Gedrag van vervuilende stoffen in het grondwater

Onderzoek in grootschalige kolomexperimenten
Inleiding
Bij de tegenwoordig gangbare
landbouwpraktijk worden op grote delen
van de landbouwgrond meer meststoffen
verspreid dan er door het gewas of
omzettingsprocessen aan de bodem
onttrokken worden. Ook komen er grote
hoeveelheden stoffen als gevolg van
atmosferische depositie in de bodem
terecht [Ivens et al, 1987]. In eerste
instantie kunnen overschotten van
sommige stoffen in de (onverzadigde)
bodem geborgen worden.

v

Y.M. M. VEENIS
Rijksuniversiteit Utrecht
Inst. v. Ruimtelijk Onderzoek
Vakgroep Fysische Geografie*

W. BLEUTEN
Rijksuniversiteit Utrecht
Inst. v. Ruimtelijk Onderzoek
Vakgroep Fysische Geografie

De bergingscapaciteit is echter beperkt,
waardoor er (na verloop van tijd) uitspoeling van nutriënten naar het grondwater zal gaan plaatsvinden. Zo is al
gebleken dat het nitraation in zandgronden gemakkelijk getransporteerd kan
worden, waardoor de nitraatconcentraties
in het voor drinkwaterwinning opgepompt
grondwater stijgen [Bleuten en Cerutti,
1984; Vissers et al, 1985; Werkgroep
Nitraatuitspoeling in Waterwingebieden,
1985; Van Beek, 1988], Ook fosfaatuitspoeling zal (bij handhaving van de
huidige landbouwpraktijk) binnen afzienbare tijd op grote schaal gaan treden
[Van Riemsdijk, 1983; Van der Zee, 1988].
Het gedrag van vervuilende stoffen in de
onverzadigde zone is intensief onderzocht;
over het gedrag in de verzadigde zone is
echter minder bekend. Bij de vakgroep
Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Utrecht wordt dit momenteel
onderzocht.
De processen en factoren die dit gedrag in
de verzadigde zone bepalen zijn echter zo
complex en (ruimtelijk) variabel dat
fundamenteel onderzoek van deze
processen in de aquifers zelf praktisch
gesproken onmogelijk is. Er is daarom
voor gekozen het gedrag van opgeloste
stoffen in het grondwater tijdens transport
door het aquifermateriaal door middel van
kolomproeven te onderzoeken. Br is een
methode ontwikkeld om grote, ongestoor*Thans: Grondwater Technologie BV,
Capelle aan den IJssel.

Samenvatting
In het laboratorium van de vakgroep Fysische Geografie van het Instituut voor
Ruimtelijk Onderzoek van de Rijksuniversiteit Utrecht wordt momenteel
onderzoek gedaan naar het gedrag van vervuilende stoffen in het verzadigde
grondwater. Dit onderzoek wordt gedaan door middel van kolomproeven met
grote, niet gestoorde monsters genomen uit die geologische formaties waaruit in
Nederland grote hoeveelheden drinkwater worden gewonnen. De grootte van de
monsters (1 m lengte, 21 cm o) is zo gekozen dat de microvariabiliteit in de
bemonsterde formatielagen reeds binnen de schaal van de kolommen optreedt,
waardoor de ongestoorde monsters representatief zijn voor de formatielagen
waaruit ze gestoken zijn.
De omstandigheden in de kolom (temperatuur, stroomsnelheid, watersamenstelling) benaderen de natuurlijke situatie zo dicht mogelijk.
In proeven waarin met kaliumfosfaat belast grondwater door de monsters werd
geleid is aangetoond dat de fosfaatfixatiecapaciteit van de meeste aquifers slechts
1 à 2 meq fosfaat per kg grond bedraagt. Zodra deze capaciteit gevuld is, is fosfaat
mobiel en zal met het stromende grondwater meegevoerd worden.

