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De optimale bemonsteringsdichtheid van ondiep grondwater

De auteurs van het artikel l i e n fundamenteel onderzoek naar een optimale
bemonsteringsdichtheid van ondiep
grondwater' in ' H 2 0 ' nr. 24 van
23 november jl. noemen hun bijdrage een
indicatief bodemonderzoek ter discussie.
Daartoe dus uitgenodigd, volgt hierna
mijn reactie die verband houdt met de
volgende opmerkelijke conclusies van het
onderzoek in en rond Oosterwolde in
Friesland.
Allereerst wordt vastgesteld dat de
gehaltes aan zware metalen in het ondiepe
grondwater in zowel landelijke als
stedelijke gebieden sterk variëren met het
verloop van de tijd. Deze variatie kan zo
groot zijn dat de gemeten waarden op het
ene moment onschuldig zijn (dat wil
zeggen lager dan de toetsingsnorm),
terwijl op basis van waarnemingen enkele
weken later zou moeten worden besloten
tot het treffen van maatregelen.
Daarnaast geeft het artikel inzicht in de
ruimtelijke variaties van de gehalten aan
zware metalen in het grondwater die van
nature al mogelijk zijn in zowel stedelijke
als landelijke gebieden. Daaraan wordt de
conclusie verbonden dat voor een aantal
zware metalen geldt dat de gemeten
waarden slechts informatie geven voor
een gebied ter grootte van maximaal
25 x 25 meter.
Beide conclusies zijn belangwekkend
gezien het feit dat dagelijks grote sommen
geld worden uitgegeven aan het weer
'schoon maken' van de bodem en het
grondwater. Steeds duidelijker wordt
echter dat voor diverse parameters het
begrip grondwatersamenstelling op een
bepaalde locatie niet meer zo vanzelfsprekend is gedefinieerd en te toetsen is
als waarvan bijvoorbeeld bij de vaststelling
van de ABC-normen werd uitgegaan.
Er blijkt van nature al een vrij grote
variatie mogelijk te zijn en hiermee zal dus
rekening moeten worden gehouden.
Het artikel vermeldt als mogelijke factoren
die hierbij van invloed zijn: bodemsamenstelling, zure neerslag, zure infiltratie van mest, bemonsteringsproblemen
zoals filterdoorslag en oxydatie/reductievcrschijnselen en dergelijke. Mijns inziens
moet hieraan, te rangschikken onder de
factor bemonsteringsproblemen, nog
worden toegevoegd:
1. het moment waarop, na de start van
het oppompen van het grondwater, het
monster wordt genomen;
2. de capaciteit waarmee het water bij de
bemonstering aan de bodem wordt
onttrokken.
Stuyfzand wijst in zijn artikel in ' H 2 0 '
nr. 4 van 1983 al op het grote belang van
een systematische wijze van bemonsteren
onder andere op het punt van de

verversing, maar naar mi)n mening
verdienen in dit verband de hiervoor
genoemde punten 1 en 2 meer aandacht.
Niet alleen de hoeveelheid die voorafgaand aan de bemonstering wordt
onttrokken (bijvoorbeeld 3 *de peilbuisinhoud zoals nu vaak gebruikelijk is) is
belangrijk, maar zeker zo belangrijk is de
tijd die daarmee gemoeid is. Deze mening
is gebaseerd op de ervaring die ik als lid
van het begeleidingsteam gedurende
enkele jaren heb opgedaan met de nog
lopende sanering van een inmiddels
geamoveerde verzinkerij in de gemeente
Roden (provincie Drenthe). Hen regelmatig terugkerend discussiepunt in dit
team is het verschil dat wordt geconstateerd tussen de gehalten aan zink
gemeten in het grondwater uit peilputten
en -buizen en de gehalten die worden
vastgesteld bij een grondwateronttrekking
door middel van diepe pompputten en
een ondiep drainagesysteem. Bij deze
onttrekkingen worden in het grondwater
waarden gemeten die globaal een factor 10
hoger zijn dan die welke worden gemeten
in de peilputten en -buizen (in orde van
grootte 1 mg Zn in de peilbuizen en
10 mg Zn in het drainagewater). Hierdoor
rijst logischerwijs de vraag of er sprake is
van een vervuilingsbron die over het
hoofd gezien is, hetgeen dan vervolgens
leidt tot het weer bijplaatsen van peilbuizen enzovoort. Overigens zou men
zich, gesteld voor deze keuze, ook nog
kunnen afvragen welk type peilbuis dan
gekozen moet worden: een voorzichtig te
bemonsteren serie mini-filters of een peilbuis waaraan eventueel langdurig een
relatief grote hoeveelheid water kan
worden onttrokken of, zoals gewoonlijk de
praktijk is, iets daartussen in.
