Bromacil op pompstation Grindweg te Bussum

Hind 1986 isbijeen routinebemonstering
in hetdrinkwater, afkomstig van pompstation Grindweg (afb. 2), een Bromacilverontreiniging aangetroffen.
De maximaal toelaatbare concentratie
Bromacil (een onkruidbestrijdingsmiddel)
in drinkwater, bedraagt 0,1 /ig/1. Bij nadere
inspectie van deBromacil-concentratie in
de putten ophet terrein van het pompstation bleek dat detwee oostelijk gelegen
puttenrijen vrijwel geheel met Bromacil
verontreinigd waren. De waargenomen
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Aß. 1-Geïnstalleerde koolfilterbakken ten behoeve
van dezuiveringvan hetmetBromacil
verontreinigde water.
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waterleidingbedrijven inhetGooi in te
kopen [PWN, 1987].
Sanering
De saneringswerkzaamheden die in maart
1987 zijn opgestart, hadden een tweeledig
doel. Enerzijds moest bewerkstelligd
worden datdeBromacilverontreiniging uit
het puttenveld verwijderd zou wordenen
anderzijds moest voorkomen worden dat,
vanuit oostelijke richting, opnieuw verontreinigd water het puttenveld inzou
stromen. Om het verontreinigde grondwater uit het puttenveld te verwijderen,
zijn sinds maart 1987 de verontreinigde
putten weer inwerking gesteld.
Omdat het bestaande vacuümsysteem van
het pompstation niet aangepast kan
worden aan deze gewijzigde onttrekkingssituatie, zijn deze putten voorzien van
onderwaterpompen. Het opgepompte,
met Bromacil verontreinigde water, wordt
over een viertal koolfilterbakken (atb.1)
geleid en, omdat de afvoermogelijkheden
beperkt zijn, door middel van open geulen
in hetterrein geïnfiltreerd (afb.3).
Rechtstreekse levering van het effluent
van dekoolfilterbakken aan hetdistributienet zou namelijk dermate hoge eisen
aan deinrichting van de koolfilterbakken
stellen dat dituitkostenoverweging niet
nader is uitgewerkt.
Het totale debiet dat over de koolfilters
wordt geleid, bedraagt 220 kubieke meter
per uur. Om het water tezuiveren van
Bromacil endekool indebakken niette
frequent tehoeven regenereren isvoor
een gemiddelde verblijftijd indeactieve
kool van ten minste vijftien minuten
gekozen. Bij vier bakken met een gezamenlijke oppervlakte van 55 vierkante

Aft). 2-Puttenveldvanpompstation Grindweg.
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Bromacil-concentratie bleek in sommige
putten een factor 100 hoger tezijn dande
norm. Deze concentraties waren aanleiding om deverontreinigde putten stilte
leggen. Om tevoorkomen dathet front
van deverontreiniging dat, gezienhet
verontreinigingsbeeld uitde oostelijke
richting leek tekomen, verder het puttenveld inzou trekken, zijn kort daarop ook
de nog niet verontreinigde, westelijk
gelegen putten stilgelegd. Het PWN kon
ondertussen inde drinkwaterbehoefte
voorzien door deproduktie van pompstation Laarderhoogt op tevoerenen
door tijdelijk drinkwater van andere