de monsters (lengte tot 1m, diameter
21 cm) te kunnen steken in de verzadigde
zone en deze zonder merkbare verstoring
van de sedimentaire structuren in een
kolomopstelling te percoleren. Deze opstelling is geschikt om het gedrag van vele
(anorganische en organische) vervuilende
stoffen in verzadigde omstandigheden te
onderzoeken.
Kolomexperimenten
Het gedrag van stoffen in stromend
grondwater wordt bepaald door verschillende processen. De belangrijkste
hiervan zijn:
- fysische processen (dispersie); moleculaire en turbulente diffusie, stroombanen van verschillende lengte, (hyper)filtratie, tijdelijke berging in doodlopende
poriën (zie box);
- chemische processen; (ad- en desorptie
aan bodemdeeltjes, neerslag en oplossing,
complexvorming, redox-reacties);
- microbiologische processen.
Met kolomproeven wordt een één-dimensionale grondwaterstroming gemodelleerd.
Aangezien onder natuurlijke omstandigheden de grondwaterstroming hoofdzakelijk parallel is en bij diffuse bronnen
van vervuiling de concentratiegradiënten
loodrecht op de stromingsrichting bij het
binnendringen meestal klein zijn in
verhouding tot de gradiënten in de
stromingsrichting kunnen kolomproeven
een goede benadering vormen van de
werkelijkheid.
Bovengenoemde processen kunnen in
kolomproeven bestudeerd worden door
zowel het verloop van de concentraties in
de percolerende oplossing in de kolommen te volgen en in zogenaamde
doorbraakcurves uit te werken als door
gedetailleerde massabalansen op te stellen
voor de verschillende stoffen. Ten behoeve van deze massabalansen worden de

bodemmonsters uit de kolommen na
afloop van een experiment geanalyseerd.
De vorm van de doorbraakcurves toont
het resultaat van alle processen die het
transport in de kolom hebben beïnvloed;
gedetailleerde massabalansen geven
nadere informatie over de relatieve
bijdragen van de verschillende processen.
Meetopstelling
Om de resultaten van kolomexperimenten
te kunnen extrapoleren naar veldsituaties
moeten de meetopstelling en het monster
aan strenge eisen voldoen.
Het materiaal waaruit de meetopstelling is
vervaardigd (glasvczelversterkte epoxyhars met een corrosiebestendige binnencoating en teflon) is inert voor (vrijwel)
alle anorganische en organische stoffen en
laat zeer weinig gas door. De kolombuis is
De meetopstelling
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vorm- en krasvast, waardoor de kans op
randstroming tussen monster en kolombuis gering is. Er zijn voorzieningen
aangebracht om op verschillende hoogten
in de kolom kleine filters te plaatsen,
waardoor de oplossing tijdens de percolatie op verschillende hoogten bemonsterd
kan worden. De opstelling is geschikt voor
monsters tot 1,00 m lengte. Door een
systeem van bouten en flenzen kan het
monster in de kolom onder formatiedruk
gehouden worden. Afb. 1toont een
schema van het kolomsysteem.
Er is een computergestuurd registratiesysteem ontwikkeld waarmee de
doorbraak van stoffen op verschillende
hoogten in de kolom gevolgd kan worden.
Dit meetsysteem registreert hel verloop
van de zuurgraad en het elektrisch
geleidingsvermogen (aft. 2). De meetfrequcntie wordt door het programma
gekozen aan de hand van de voorgaande
metingen. De minimum- en maximumintervallen worden door de gebruiker
opgegeven.
De te percoleren oplossing wordt bereid
uit grondwater met een samenstelling die
vergelijkbaar is met grondwater afkomstig
van de locatie waar het grondmonster is
gestoken. Aan dit grondwater worden de
te onderzoeken stoffen toegevoegd.
Hierdoor wordt een natuurlijke watersamenstelling gehandhaafd. De temperatuur waarbij de experimenten worden
uitgevoerd (ca. 9 °C) en de stroomsnelheid van de percolerende oplossing
benaderen de veldsituaties zo goed
mogelijk.
Het monster waarmee de kolom zal
worden gevuld, wordt in het veld, op de
grondwaterspiegel, gestoken met een
steekbuis met exact dezelfde afmetingen
als de kolomopstelling. In het laboratorium wordt dit gestoken monster dan
overgebracht in een percolatie-kolom.
Uit controles van de sedimentaire
structuren in de monsters na afloop van
de experimenten is gebleken dat deze
techniek geen merkbare verstoring van de
oorspronkelijke sedimentstructuur
veroorzaakt.
Bij de experimenten zijn telkens de
concentraties van slechts enkele stoffen
verhoogd en is de voorraadoplossing
onder N 2 -gas gehouden. Hierdoor zijn er
matig reducerende omstandigheden
(pE circa 4-7) gehandhaafd. Neerslag van
stoffen in het voorraadvat kan zo worden
voorkomen. Een bijkomend voordeel van
het uitvoeren van experimenten met
verhoogde concentraties van slechts
enkele stoffen is dat het effect van
verschuivende hydrochemische evenwichten duidelijk blijkt uit het concen-
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Afb. 1 - Kolomsysteem.

