid met de diepte, of door het
voorkomen van luchtinsluitingen.
De laatste jaren is gebleken dat vooral
waterafstotendheid een belangrijke
oorzaak van preferente stroming in zandgronden is. Veel zandbovengronden in
ons land blijken in geringe of ernstige
mate waterafstotend te zijn. Verschillen in
waterafstotendheid hangen onder meer
samen met de bodemgesteldheid en met
het bodemgebruik [Dekker, 1988],
Zandgronden in heide, gras en bos
hebben meestal een extreem waterafstotende toplaag, terwijl de waterafstotendheid bij bouwland in het
algemeen veel geringer is. Ook duinzandgronden zijn vaak waterafstotend. Behalve
humushoudende bovengronden kunnen
ook humusarme zandondergronden (met
minder dan 0,25% organische stof) sterk
waterafstotend zijn.
Naast bodemeigenschappen spelen ook

resultaten van dit model weergegeven en
vergeleken met veldmetingen. Het bleek
dat in een kleigrond in de Bommelerwaard het preferente transport van water
over de periode april-november 1985,
27% van de totale neerslag bedroeg. Voor
een enkele onweersbui van 22 mm in
2 uur bedroeg de preferente stroming
zelfs 78%.Soortgelijke resultaten werden
verkregen in een kleigrond in Friesland.
In zandgronden te Ouddorp (Z-H) is het
optreden van preferente stroming te
wijten aan het sterk waterafstotende
karakter van het bodemmateriaal.
In november 1986 werd een bromidemerkstof toegediend aan twee graslandpercelen te Ouddorp: een perceel met een
waterafstotende en een perceel met een
goed bevochtigbare bovengrond. Na deze
toediening werd de bodem viermaal
bemonsterd om het bromidegehalte te
bepalen. Uit de meetresultaten bleek dat
na 120 mm neerslag in vijf weken, het
bromidegehalte in het grondwater onder
de waterafstotende laag als gevolg van
preferente stroming ruim tien keer hoger
was dan het bromidegehalte in het grondwater onder de goed bevochtigbare grond
(afb. 3). De preferente stroombanen
bleken vooral na een droge periode te

het reliëf van het bodemoppervlak en het
soort gewas dat er op staat een rol bij het
ontstaan van preferente stroombanen.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere de
aanwezigheid van natte zones onder
microdepressies (bijvoorbeeld tussen
aardappelruggen) en het ontstaan van
preferente stroombanen direct onder
gewasstengels en langs wortels (afb. lb).
Resultaten van recent onderzoek
Naar de waterbeweging in lichte en zware
kleigronden en in veengronden is sinds
1976 geregeld veld- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd onder
meer gebruik gemaakt van de kleurstof
methyleenblauw om het voorkomen van
preferente stroombanen aan te tonen. Uit
deze experimenten kwam naar voren, dat
een groot deel van regen- en beregeningswater via krimpscheuren en wormgangen
snel tot onder de wortelzone infiltreert en
in het grondwater terechtkomt.
In eerste instantie concentreerde het
onderzoek zich vooral op het transport
van water door de bodem. Later werd ook
aandacht geschonken aan het transport
van stoffen. Zo bleek dat bij toedienen van
kunstmest en vervolgens beregenen in
komklei-grasland, in sommige gevallen
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ontstaan. Een gevolg hiervan is dat op
korte afstand grote verschillen in vochtgehalte in de bodemlagen voorkomen.
Dit wordt duidelijk gedemonstreerd in
afb. 4, waarin de variatie in het bodemvochtgehalte wordt weergegeven, gemeten
over een raai van 550 cm, net na een
regenbui volgend op een droge periode.
De preferente stroombanen zijn duidelijk
te lokaliseren, omdat hoge vochtgehaltes
direct naast extreem lage voorkomen.
Resultaten van berekeningen met het
simulatiemodel WORM [Van Genuchten,
1986] werden vergeleken met de veldmetingen. Voor de goed bevochtigbare
grond kwamen de berekeningen goed
overeen met de metingen, maar het model
was niet in staat de meetwaarden in de
waterafstotende grond te simuleren
[Hendrickx etai, 1988]. Dit komt doordat
het model WORM geen rekening houdt
met preferente stroombanen in de grond.
Van Ommen [1988] concludeerde op
grond van uitgebreide metingen naar het
transport van bromide in een lemige
zandgrond, dat preferent transport een
belangrijk proces was in deze grond.
Als mogelijke oorzaken noemde hij een
toenemende doorlatendheid met de diepte
en de aanwezigheid van waterafstotende
lagen in het profiel.

