Toepassing vaneen multi-layer samplerbijhetonderzoek van gedetailleerde
chemische profielen ingrondwater

Inleiding
Voor inzicht in het proces van grondwaterverontreiniging isbemonstering van het
grondwater essentieel. Welke methode
hierbij wordt toegepast isafhankelijk van de
gewenste informatie, de aard van de stoffen,
de geohydrologische situatie (bijvoorbeeld
diepe of ondiepe grondwaterspiegels) en de
technische mogelijkheden.
Voor een goed inzicht in hydrochemische
gradiënten en processen kan het van groot
belang zijn om representatieve grondwatermonsters over kleine diepteintcrvallen te
krijgen.
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Grondwaterverontreiniging iseen procesvan
de lange termijn dat meestal pas wordt
opgemerkt, alser al sprake isvan een
omvangrijke verontreiniging. Het isduidelijk
dat veel problemen en kosten voorkomen
kunnen worden alsde verontreiniging in het
vroegste stadium wordt gesignaleerd.
Voor het bepalen van hydrochemische
gradiënten en de belasting van het bovenste
grondwater gebruikt het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(Laboratorium voor Bodem- en
Grondwatcronderzoek) sinds enige tijd een
speciale bemonsteringstechniek-de 'multilayer sampler' - waarbij het grondwater met
(verticale) intervallen van 3 cm bemonsterd
wordt.
Het betreft een 'passieve' bemonstering
volgens het dialysecel principe waarbij
gebruik gemaakt wordt van diffusie van
ionen en moleculen uit het grondwater door
permeabele membranen.
In dit artikel wordt de gebruikte techniek
beschreven. Verder worden resultaten
gepresenteerd van bemonsteringen onder
bos- en landbouwgrond. Eerst zalechter kort
worden ingegaan op enkele belangrijke
aandachtspunten bij de grondwaterbemonstering en bij het bepalen van de
srondwaterbelastine.

Samenvatting

In grondwaterzones waar chemische processen grote kwaliteitsgradiënten veroorzaken
— zones met denitrificatie, bijde grondwaterspiegel - kan een bemonsteringsmethode
met een groot oplossend vermogen gewenst zijn. Verder iseen gedetailleerde
bemonstering van de toplaag van het grondwater de beste methode voor een vroegtijdige bepaling van de werkelijke grondwaterbelasting en de variatie daarin.
Het RIVM past sinds enige tijd een speciale bemonsteringstechniek —demulti-layer
sampler (MLS) - toe waarbij het grondwater met verticale intervallen van 3 cm wordt
bemonsterd met behulp van dialysecellen. In principe zijn de mogelijkheden voor het
gebruik van de dialysecel-techniek zeer groot. De resultaten van onderzoek van het
bovenste grondwater onder bos en grasland met de MLSgeven soms grote kwaliteitsvariaties in de verticaal en een grote temporele variatie in de belasting te zien.

Grondwaterbemonstering
Bij de meeste toegepaste bemonsteringtechnieken wordt door een pomp een
aanzienlijke hoeveelheid water (tientallen tot
honderden liters) onttrokken aan de
putfilters. De lengte van deze filters varieert
tussen een halve en tientallen meters.
Zo'n bemonstering genereert een
grondwaterstroming die de chemische
gradiënten ter plaatse van het filter verstoort
en resulteert in mengmonsters van water uit
verschillende lagen. Hierbij kan de
(gemiddelde) concentratie in het monster
eenzijdig bepaald worden dooreen selectieve
onttrekking van water uit relatief goed
doorlatende lagen. Verder wordt bij de
grondwaterbemonstering ook wel gebruik
gemaakt van zogenaamde minifilters waarbij
slechts een geringe hoeveelheid water wordt
onttrokken (hooguit enkele liters).
Hierbij wordt een kleine hoeveelheid water
opgezogen of uit een vol gelopen reservoir
omhoog geperst (diepe grondwaterspiegels).
Uit de hydrochemische profielen die kunnen
worden gemaakt alsom de halve àeen meter
in de verticaal minifilters zijn geplaatst, blijkt
dat de grondwatersamenstelling zeer
Afb. 1 - Nitraatconcentratie in het grondwater
onder eenbouwlandperceel [7].