Afb. 2 - Computergestuurd registratiesysteem.
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tratieverloop van de overige stoffen.
Basisconcentraties in de percolerende
oplossing waren circa:
(inmmol/l;
Ca2+ 0,75 Mg2+ 0,12 P043" 0,0 HCO," 2,02
Na+ 0,66 K+ 0,04 Cl" , 0,55 NO," 0,02
Nil, 0,0
SO/" 0,14
pllca 6,5 EGV 240 pEca 6
Deze oplossing is bij benadering verzadigd aan calciet en aragoniet. Uitgaande
van deze basissamenstelling wordt het ter
plaatse van de monsterlocatie aangetroffen
grondwater nagebootst. Aan deze achtergrondoplossing worden de te onderzoeken
stoffen toegevoegd.
Ruimtelijke variabiliteit
Omdat een van de doelen van dit onderzoek is dat uitgaande van de resultaten
van de kolomexperimenten inzicht wordt
verkregen in het gedrag van vervuilende
stoffen in aquifers, is het noodzakelijk
inzicht te hebben in de ruimtelijke variabiliteit van de verschillende sedimentparameters binnen de formaties.
Enig inzicht in deze ruimtelijke variabiliteit wordt verkregen door op verschillende plaatsen in Nederland monsters in
de te onderzoeken formaties te steken.
Omdat echter de kolomproeven zeer
tijdrovend zijn, kan dit slechts op beperkte
schaal gedaan worden. Het was dus noodzakelijk om een apart sedimentonderzoek
te verrichten [Bleuten et al, 1987].
Er zijn in een drietal zandgroeves op de
Utrechtse Heuvelrug 155 monsters genomen en onderzocht. Bemonsterd zijn de
formaties van Drenthe (in 2 groeves), van
Urk (in 3 groeves), van Sterksel (in 1
groeve) en van Kedichem (in 1groeve).
Per locatie zijn (vrijwel) alle members van
de formaties bemonsterd met een 'nested
sampling' techniek. Hierbij werden de
monsters volgens een vast patroon op
toenemende onderlinge afstand genomen.
De variabiliteit is onderzocht met behulp
van statistische analyses.
Het bleek dat de ruimtelijke variabiltcit
binnen de verschillende members van de
onderzochte formaties al binnen 20 cm
volledig is ontwikkeld. Geconcludeerd kon
worden dat de resultaten van de kolomproeven representatief zijn voor de
members van de formaties waaruit ze zijn
gestoken. Extrapolatie naar hele formaties
is niet steeds mogelijk.
Analyse meetwaarden
Het verloop in de tijd van de concentratie
van percolerende stoffen op zekere
percolatielengte toont het eindresultaat
van alle processen die van invloed zijn
geweest op het transport van deze stoffen.