Samenvatting
Bind 1986 isinhet ruwe water van pompstation Grindweg teBussum van het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland het onkruidbestrijdingsmiddel
Bromacil aangetroffen. Deverontreinigingen, die indetwee oostelijke puttenrijen
gevonden werden, waren soms een factor 100 hoger dan denorm, die 0,1 (t%f\
bedraagt. Deze concentraties waren aanleiding deverontreinigde putten aante
sluiten opeen koolfiltersysteem, waarvan het effluent door open infiltratiegeulen
in het terrein geïnfiltreerd wordt. Door deafschermende werking van deze putten
is voorkomen dat het verontreinigde grondwater, dat uitoostelijke richting lijktte
komen, verder het puttenveld instroomt. Intussen kon deproduktie met het
westelijk deel van het puttenveld met een gereduceerde capaciteit hervat worden.
Thans, ruim een jaar later, blijkt dat het interceptiescherm, gevormd door detwee
oostelijke puttenrijen, goed werkt endat deverontreiniging totderand van het
puttenveld teruggedrongenis.
Nader regionaal onderzoek, uitgevoerd insamenwerking met Ingenieursbureau
IWACO, wijst uit dat deverontreiniging afkomstig moet zijn van stapelplaats
Grailoo van deNederlanse Spoorwegen, welke zich ten oosten van hetputtenveld
bevindt. Destapelplaats bevindt zich indebeschermingszone van pompstation
Bussum, waar sinds 1974 volgens deprovinciale verordening Bromacil niet meer
toegepast mag worden.
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meter is dan een koolbed van ten minste
1,0 meter dikte nodig.
De koolfilterbakken in Bussum beschikken over een koolbed van 1,5 meter dikte.
Om te voorkomen dat onder invloed van
de onttrekking van de westelijk gelegen,
niet verontreinigde putten, toch
verontreinigd water het puttenveld in zou
stromen, zijn deze putten tijdens deze fase
van de sanering gedurende twee maanden
buiten werking gesteld.
Opnieuw in bedrijf
Nadat gedurende twee maanden het
verontreinigde water door de onderwaterpompen over de filterbakken was geleid,
kon gezien de stroomsnelheden ter plaatse
verwacht worden dat het front van de
verontreiniging in voldoende mate in
oostelijke richting teruggedrongen was om
de schone putten ten behoeve van
produktie weer in bedrijf te nemen.
Hierbij moest voorkomen worden dat
verontreinigd water dat zich rond de
verontreinigde putten en ten oosten van
het puttenveld in de ondergrond bevond,
alsnog in de richting van deze schone
produktieputten stroomde. Dit is bewerkstelligd door de onttrekkingen van de
vervuilde oostelijk gelegen putten en de
schone westelijk gelegen produktieputten
op een evenwichtige wijze op elkaar af te
stemmen. Hierdoor is het puttenveld
verdeeld in een interceptiedeel (de meest
oostelijk gelegen puttenrijen) en een
produktiedeel (de meest westelijk gelegen
puttenrijen).
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Afb. 4 -Stroombanen vanproduktie-,interceptieputten eninfiltratiewaterzoals berekendmeteen drie-demensionaal
stroombanenprogramma.

De verhouding tussen de onttrekkingen
van de interceptieputten en de produktieputten is bepaald door met een computerprogramma stroombanen te berekenen
(afb. 4).
Hen dergelijke berekening is in 1972 door
het RIVM voor het eerst voor een soortgelijk probleem gebruikt [Van der Akker,
Cremers, 1972],
Omdat de putten van het pompstation een
sterk onvolkomen karakter hebben (filterdiepte circa 30 meter -NAP bij een
pakketdikte van circa 150 meter) en om de
invloed van de ondiepe infiltratiegeulen te
kunnen schematiseren, is een drie-dimensionale berekening gemaakt [AQ-soft,
1987]. Naast een lateraal stroombanenpatroon kon hiermee ook een beeld

berekend worden van het stroombanenpatroon in een doorsnede loodrecht op de
lengte-as van het puttenveld.
De benodigde rekentijd voor het gehele
puttenveld met 21putten bedroeg op een
IBM-mod 50 met mathematische
co-processor ongeveer twintig uur.
De totale capaciteit van de gezamenlijke
interceptieputten bedraagt 220 kubieke
meter per uur. Dit met Bromacil verontreinigde water wordt in zijn geheel
over de koolfilterbakken geleid en vervolgens geïnfiltreerd. Bij deze interceptie
is volgens de stroombanen-berekeningen
een produktie van gemiddeld 250 kubieke
meter per uur mogelijk. Van de 23 putten
hebben er 12 een interceptiefunctie
gekregen en zijn er nog 8 voor produktie
beschikbaar, 3 putten zijn buiten bedrijf
gesteld.

Aft).3 - Infiltratiegeulen tenbehoeve ran liet effluent van de koolfilterbakken.