heterogeen kan zijn met grote sprongen over
korte afstand [Van Duijvenbooden, 1981;
Boumansen Van Duijvenbooden, 1985:
Krajenbrink, 1988a]. In afb. 1 wordt een
voorbeeld van dergelijke profielen gegeven.
Met name in bepaalde zones van het
grondwater, waar chemische processen tot
uitzonderlijk grote kwaliteitsgradiënten
leiden, iseen bemonsteringsmethode met een
groot 'oplossend vermogen' gewenst.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in het
diepere grondwater alser bij het optreden
van denitrificatie grote sprongen in de
samenstelling optreden [Obermann en
Bundermann, 1977; Böttcher et al., 1985].
Verder kan ook bij de grondwaterspiegel
sprake zijn van eenzonevangrote chemische
reactiviteit in samenhang met de instroming
van water en opgeloste stoffen uit de
onverzadigde zone [Ronen et al, 1986].
Grondwaterbelasting
De verontreiniging van grondwatervoorraden via maaiveld iseen lange termijn
proces waarbij globaal vier stadia
onderscheiden kunnen worden:
1. Belasting van het aardoppervlak met
verontreinigde stoffen.
2. Het transport door deonverzadigde zone:
de wortelzone en de onverzadigde
ondergrond.
3. De aankomst bij de grondwaterspiegel en
de instroming in het grondwater.
4. Transport in de verzadigde zone.
In het algemeen zijn waarnemingsputten zo
ingericht dat een verontreiniging pas wordt
gemeten alsgrote delen van het grondwater
al beïnvloed zijn (fase 4).
De hoeveelheid verontreinigde stoffen die
vanaf het aardoppervlak naarhet grondwater
getransporteerd wordt door het neerslagoverschot kan, afhankelijk van het soort stof,
met name in de wortelzone nog sterk
veranderen. Dit alsgevolg van plantopname,
biochemische omzettingen, verweringsprocessen enzovoort.
In eerste instantie ishet natuurlijk zaak om
de belasting aan maaiveld te bepalen en de
ontwikkeling daarvan te volgen. Voor een
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ontwikkelde bemonsteringssonde, de multilayer sampler (MLS).
Een basissegment van de MLS (afb. 5)
bestaat uit een PVC-staaf, die een diameter
van 5 cm en een lengte van 135 cm (inclusief
gewicht) heeft, en die verder isvoorzien van
38 loodrecht op de staaf staande holtes,
kruiselings boven elkaar. Deze laatste
fungeren als houders voor de cylindervormige dialysecellen, die voorzien zijn van
losse membranen aan beide uiteinden.
Het RIVM maakt gebruik van membranen
bestaande uit een nylonsubstraat met daarop
een acryl-copolymeer; de poriëndiameter is
0.2 micrometer. De kleinste afstand tussen
twee cellen is3 cm. De cellen (14ml inhoud)
worden gescheiden door afsluitende flexibele
rubberflappen. diepreciesinhet filter passen
en zo kortsluitstroming en verticale menging
voorkomen, terwijl het grondwater
gedwongen wordt om horizontaal langs de
celmembranen te stromen.
De tijd die verloopt tot het evenwicht tussen
de concentraties binnen en buiten het
celmembraan isbereikt, kan ook empirisch
bepaald worden en hangt af van het soort
ionen of moleculen. De tijd varieert van
2-3 dagen (NO;,Cl")totcirca5 dagen (SOf)
[Ronen et al., 1986].

snelheid [Dekker, 1985;Krajenbrink, 1987],
Tenslotte moet rekening gehouden worden
met processen in de onverzadigde
ondergrond (onder de wortelzone) die de
stofflux naar het grondwater nog
beïnvloeden: zuurneutralisatie, sorptie,
denitrificatie enzovoort. Voor het bepalen
van de werkelijke instroming van stoffen in
het grondwater en de hieruit resulterende
waterconcentraties lijkt een bemonstering
van de toplaag van het grondwater de
aangewezen methode.
Bij de bemonstering van het bovenste
grondwater moet nog wel rekening worden
gehouden met aanzienlijke concentratievariaties in de tijd. Verderop in het artikel
wordt hier nader op ingegaan.