Hen andere oorzaak van het geconstateerde bemonsteringsresultaat zou mijns
inziens het grote verschil in stroomsnelheid kunnen zijn. Dit verschil in
stroomsnelheid acht ik een belangrijke
factor in verband met het evenwicht
tussen de concentratie aan zware metalen
opgelost in het grondwater in de poriën
en het gehalte aan zware metalen
geadsorbeerd aan het korrelskelet.
Het belang van de stroomsnelheid blijkt
ook uit het feit dat direct na de start van
de onttrekking de hoogste waarden
worden gemeten, waarna het gehalte vrij
snel, dat wil zeggen bij het drainagesysteem binnen enkele uren, sterk
afneemt. Dit verschijnsel waarvan bij het
schoonpompen van pompputten een
nuttig gebruik wordt gemaakt (het
zogenaamde 'jutteren'), kan mede de
verklaring zijn van het feit dat, bij een
oriënterend saneringsonderzoek, de eerste
analyses als regel hogere waarden

opleveren dan bij het vervolg van het
onderzoek.
Hen meer wetenschappelijke verklaring,
gebaseerd op nader onderzoek van het
mechanisme tussen adsorptie- en
stromingskrachten voor diverse grondsoorten, laat ik graag aan de terzake
kundigen over. Het lijkt mij echter
duidelijk dat er alle reden is om snel de
ABC-normen af te stemmen op de onderzoeksresultaten nabij Oosterwolde en de
hiervoor gesignaleerde verschijnselen.
Het gaat er immers om dat elke gulden
besteed aan het opruimen van oud vuil
ook daadwerkelijk bijdraagt aan het
schoner worden van de bodem en het
grondwater. Zolang daar twijfel over
bestaat verdient het aanbeveling deze
guldens te besteden aan het sneller
terugdringen van ernstige vormen van
vervuiling (bijvoorbeeld als gevolg van
overbemestiging en het gebruik van
zogenaamde zwarte lijst bestrijdingsmiddelen in de landbouw) die anders,
ondanks onze kennis over de schadelijke
gevolgen op de langere termijn, nog jaren
onder onze ogen voortgang zullen vinden.
Ir.J. Zwecgman
NV Waterleidingmij. voor de provincie
Groningen

Naschrift van de auteurs
In zijn reactie op ons artikel 'Hen fundamenteel onderzoek naar een optimale
bemonsteringsdichtheid van ondiep
grondwater ( H 2 0 nr. 24 van 23 november
jl.) geeft de heer Zweegman twee aanvullende factoren die bij de bemonstering
van grondwater van invloed kunnen zijn
op het gehalte aan stoffen dat uiteindelijk
in het water wordt gemeten, namelijk:
1. het moment waarop, na de start van
het oppompen van het grondwater, het
monster wordt genomen en
2. de capaciteit waarmee het water bij de
bemonstering aan de bodem wordt
onttrokken.
De heer Zweegman draagt hier inderdaad
een aantal punten aan die wellicht meer
aandacht verdienen. Onze studie had
echter met name tot doel de grote variabiliteit van zware metalen in ondiep
grondwater wetenschappelijk vast te
stellen; de oorzaak van de geconstateerde
fenomenen zal nog moeten worden
onderzocht. Duidelijk evenwel is dat
hierbij ook de processen die een rol
spelen bij de monsternamc kritisch onder
de loep genomen moeten worden.