Thans, ruim een jaar later, is het interceptie-produktiesysteem nog steeds in
bedrijf. Hoewel de Bromacil-gehaltcs zijn
gedaald, ligt de Bromacil-concentratie van
het vanuit oostelijke richting toestromende
grondwater nog steeds ver boven de norm
(concentratie circa 5 //g/l, norm: 0,1 //g/l)
(afb. 5).
De Bromacilconcentratie van de putten in
de middelste puttenrij is nagenoeg tot
onder deze norm gedaald, waaruit geconcludeerd kan worden dat de oostelijke
interceptieputten hun functie goed vervullen en nauwelijks of geen verontreinigd
water doorlaten (afb. 6).
De incidentele stijging van het Bromacilgehalte aan het begin van de sanering
kan verklaard worden door het feit, dat na
het opnieuw in bedrijf stellen van de
onttrekkingsputten gedurende enige tijd
voornamelijk ondiep grondwater de put
instroomde. Indien het verontreinigde
grondwater zich voornamelijk in de
bovenlaag van de ondergrond bevindt,
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kan dit tot verhoogde concentraties in het
onttrokken water leiden. Na verloop van
tijd is het Bromacil-gehalte in de oostelijke
en middelste puttenrijen weer afgenomen
tot respectievelijk waarden van 5 ,ug/l en
tot beneden de detectiegrens (afb. 5 en 6).

20
19

IBROMACILI
lpg/1I

o PUTTEN 13.ltEN 15,
• PUTTEN 3.t EN 6

16
15

Het koolbed van 1,5 meter bleek voldoende om het verontreinigde water te
zuiveren van Bromacil. Na ongeveer een
jaar begon de kool in de filterbakken
tekenen van doorslag te vertonen waarna
deze is vervangen.
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Verwachting en preventie
Regionaal onderzoek
Hoewel met het interceptie-systeem de
produktie voorlopig beschermd lijkt, is het
vanuit preventief oogpunt van belang
inzicht te hebben in de herkomst van het
verontreinigde grondwater. Daarnaast kan
een dergelijk onderzoek inzicht geven in
de tijdsduur waarin nog verontreinigd
grondwater toe zal blijven stromen.
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In juli 1987 is, in samenwerking met
adviesbureau IWACO BV, een onderzoek
gestart met als doel de herkomst en de
verspreiding van de verontreiniging vast
te stellen [IWACO, 1988].Zoals uit het
stroomlijnenpatroon al bijkt (afb. 4)
vormen de intrekgebieden van de putten
op de oostelijke puttenrij duidelijk afgebakende stroken land loodrecht op de
lengte-as van het pompstation.
Het feit dat de gehele oostelijke puttenrij
verontreinigd is kan dan ook alleen maar
verklaard worden door een lijnvormige
verontreinigingsbron, evenwijdig aan het
puttenveld of door een verontreiniging op
zeer grote afstand van het pompstation.
Om inzicht te krijgen in de afstand van de
bron tot het puttenveld, zijn, naast de
stroombanen berekeningen, in een tweetal
raaien loodrecht op en stroomopwaarts
ten opzichte van het puttenveld een aantal
peilputten geplaatst. Uit analyses van
grondwater uit deze putten blijkt, dat de
hoogste Bromacil-gehaltes in het grondwater tussen de spoorbaan HilversumBussum en het pompstation voorkomen
(10-15 /ug/ï). Opvallend is dat deze hoge
concentraties zijn gemeten in peilputten
die over een relatief ondiep filter beschikken, hetgeen erop wijst dat zij zich
betrekkelijk dicht bij de bron bevinden.
Op de NS-stapelplaats Crailoo zijn
concentraties in het grondwater van circa
1,5 //g/l gevonden terwijl in de peilputten
die stroomopwaarts ten opzichte van de
stapelplaats geboord zijn, geen Bromacil is
aangetroffen. In grondmonsters van de
stapelplaats is in de bovenste 35 centimeter een Bromacil-concentratie van
3,2 /ig/kg ds aangetoond.

Aß. 5 -Bromacil-gehalte van hetuitoostelijke richtingtoestromendegrondwater.

In grondmonsters genomen op de stapelplaats op een diepte van 50-85 cm-mv zijn
slechts concentraties van circa 0,5 //g/kgds
aangetroffen.
Uit het regionaal onderzoek kan derhalve
geconcludeerd worden dat de verontreiniging afkomstig is van een strookvormige bespuiting, welke op de stapelplaats heeft plaatsgevonden. Naast de
stapelplaats is het mogelijk dat de bespuiting ook op de spoorbaan HilversumBussum heeft plaatsgevonden [IWACO,
1988].

zijn gedurende zeven achtereenvolgende
jaren besproeid. Uit metingen bleek dat de
uitspoeling uit de bovenste meter
maximaal 3% van de aanwezige hoeveelheid per jaar bedroeg. Bij gemeten
degradatie en uitspoeling van totaal 65%
per jaar kan hieruit een halfwaardetijd
van acht maanden berekend worden.
De achtergebleven Bromacil accumuleerde voornamelijk in de bovenste tien à
twintig centimeter, waar het organischstofgehalte het hoogst is [Leistra et al,
1975].