vroegtijdige bepaling van de potentiële
grondwaterbelasting zou gedacht kunnen
worden aan bemonstering van het
bodemvocht onder de wortelzone,
bijvoorbeeld met poreuze keramische cups
en een onderdruktechniek [Krajenbrink
et al., 1988].
Om verschillende redenen zijn de gegevens
van de samenstelling van het bodemvocht
onder de wortelzone echter nog onvoldoende
voor het bepalen van de werkelijke
grondwaterbelasting (de inspoeling).
In de eerste plaats isin de onverzadigde zone
meestal sprake van grote concentratievariaties in ruimteen tijd [Krajenbrink. 1987;
Krajenbrink et al., 1987].
De afb. 2, 3 en 4geven hiervan voorbeelden.
Het betreft gegevens uit het waterwingebied
Putten van de Waterleiding Maatschappij
Gelderland.
Kwaliteitsvariaties in de onverzadigde zone
kunnen al optreden door het effect van
verdunning en indikking alsgevolg van de
variërende waterflux gedurende het jaar.
Voor het bepalen van de stofflux naar het
grondwater moeten de gemeten stofconcentraties in het bodemvocht
vermenigvuldigd worden met de
bijbehorende waterfluxen. Probleem hierbij
is dat deze laatste in de praktijk alleen zeer
globaal berekend (kunnen) worden, met
grote foutenmarges.
Zeer grote fouten kunnen worden gemaakt
als de stofflux wordt geschat door de
gemiddelde waterflux te vermenigvuldigen
met de gemiddelde stofconcentratie in het
bodemvocht [Biggaren Nielsen, 1976].
Het bepalen van de stofflux naar het
grondwater wordt verder nog bemoeilijkt
doordat het watertransport in de onverzadigdezonegepaard kangaan met voorkeursstroombanen en een relatief grote stroom-

Bemonstering metde multi-layer sampler
Bij kwaliteitsonderzoek van poriënwater in
sedimenten isal enige tijd de dialysemembraan-techniek ingebruik (onder andere
bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat).
Het gaat hierbij om een bemonsteringsmethode waarbij dialysecellen gevuld met
gedestilleerd water worden geïnstalleerd,
waarna het omringende wateren het celwater
in een diffusie-evenwicht met elkaar komen.
De tijd die verstrijkt tot dat evenwicht is
bereikt, kan berekend worden door de
diffusievergelijking van Fick op te lossen
[Ronen et al., 1986].
C - (Co/2)erfc[x/2(Dt) 1 2 ]
erfc — complementaire errorfunctie
C — concentratie
Co — oorspronkelijke concentratie
D — iondiffusiecoëfficiënt voor een
bepaalde temperatuur

Op dit moment wordt onderzocht hoe lang
deze tijd isvoor diverse soorten organische
stoffen. Voor de tijd tussen installatie en
ophalen van de MLS wordt bij de huidige
RIVM-metingen tenminste zeven dagen
aangehouden.

De onderzoeksput
Voor de toepassing van de MLS vanaf de
grondwaterspiegel wordt door het RIVMeen
aangepaste put met een speciaal filter van
circa 4 à 5 meter lengte gebruikt (afb. 6).

De multi-layer sampler
Het RIVM maakt opditmoment gebruik van
een op het Weizmann Instituut in Israël

Afb. 2 - Nitraatconcentratie inde onverzadigde zone (grondmonsters)
onder een bouwlandperceel [6].

Afb. 3 - Nitraatconcentratie inhet bodemvocht uitporeuze cups op 1.2 m-tn.v. onder
een bouwlandperceel; 4-9 meetpunten op 3 ha[8].

NO3 -concentratie in mgN/ltr
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profielen van circa 2meter onder grasland in
Neede laat zien.

De positie van het filter moet zodanig zijn
dat, rekening houdend met grondwaterspiegelfluctaties, ook op lange termijn vanaf
grondwaterniveau bemonsterd kan worden.
In verband met het kleine bemonsteringsinterval ishet filter voorzien van horizontale
spleten.