Afb. 4 - Variatie in vochtgehalte in een waterafstotend graslandperceel op duinzand, op 5-10 cm diepte, over
een afstand van 5,5 m, gemeten op 12juli 1988. De grafiek laat sten dat degrond preferente stroombanen
heeft waar het vochtgehalte plaatselijk zes keer zo hoog isals in degrond ernaast.

Genoemde studies demonstreren duidelijk
de sterke afname van de verblijftijd van de
opgeloste stof in de onverzadigde zone en
dus van de transporttijd naar het grondwater.
Verspreiding van gronden met
preferente stroming
Uit bovengenoemde onderzoeken is
gebleken dat alle veen- en kleigronden in
meerdere of mindere mate preferente
stroming vertonen. Daarnaast komt het
verschijnsel voor in waterafstotende zandgronden. In afb. 5 zijn op een kaart van
Nederland de veen- en kleigronden weergegeven, en de verspreiding van waterafstotende bovengronden in Nederland.
Op de kaart wordt zichtbaar dat overal in
Nederland waterafstotende zandgronden
voorkomen en dat ook veen- en kleigronden waterafstotend kunnen zijn.
Bij lössgronden is waterafstotendheid nog
niet waargenomen. Het totale oppervlak
klei-, veen- en waterafstotende zandgronden in afb. 5 is aanzienlijk. Als we
daarnaast beseffen dat enkele in de
inleiding genoemde oorzaken van
preferente stroming nog niet in deze
afbeelding voorkomen, is het duidelijk dat
preferente stroming in het overgrote deel
van de Nederlandse gronden op kan
treden.

Afb. 5 - Verspreiding van
klei- en veengronden en
van waterafstotende
bovengronden in Nederland. In deze gronden
treedt preferent transport
van water en stoffen naar
het grondwater op.

ÜE veei
zeer sterk waterafstotend
sterk waterafstotend
matig waterafstotend
goed bevochtigbaar
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Identificatie van gronden met
preferente stroming
Hoewel de oorzaken van preferente
stroming divers zijn, bestaan er toch
relatief eenvoudige methoden om vast te
stellen of het verschijnsel in een bepaalde
grond verwacht kan worden. In kleigronden kunnen macroporiën, zoals
wormgangen en krimpscheuren, worden
aangetoond met klcuringsproeven
[Bouma, 1984]. Ook voor zandgronden
bestaan kleuringsproeven om de aanwezigheid van preferente stroombanen
vast te stellen [Van Ommen et al., 1988].
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Aß. 6 - Krimpkarakteristiek van een kleigrond te
Ooslcrend (Friesland).

Aß. 7 - Relatieve frequentieverdeling ran de Water Drop Penetration 'l'une (WDPT) van monsters uit een
zandgrond bij Eindhoven.

De kans op het vormen van krimpscheuren in een kleigrond kan worden
vastgesteld door de zogenaamde krimpkarakteristiek van de bodem te bepalen
[Bronswijk, 1986]. In afb. 6 is een voorbeeld gegeven van een krimpkarakteristiek van een Nederlandse
kleigrond. De waterafstotendheid van een
zandgrond kan gemeten worden door het
bepalen van de tijd die verstrijkt voordat
een waterdruppel die op een grondmonster is aangebracht de grond indringt,
de zogenaamde Water Drop Penetration
Time (WDPT-test) [Krammes and
Debano, 1965]. Een voorbeeld van het
resultaat van zo'n test is gegeven in afb. 7.