Doordat het mogelijk is de percolerende
oplossing op 7 plaaatsen in de kolom te
bemonsteren kan uit ieder experiment een
grote hoeveelheid meetgegevens verkregen worden. Tussen de tijdstippen
waarop monsters genomen zijn wordt het
verloop van de concentraties geschat aan
de hand van het verloop van de
elektrische geleidbaarheid, zoals door het
computer-gestuurde meetsysteem is
geregistreerd. Het verloop van de
concentraties in de tijd wordt dimensieloos gemaakt door de tijd te vervangen
door het aantal malen dat het effectieve
poriënvolume is doorgespoeld (volume
van ingepompt water/ effectief poriënvolume tot aan het meetpunt) en de
absolute concentratie te vervangen door
de relatieve ((concentratie op meetpunt achtergrondconcentratie) / (ingevoerde
concentratie - achtergrondconcentratie) ).
De vorm van deze doorbraakcurve is
onafhankelijk van de percolatielengte en
voor inerte stoffen ook van de gebruikte
concentratie. De vorm van de doorbraakcurve voor inerte stoffen (zoals chloride)
wordt uitsluitend door de fysische bodemen grondwatereigenschappen bepaald.
Dergelijke gemeten doorbraakcurves
kunnen dus goed gebruikt worden om de
invloed van deze eigenschappen op het
transport van opgeloste stoffen te bepalen.
Uit de vorm van de doorbraakcurves van
andere (niet-inerte) stoffen en de resultaten van de analyses van de bodemmonsters kan het gedrag van deze stoffen
vastgesteld worden. Hierdoor kan een
model geselecteerd worden dat het
gemeten gedrag beschrijft. Tevens kunnen
de bijpassende modelparameters bepaald
worden.
Onder aanname van een isotroop, homogeen medium en laminaire stroming
wordt de concentratie als functie van de
tijd (voor inerte stoffen) beschreven door
de dimcnsieloze differentiaalvergelijking:
<5c ôc
<5t

1

rPc

ôx ~ 4P <5x2

waar:
c =(C-C,.-/(C0-CF)
t =U.T/L
x =X/L
P = U.L/4D, (het Peclet-getal!
en:
C = concentratie op plaats X op tijd T
C| = concentratie in de instromende
oplossing
C„ = beginconcentratie in grondwater
U = gemiddelde interstitiële
stroomsnelheid
E = doorstroomde lengte
X = afstand afgelegd door de in-

stromende oplossing vanaf instroompunt
D] = longitudinale dispersie
Dm oplossingen voor deze vergelijking te
kunnen vinden moeten er randvoorwaarden voor worden gesteld. Voor een
aantal verschillende randvoorwaarden zijn
oplossingen gepubliceerd. Er is een
computerprogramma ontwikkeld dat de
theoretische doorbraakcurves aan experimenteel gemeten curves past. De gebruiker kan kiezen uit theoretische curves
berekend volgens de oplossingen voor de
differentiaalvergelijking gegeven door:
Brenner [1962], Carslaw &Jaeger [1959]
of Ogata & Banks [1961]. Het computerprogramma geeft het Peclet-getal van de
bestpassende theoretische curve en een
indicatie van de mate waarin de gemeten
curve overeenkomt met de berekende.
Uit dit Peclet-getal wordt de dispersiviteit
(mate van dispersie per doorstroomde
afstand) (afhankelijkheid van de
dispersiecoëfficiënt van de interstitiële
stroomsnelheid) berekend volgens:
D,= « , U m
Di= longitudinale dispersiecoëfficiënt