Enkele algemene conclusies uit de metingen
tot nu toe:
—De chemische heterogeniteit in
grondwater iskleiner dan inde onverzadigde
zone. Deinstroming van water en stoffenuit
de onverzadigde zone inhet grondwater
brengt een mengprocesmetzich meedat leidt
tot een demping van de concentratieverschillen. Niettemin laten verscheidene
MLS-profielen nog aanzienlijke kwaliteitsverschillen over korte verticale afstand
(centimeters) in het grondwater zien.
—Het gehalte aan opgeloste zuurstof
vertoont rond de grondwaterspiegel inhet
algemeen een sterke afname met de diepte.
Onder grasland ishet zuurstofgehalte 1 à
2 meter beneden de grondwaterspiegel over
het algemeen veel lager (DO < 2mg/l) dan
onder bos (DO 5-10 mg/l).
—Bij de graslandputten isgeconstateerd dat
de kwaliteit van met name de bovenste
decimeters grondwater sterk kan variërenin
relatie met devariërende grondwatervoeding
gedurende hetjaar. Dena een langere
infiltratieperiode sterk verdunde toplaag laat
een sterke toename van de NO~- en
Cl"-concentraties met de diepte zien
(zie ook afb. 8).
— De genoemde grote variatie inde kwaliteit
van het allerbovenste grondwater wordt
meestal op wat grotere diepte niet teruggevonden, hetgeen wijst op een mengproces
(dispersie).
—In het algemeen ishet conccntratieverloop
nogalgeleidelijk. Incidenteel isechter sprake
van scherpe onderbrekingen hetgeen waarschijnlijk correspondeert met anomalieënin
de bodemopbouw en afwijkende stromingspatronen.

De bemonstering
De dialysecellen, gevuld met
gedemineraliseerd water, worden in de
MLS geplaatst. Vervolgens worden 1 of
2 segmenten (op elkaar geschroefd) vande
MLS indeput neergelaten tot de gewenste
diepte enaan een nylon koord opgehangen
aan debeschermkoker van de put.
Afhankelijk van deteverwachten
grondwaterspiegelfluctuatie tothet tijdstip
van bemonsteren moet zich een bepaald
aantal cellen bijdeinstallatie indesampler
boven degrondwaterspiegel bevinden.
De juiste positie van de sampler wordt
bepaald met behulpvaneen contactelectrode
op de MLS (zie afb. 5,punt Jen K).
Na minimaal één week wordt de MLS
omhoog gehaald waarna in het veld al de
volgende parameters worden bepaald:
0 2 -gehalte (binnen een half uur na het
omhooghalen), pH, HCO~-gehalte,
elektrische geleidendheid.
Onderzoek met de multi-layersampler
Het RIVM heeft de MLS tot nutoe gebruikt
voor onderzoek bij de grondwaterspiegel
onder bos in het waterwingebied Putten
(12 locaties; grondwaterspiegel 7-15 meterm.v.)enonder grasland op8locaties in de
zandgebieden van Nederland (grondwaterspiegel 1-2 meter-m.v.).
Afb. 7geeft concentratieprofielen vande
bovenste meter grondwater onder een
perceel grove den inPutten, terwijl afb.8

holle voor dialyse cel
dialyse cel
rubber flap
PVC ring voorde
centrering vande MLS
nylonschroeven
voor het vastzetten
vande cellen
een gewicht met
PVC-coating
aanhechtmgspunt
voor het nylontouw
waaraan de MLS hangt
een volgend
staafsegment
schroefverbinding
tussen 2segmenten
roestvrijstalen schroef
(zelfde functie alsE)
geïsoleerde roestvrijstalendraaddieaanJ
is bevestigd (contactelektrode)
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Afb, 5 - Schematische weergave van de multi-layer
sampler (MLS).

Afb. 6 - Schematische weergave van een MLS-put.
f

Afb. 4 - Nitraatconcentratie in hetbodemvocht uitporeuze cups op 1,20m-m.v. onder
douglas spar; de meetpunten liggenca. 4 m vanelkaar [Q].