Enkele belangrijke consequenties
Het zal duidelijk zijn dat het risico van
verontreiniging van het grondwater in
gronden waarin preferente stroming voorkomt, veel groter is dan in gronden waarin
het verschijnsel niet optreedt.
Uit de beschikbare onderzoeksresultaten
kan geconcludeerd worden dat vooral
ondiep grondwater in klei-, veen- en
waterafstotende zandgronden extra kwetsbaar is. Als genoemde gronden ontwaterd
zijn door middel van drains, zullen
verontreinigingen via preferente stroming
naar grondwater en drains ook het oppervlaktewater extra snel bereiken. De kans
op preferente stroming in klei- en veengronden is het grootst in de zomer, aangezien krimpscheuren het grootst zijn in
de zomer en de intensiteit van neerslag in
die periode relatief hoog is. Van waterafstotendheid is alleen sprake bij geringe
bodemvochtgehalten, zodat ook in waterafstotende zandgronden de kans op
preferente stroming het grootst is in de
zomer. Dit heeft consequenties voor het
tijdstip waarop eventuele maatregelen
moeten worden genomen om ongewenst
stoftransport naar grondwater via
preferente stroming te voorkomen.
Bij de in dit artikel genoemde onder-

Kleuringsproeven, krimpkarakteristieken
en WDPT-testen geven op relatief eenvoudige wijze een indruk van de kans op
het optreden van preferente stroming.
Wil men echter kwantitatieve gegevens
over preferente stroming, dan zal gebruik
moeten worden gemaakt van uitgebreidere veldmetingen of van simulatiemodellen, waarbij de actuele
hydrologische toestand van de betrokken
gronden in de berekeningen wordt
opgenomen. Dit laatste is op het ogenblik
alleen nog mogelijk in zware kleigronden.

zoeken ging het voornamelijk om inerte
merkstoffen, zoals bromide. In het geval
van stoffen die sterk aan de bodem
adsorberen, zoals bijvoorbeeld sommige
bestrijdingsmiddelen en zware metalen,
zal het relatieve effect van preferente
stroming op de indringingsdiepte en de
indringingssnelheid van de stof nog groter
zijn.
Toekomstig onderzoek
Uit recent opgedane ervaring blijkt dat de
kennis op het gebied van het transport
van water en opgeloste stoffen in gronden
met preferente stroming lacunes vertoont.
Het is duidelijk dat via deze preferente
stroombanen water en in water opgeloste
stoffen sneller naar het grondwater
stromen dan tot voor kort werd aangenomen. Slechts in enkele gevallen,
bijvoorbeeld in krimpende kleigronden,
zijn kwantitatieve gegevens beschikbaar.
Veel laboratorium- en vooral veldonderzoek is noodzakelijk voor gronden
waarvan verwacht wordt, dat er preferente
stroming in optreedt. Hierdoor wordt een
completer beeld verkregen over de oorzaken, de gevolgen en het belang van
• Slot oppagina 619
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preferente stroming. In het kader van het
'Speerpuntprogramma Bodemonderzoek'
is voor 1990 veldonderzoek gepland naar
het transport van bromide in een sterk
krimpende kleigrond en in een waterafstotende zandgrond. Tevens zal er in de
nabije toekomst aandacht worden
geschonken aan het opnemen van
preferent transport van water en stoffen in
computermodellen, omdat gronden waarin
het verschijnsel optreedt meer regel dan
uitzondering lijken te zijn.

Wavin KLS krijgt eerste KKV-NEN ISO 9002 certificaat
Directeur E.J. M. Kobus van KIWA NV (geheel links) overhandigt aan Wavindirecteur
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het eerste ISO 9000 certificaat dat namens de drie samenwerkende certificatieinstellingen KEMA, KIWA en VEG-Gasinstituut aan een Nederlands bedrijf werd
uitgereikt. Het belang van deze gebeurtenis, die plaatsvond op de openingsdag van
Aquatech '90, werd mede onderstreept door de aanwezigheid van directeuren van de
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afvalwater van de metaal- en levensmiddelenindustrie, voor garages en voor
autowasinstallaties.
Witteveen +Bos besteedde onder meer
aandacht aan een mobiele proefinstallatie
voor semi-technisch onderzoek van
biologische zuiveringsprocessen.
De installatie is bij het Zuiveringsschap
Veluwe ingezet bij een vergelijkend
onderzoek naar biologische P- en
N-verwijdering door Hiodenipho en
fosfaatstrippen.
Minderkieppen voor drinkwaterpompstations en transportleidingen,
waterbehandelings- en zuiveringsinstallaties, pompgemalen enzovoort
waren te zien bij Wouter Witzel
Eurovalve BV. Verder aandacht voor de
recentelijk gerenoveerde terugslagklep
ECV en de binnenkort te lanceren
metaaldichtende klep EMS.
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