(in E-VT)
ff = longitudinale dispersiviteit (in E)
U = gemiddelde interstitiële snelheid
(in L/T)
m = dimcnsieloze factor (voor deze factor
wordt meestal de waarde 1gekozen, hetgeen een lineaire relatie tussen dispersiecoëfficiënt en dispersiviteit veronderstelt).
Resultaten
De kolomopstelling is getest met een
gepakte vulling met zilverzand. Chloride
(als tracer) gaf een doorbraakcurve die
goed overeenkwam met de theoretische
berekende curve. Randstroming bleek
nauwelijks op te treden.
Bij de eerste experimenten met gestoken
monsters is de onderzoeksmethode op het
optreden van randstroming gecontroleerd.
Hiervoor is de doorbraak van chloride aan
de rand van het monster vergeleken met
de doorbraak (op gelijke hoogte) in het
midden. Indien een doorbraak aan de
rand van het monster eerder optreedt dan
in het midden wijst dit op preferente
stroombanen langs de rand. Het bleek dat
er de doorbraak aan de rand soms eerder,
soms echter ook later optreedt dan in het
midden. Het tijdsverschil is maximaal
10%. Een zone van circa 0,5 cm wordt
hierdoor beïnvloed. Bij de gebruikte
kolomdiameter (21 cm) wordt ongeveer
9% van het doorspoeld volume door randstroming beïnvloed. Bij kleinere diameter
neemt deze invloed sterk toe; bij 5 cm
diameter wordt reeds meer dan 25%
hierdoor beïnvloed. Het onregelmatige
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concentraties van calcium en magnesium
toenemen. De verhoogde kaliumconcentratie veroorzaakt verschuivingen in het
adsorptiecomplex; kalium verdringt
calcium en magnesium van het adsorptiecomplex. De toegenomen calciumconcentratie veroorzaakte (enige) oververzadiging aan hydroxyapatiet in het
percolerend water. Gedurende de tweede
stap breekt kalium langzaam door, terwijl
de concentraties van calcium en
magnesium weer afnemen tot de achtergrondwaarden. De percolerende oplossing
raakt weer onderverzadigd aan hydroxyapatiet. Het verloop van de calcium- en
kaliumconcentratie wordt getoond in
aft. 5.
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patroon van mogelijke randstroming bij
gestoken monsters wijst erop dat niet
randstroming tussen de kolom en het
monster, maar preferente stroombanen
binnen het monster dergelijke
concentratieverschillen veroorzaken.
Aft. 3 toont het verloop van de concentratie van chloride in de kolom.
Bij dit experiment werd dekzand (formatie
van Twente) doorspoeld met een oplossing, waarin alle concentraties waren
verhoogd. Deze oplossing is niet onder
N2- gas gehouden, waardoor er oxyderende omstandigheden in het instromend
water heersten. Dit veroorzaakte een
(vrijwel) complete neerslag van koper en
fosfaat in het voorraadvat en de eerste
millimeters in het monster. Natrium en
chloride vertoonden geen enkele reactie;
de doorbraakcurve wordt dus uitsluitend
door fysische dispersie veroorzaakt.
De gevonden doorbraakcurves komen
goed overeen met de theoretisch
berekende. Peclet-getallen voor dit
monster varieerden tussen 20 en 55.
Doorbraakcurves voor een aantal ionen
worden getoond in aft. 4.