Wat het onder 1.genoemde punt betreft,
trokken de resultaten van een aantal
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uitloogproeven van vliegassen recentelijk
de aandacht. Kenmerkend voor dergelijke
uitloogproeven is dat de eerste volumina
percolatiewater voor tal van stoffen
concentratiepieken vertonen. Het bleek
dat deze piekconcentraties in de regel
optreden na verstoring van het fysischchemisch evenwicht tussen de vloeistof en
vaste stof. Dit evenwicht kan uit balans
geraken door mechanische verstoring
(vergraven, verplaatsen) of door een
sterke verandering in de chemische
samenstelling van het percolatiewater
(verandering van pH, redoxpotentiaal
en/of de ionsterkte van de oplossing).
Ook na het verrichten van een boring
kunnen dergelijke verstoringen optreden
en het moet dan ook niet uitgesloten
worden dat de eerste volumina monster
voor tal van stoffen piekconcentraties te
zien geven.
Verder wordt uit diverse onderzoeken
naar de dynamiek van het ondiepe grondwater zo langzamerhand duidelijk dat, met
name in kwel c.q. neutrale gebieden, de
overgang tussen geoxydeerd en gereduceerd grondwater zich vlak onder het
maaiveld kan bevinden, waarbij de diepte
van deze overgangszone onder andere
wordt bepaald door het neerslagoverschot.
De redoxpotentiaal van het grondwater
dat wordt bemonsterd in ondiepe buizen
zal daardoor in de loop der tijd (sterk)
kunnen variëren. Voeg daar nog de
tijdsafhankelijkheid van chemische
samenstelling van het infiltrerend
regenwater en de evapotranspiratie aan
toe en de verstoring van het chemischfysisch evenwicht in de loop der tijd als
gevolg van veranderingen in de chemie
van het ondiepe grondwater lijkt een feit.
Ook het tweede genoemde punt kan, zoals
ook de heer Zweegman suggereert, als
een verstoring van het fysisch-chemisch
evenwicht tussen vloeistof en vaste stof
beschouwd worden, met de hiervoor
beschreven fenomenen als mogelijk
gevolg. Bovendien worden bij een hogere
grondwaterstromingssnelheid ook poriën
doorspoeld die bij een lagere stromingssnelheid niet of nauwelijks voor transport
aangesproken worden. De vraag van de
heer Zweegman welk type peilbuis, een
mini- danwei een peilfiltcr, voor bemonstering gebruikt moet worden is in dit
verband zeker relevant. Putten voor een
dergelijk onderzoek zijn in feite al
beschikbaar; in de IJsselvallei zijn ten
behoeve van de Geohydrologische
Verkenning van de Dienst Grondwaterverkenning TNO maar liefst dertig
boringen (gemiddelde diepte 40 meter)
ingericht met zowel mini- als peilfïltcrs.
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Wat de ABC-normen betreft, merkt de
heer Zweegman terecht op dat deze een
kritische evaluatie verdienen. Dat hij
moeite heeft met de beschreven zinkverontreiniging is, juist omdat het zink
betreft, wel voor te stellen. Uit de
voedingsleer is bekend dat zink voor de
biologische functies in het menselijk
lichaam even vitaal is als ijzer; het
menselijk lichaam bevat bijna net zo veel
zink als ijzer en de dagelijkse behoefte aan
zink is nagenoeg gelijk aan die aan ijzer.
Niet duidelijk is dan ook dat, terwijl er
geen norm voor ijzer is, er wel een norm
voor zink bestaat, of het zou zo moeten
zijn dat zink wel toxisch geacht wordt voor
plant en dier en ijzer niet. Maar dan rijst
de vraag ten opzichte van wie of wat
eigenlijk genormeerd wordt. Uit de reactie
van de heer Zweegman spreekt duidelijk
de behoefte naar een meer gefundeerde
onderbouwing van de ABC-normen.