^

T-

IJZEREN DEKSEL

BESCHERMKOKER
MAAIVELD

cup 13

^
r&

• ^
-^
Z

/ \

PVC STUGBUIS
a 88 ,79 mm

20

E
CT
c

T "
G_HG_

0)

ra
0
c
9

GRONDWATERSPIEGEL

,----^

10

O
2

^v

r" \

\

-.-_- I ca 0.5<n

1
|
—
i
«5m i
-

V^

F

M I A I M I J I J

I A I S I O I N I D I J

I F I MI A I MI J I

* EEN VAN DE C O N T A C T E L E C T H O D E N

—
=
^

1986

1987

•

• PVC FILTER
088*79inm

z

J

—

LUMMOFIZONDER SPLETEN!

i

0

ROESTVRÜ STALEN
DRAAD •

VOOR HET OP DE J U I S T E HOOGTE
I N S T A L L E R E N VAN DE M L S

PLUG

175

H,0 (22) 1989, nr. 6

Putten
U

EC [mS/mJ

Dü [ m g / n

DOC [ m g / 1 ] HC0 3 [ m g / l ] C 1 ~ [m g / ] ]
3

SC

IOC

o iü 2e j(

NO.TCmgN/J]

SO4 [mg/]]

o

D

10 2

2C

*0

61

Afb. 7- Chemische profielen vanhet bovenste grondwater onder eenperceelgrove den; EC iselektrische geleidendheid.
DO isopgelost 02-gehalte, DOC isopgeloste organische koolstof [8],

- De kwaliteitsveriaties in het allerbovenste
grondwater maken duidelijk dat het
bemonsteringstijdstip zeer relevant isvoor
bijvoorbeeld bemonsteringen van de
bovenste halve meter grondwater.
De ervaring van het RIVM isdatdeMLSmet
name geschikt isvoor procesgerichte studies.
Bij de voortzetting van dit soort onderzoek
zal onder andere aandacht geschonken
worden aan de volgende punten:
- (seizoens)variatie inde grondwaterbelasting
- denitrificatieprocessen
Verder zal de MLS gebruikt worden voor
onderzoek naar de representativiteit van
monsters uit lange filters, waarbij speciale

aandacht besteed zal worden aan de een tot
twee meter lange filters van het RIVMgrondwatermeetnet. Men moet zich wel
realiseren dat bij het gebruik van de MLS
grote aantallen monsters beschikbaar
komen. Een zorgvuldige selectie van
monsters en te analyseren parameters aan de
hand van de resultaten van bepalingen in het
veld (i.e. de elektrische geleidendheid) zal
meestal onvermijdelijk zijn. Het kleine
monstervolume van de huidige MLS-cellen
(14 ml) vormtéén probleem bijdeanalyse op
componenten die inzeer lage concentraties
voorkomen. Een voor de hand liggende
toepassing bijonderzoek naar hetgedragvan
bestrijdingsmiddelen in het bovenste

Afb. <S - C'hemische profielen vanhetbovenste grondwater onder eengraslandperceel; ECiselektrische geleidendheid,
DO isopgelost 02-gehalte, DOC isopgeloste organische koolstof.
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grondwater isdaarom (nog) niet mogelijk.
In principe kan voor de dialyseceltechniek
ook gebruik gemaakt worden van veel grotere
bemonsteringscellen.
Het RIVM experimenteert opditmoment, in
samenwerking met Gemeentewerken
Rotterdam, met cellen tot een meter
lengte. Bij dit onderzoek wordt met name
aandacht besteed aan het gedrag van stoffen
als zware metalen en organische microverontreinigingen. Het isde bedoeling om
meetsondes met grote cellen toe te passen in
meetnetten.
Conclusies
De multi-layer sampler die in dit artikel
wordt beschreven blijkt zeer geschikt te zijn
voor het verkrijgen van ongestoorde
grondwatermonsters over kleine diepteintervallen. Met de MLS kunnen
hydrochemische gradiënten op verschillende
dieptes in verontreinigd grondwater worden
bepaald. De bemonsteringsmethode is
geschikt voor een vroegtijdige bepaling van
de werkelijke inspoeling van stoffen in het
grondwater. De MLS kan met name een
belangrijke toepassing vinden bij procesgericht onderzoek. Hierbij kan gedacht
worden aan de variatie in de grondwaterbelasting en de denitrificatie.
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