(formatie van Urk). Deze monsters zijn
gepercoleerd met een oplossing waarin de
concentraties van natrium, kalium,
chloride en fosfaat in twee stappen zijn
verhoogd, de tweede stap is ingezet nadat
volledige doorbraak voor alle stoffen
(behalve kalium) was opgetreden.
De pil van de percolerende oplossing was
circa 6, de pE 4-6.
Natrium en chloride tonen geen reactie
met het monster.
Kalium verdwijnt aanvankelijk uit de
percolerende oplossing, terwijl de
Aß, 5 - Doorbraak
Cone,

van Calcium en Kalium

Fosfaat verdwijnt in de eerste stap aanvankelijk volledig uit de percolerende
oplossing; tegen het einde van deze stap
breekt fosfaat volledig door. Hij de tweede
concentratiestap breekt fosfaat zonder
vertraging volledig door (zie aft. 6).
De capaciteit van het monster om fosfaat
vast te leggen is dus in de eerste stap
reeds volledig gevuld. Deze capaciteit
neemt ook niet meer toe bij een hogere
fosfaatconcentratie. Uit een massabalans
blijkt dat circa 2 mmol P0 4 3 - per kg
monster gebonden wordt.

m fluviatiel zand (formatie

van Urk), op 40 cm

percolatielengte.
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Dit is slechts 10% van de hoeveelheid die
in de onverzadigde zone vastgelegd kan
worden. Bij het vierde experiment werd
zeer grof grindhoudend zand gepercoleerd
met een oplossing die aan hydroxyapatiet
was verzadigd. Fosfaatdoorbraak begon
nadat er 0,6-1 mmol fosfaat per kg
monster was vastgelegd.
In het vijfde experiment is dekzand
bemonsterd op een locatie waar reeds
enige nitraatbelasting van het grondwater
aanwezig was (ca. 50 ppm nitraat bij een
pH van 3,5-4 in het bovenste grondwater). Aan het percolerend water is
(naast natrium, kalium, chloride en
fosfaat) ook nitraat toegevoegd. Nitraat
toonde een snelle doorbraak, waarna de
concentratie gedurende lange tijd constant
bleef (afb. 7). Denitrificatie is dus niet
opgetreden. Gezien de vrij lage redoxpotentiaal (pE 4-6 mEv) zullen er geen
oxyderende omstandigheden zijn
opgetreden. Ook hier werd circa
1 mmol/kg vastgelegd voordat de fosfaat
begon door te breken.
Conclusies
De ontwikkelde methodiek om het gedrag
van vervuilende stoffen in het grondwater
te bepalen blijkt goed te voldoen.
De methode is getest met een aantal
anorganische stoffen. Gelet op de zeer
inerte materialen die voor de constructie
zijn gebruikt, is de opstelling ook zeer
goed bruikbaar om het gedrag van
organische stoffen en (zware) metalen in
het grondwater te bepalen onder realistische omstandigheden.
Een belangrijk resultaat is, dat de
mobiliteit van fosfaat sterk afhankelijk
blijkt te zijn van de omstandigheden in de
aquifer; onder zuurstofarme, reducerende,
licht zure omstandigheden is fosfaat
mobiel. Deze omstandigheden kunnen op
grote schaal voorkomen door de invloed
van atmosferische depositie van zuurvormende stoffen op het grondwater.
De in de moderne landbouw tegenwoordig gebruikelijke bemestingspraktijken
zullen binnen afzienbare tijd tot fosfaatverzadiging van de onverzadigde zone
leiden. Hierdoor zal fosfaatdoorbraak naar
het grondwater optreden. In het grondwater zal een (klein) deel van het fosfaat
vastgelegd worden; grote hoeveelheden
fosfaat kunnen echter in het grondwater
getransporteerd worden, waardoor er op
uitgebreide schaal fosfaatvervuiling van dit
grondwater zal optreden. Dit zal dan
leiden tot verhoogde fosfaatconcentraties
in het ruwwater van drinkwaterpompstations en tot eutrofiëring van oppervlaktewater in kwelgebieden.
Nitraatreductie is niet aangetroffen in de
experimenten.

Diffusie en dispersie
Voor dit artikel worden determendiffusie endispersie gedefinieerd als:Moleculaire diffusie is
hetfysische proces,veroorzaakt door thermodynamische beweging vanmoleculen,dat
resulteert ineenafnamevandeconcentratiegradiënten indeoplossing.
Turbulente diffusie ishetfysische proces,veroorzaakt door turbulente stroming,dat resulteert in
eenafnamevandeconcentratiegradiënten indeoplossing.Ingrondwaterstroming met
natuurlijk voorkomende stroomsnelheden komtturbulente diffusie nietvoor.
Diffusie opzich ishetuiteindelijke resultaat vanzowel moleculaire alsturbulente diffusie.
Dispersie ishetuiteindelijke effect vanallefysische processen dieeenafnamevan
concentratiegradiënten indeoplossing veroorzaken.

Afb. 6-Doorbraak van Fosfaat en Chloride mfluviatielzand (formatie van Urk), op 40cmpercolatielengte.

Afb. / -Doorbraak van nitraatmdekzand, 40cmpercolatielengte.
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Nogmaals: Milieu-effecten van kerncentrales