Ben noodzaak die door de auteurs van het
hier besproken artikel wordt onderschreven. Het vaststellen van normen is
een kwestie van politiek. Deze zal echter
gevoed moeten worden door de kennis en
inzichten vanuit diverse disciplines. Ook
de geochemie zal hierin betrokken moeten
worden om duidelijk te maken dat de
natuur ten opzichte van de huidige
normen niet altijd zo vriendelijk voor ons
is als men wel wil geloven.
Duidelijk is dat er met betrekking tot het
opstellen van normen een enorme verantwoordelijkheid bij de overheid ligt.
Bnerzijds mag hij de normen niet te ruim
opstellen waardoor de volksgezondheid in
het bijzonder en het milieu in het
algemeen onaanvaardbare risico's lopen.
Anderzijds mogen de normen niet
onnodig strak aangehaald worden omdat
anders de samenleving, zoals ook de heer
Zweegman stelt, op onnodig hoge kosten
wordt gejaagd. Een kritische toetsing en
evaluatie van de normen zal dan ook
voortdurend moeten plaatsvinden.
Wellicht is het in dit kader zinvol een
'parlement' voor normering te vormen.
Wie neemt het initiatief?
J. H. Hoogendoorn, S. P. Vriend,
N. B. E. van der Schuit.
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DZH-directeur Hieter:

'Chemisch gezuiverd water
geen goed alternatief voor
duinwater'
Bereiding van drinkwater uit chemisch
gezuiverd rivierwater is geen goed
alternatief voor winning van drinkwater
uit het duin.
Dat vindt de directeur van de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH),
ir.J. Hieter. Hij bracht die mening naar
voren in zijn Nieuwjaarstoespraak.
Voorgezuiverd water uit de Andelse Maas
wordt via een pijpleiding het duin bij
Scheveningen ingevoerd. Vanuit meertjes
zakt dal water de bodem in. Daar bevindt
zich een grote waterreserve van constant
goede kwaliteit. Het maandenlange verblijf in de bodem zorgt ervoor dat het
water langs natuurlijke weg wordt ontdaan
van bacteriën en virussen. Bij deze ondergrondse zuivering is menselijk falen
nauwelijks van invloed.
'Het DZH is ervan overtuigd dat de produktie van biologisch gezuiverd duinwater
nog aanzienlijk moet worden vergroot.
Dat is goed voor de volksgezondheid.
Onderzoek van Rijk en Provincie steunt
ons in die mening', aldus de DZHdirecteur.
Hij deed een beroep op de 'verantwoordelijke politici' om de voordelen van de
duininfiltratie af te wegen tegen de
invloeden daarvan op de natuur.
'Het DZH beheert de duinen in het
gebied waar duinwater wordt gewonnen
zo goed mogelijk', benadrukte de heer
Hieter. 'De negatieve invloed van de
waterwinning op de duinen, die
sommigen menen te bespeuren, is dan
ook minimaal. Diverse instanties hebben
ons lof toegezwaaid voor de manier
waarop wij met het duin omgaan'.
Bij het opstellen van plannen voor het
uitbreiden van de waterwinning en bij het
uitvoeren van zulke plannen laat het DZH
zich adviseren door deskundigen van
onder meer het Meijendel-Comité en de
Commissie Advies Duinbeheer.
In de tweede helft van dit jaar wordt
begonnen met de bouw van een installatie
voor de ontharding van het DZH-water,
op het pompstation Scheveningen.
Zachter water betekent dat de huishoudens minder zeep en zeeppoeder
hoeven te gebruiken, zodat er minder
fosfaten in het oppervlaktewater terechtkomen. 'Ook aan milieubehoud in ruimere
zin dan het duingebied wil ons bedrijf zijn
steentje bijdragen', aldus de heer Hieter.
(Persbericht DZH)