Het binnendringen van verhoogde
kaliumconcentraties in een aquifer leidt tot
een herschikking van de kation-adsorptieevenwichten tussen oplossing en aquifermateriaal, waardoor er (tijdelijk)
verhoogde concentraties van andere ionen
(met name calcium en magnesium) zullen
voorkomen. Deze verhoogde concentraties
kunnen aanleiding geven tot neerslag van
calcium- en magnesiumhoudende
mineralen.
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Ingezonden
Reactie op het artikel van
dr. ir.J. A. M. M. Kops 'Milieu-effecten
van kerncentrales', H 2 0 (22) 1989,
nr. 22, 26 oktober 1989
Ik wil bij deze graag reageren op een
kleine, maar belangrijke, onjuistheid in het
artikel van de heer J. A. M. M. Kops.
De heer Kops suggereert, mijns inziens
ten onrechte, ingaand op RTW'A-analyses,
dat cesium in oppervlaktewater slechts
voor een zeer klein gedeelte niet aan slib
gebonden is.
Uit het door de heer Kops aangehaalde
literatuuronderzoek van Hettling
(overigens een interne notitie van
DBW/RIZA) is naar voren gekomen, dat
in oppervlaktewater gerekend moet
worden met een verdelingscoëfficiënt (Kj)
voor cesium in de range van 1,9*103 tot
41"10', hetgeen bij realistische zwevendestofgehalten van 20 tot 50 mg/l betekent,
dat 32 tot 96% van het in oppervlaktewater terechtgekomen cesium daarin in
opgeloste vorm wordt aangetroffen.
De genoemde Kj range voor cesium in
oppervlaktewater is in overeenstemming
met de resultaten van recent onderzoek
naar de binding van cesium aan onder
andere Rijnslib [Comans etal, 1989a].
Omdat het aan slib gebonden cesium
bezinkt en steeds vers slib wordt gevormd,
danwei aangevoerd, wordt met name in
meren uiteindelijk het overgrote deel van
het cesium, dat niet met de waterafvoer is
verwijderd, in de waterbodem teruggevonden. Zo citeerde Hettling Hakonson
etal [1975], die in een meer, enige tijd na
toediening van cesium aan het water, nog
slechts 3,2% van het ingebrachte cesium
in opgeloste vorm in het water terugvonden, tegen 82,2% in de waterbodem,
14,4% in het zwevend slib en 0,2% in de
biota. In het artikel van de heer Kops
wordt bij het aanhalen van deze referentie
ten onrechte de indruk gewekt, dat slechts
hooguit 3% van het in het water aanwezige cesium niet aan slib gebonden
zou zijn.
Cesium kan vanuit een met cesium
opgeladen waterbodem weer worden
nageleverd aan het oppervlaktewater,
wanneer in het oppervlaktewater de
concentraties lager zijn geworden dan die
in het poriewater in de bodem. Uit detailonderzoek aan bodemmateriaal uit het
Ketelmeer [Comans, 1989b] is gebleken,
dat, ten gevolge van nalevering uit diepere
bodemlagen, in de toplaag van waterbodems rekening moet worden gehouden
met een relatief lage Kd voor cesium in de
grootte-orde van 1,5*103. Dit betekent, dat
er duidelijk grenzen zijn aan de migratie
van cesium vanuit het oppervlaktewater
naar het bodemslib, omdat er op termijn

ook een teruggaande flux van opgelost
cesium kan gaan optreden.
De consequentie hiervan is, dat oppervlaktewateren met een lange verblijftijd en
veel bezinking van slib, zoals het Ketelmeer/IJsselmeer, geruime tijd na een
besmetting met radiocesium nog verhoogde radio-activiteitsniveau's kunnen
vertonen. Dit wordt bevestigd door de
resultaten van het door Rijkswaterstaat in
het IJsselmeer uitgevoerde onderzoek
naar aanleiding van de besmetting door
'Tsjernobyl' [Kroesbergen etal,1989].
Kind 1987 was de rest-beta-activiteit in
het IJsselmeer nog met een factor twee
verhoogd ten opzichte van de situatie vóór
Tsjernobyl', terwijl de overige onderzochte wateren, die een minder opgeladen
bodem en/of een kortere verblijftijd
hebben dan het Ketelmeer/IJsselmeer, al
weer de normale radio-activiteitsniveaus
vertoonden. Het feit dat door ons reeds
kort na Tsjernobyl geen ongebonden
cesium meer kon worden aangetoond in
het oppervlaktewater, heeft meer te
maken met de meetnauwkeurigheid van
de voor het monitoring-onderzoek
beschikbare apparatuur dan met het
verdwijnen van radiocesium uit het
water, zoals de heer Kops suggereert.
Overigens hoop ik, dat wij de komende
tijd in samenwerking met onder andere de
heer Kops en zijn collega's bij de KEMA,
de kennis over de verspreiding van
cesium in aquatische systemen verder
kunnen vergroten en dienstbaar maken
aan de zo verantwoord mogelijke inschatting van de milieu-effecten van
kerncentrales.
ir. E.J. B. Uunk,
projectleider radio-activiteitsonderzoek
bij Dienst Hinnenwateren/RIZA
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