Bromacil in debodem
Om een voorspelling te kunnen doen hoe
lang nog verontreinigd grondwater naar
het pompstation zal blijven stromen, is
enige kennis omtrent het gedrag van
Bromacil in de bodem nodig.
Bromacil (geïntroduceerd circa 1960 door
Dupont de Nemours) wordt in het
algemeen als bestrijdingsmiddel in boomgaarden en als allesdoder op onbeteelde
terreinen (wegbermen, spoorlijnen) toegepast [Gewasbeschermingsgids, 1985].
Bromacil behoort tot de Uracil-verbindingen. De werking van Bromacil
berust op remming van de fotosynthese.
Met betrekking tot het gedrag van
Bromacil in de bodem zijn in Nederland
verschillende onderzoekingen verricht:
Leistra e.a. [1975] onderzochten het
gedrag van Bromacil bij het gebruik in
boomgaarden. Het organisch-stofgehalte
bedraagt in de bovenste 50 centimeter van
deze gronden circa 2%. De proefvelden

Zandvoort e.a. [1980] onderzochten de
uitspoeling van Bromacil bij toepassing op
zandlichamen onder spoorbanen in
Nederland. Het organisch-stofgehalte van
de bovenlaag van deze gronden bedraagt
ongeveer 0,5%. De herbicide werd in de
periode 1972-1976 jaarlijks toegepast.
Hik jaar voor de volgende bespuiting
werden monsters genomen. Uit kolomproeven met deze monsters bleek dat de
meeste Bromacil in de bovenste tien à
twintig centimeter accumuleerde. Lr werd
een uitspoeling gemeten van ongeveer
18% per jaar [Zandvoort et al, 1980].
In een evaluatie van het Ministerie van
VROM wordt gesteld dat de uitspoeling
van Bromacil varieert van 5% bij gronden
met een organisch-stofgehalte van meer
dan 2%, tot 25% bij lichtere gronden.
De halfwaardetijd wordt geschat op zes
maanden. Dit betekent dat na een jaar
nog, afhankelijk van de uitspoeling,
25-50% in de bodem aanwezig zal zijn.
Het grootste deel hiervan accumuleert bij
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Aquisoft (1987). Computer program package for
groundwater pathlines and isochrones (analytical
solutions). Aquisoft, Bilthoven.
Leistra, M., Smelt, J. H. and Zandvoort, R. (1975).
Persistence and mobility of Bromacil in orchard soills,
weed research. Vol. 15, p. 243-247. CAD Gewasbescherming/Planteziektekundige Dienst, Gewasbeschermingsgids, Wageningen 1985.
Zandvoort, R. Horn, G. W. van der, Braber, J. M.
and Smelt, J. II. (1980) Leaching of the herbicide
Bromacil after application on railroads in
The Netherlands. Water, Air, Soil Pollution 13,
p. 363-372.
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Afb. 6 - Bromacil-gehalte van hetgrondwater afltomstig van de middelste puttennj van het puttenveld.

zandige gronden in de bovenste dertig
centimeter van de ondergrond [Fiche
Bromacil, Ministerie van VROM 1988].
Samenvattend kan op grond van bovenstaand literatuuroverzicht gesteld worden
dat ten aanzien van degradatie de halfwaardetijd van recent opgebracht
Bromacil in de orde ligt van een half tot
driekwart jaar. De uitspoeling is sterk
afhankelijk van het organisch-stofgehalte.
De jaarlijkse uitspoeling varieert van
enkele procenten bij gronden met een
organisch-stofgehalte in de bovenlaag van
ten minste 2% (boomgaarden) tot enkele
tientallen procenten voor gronden met
een organisch-stofgehalte van minder dan
1% (spoorbanen).
Totaal verdwijnt er, door degradatie en
uitspoeling, jaarlijks circa 50-75% van de
aanwezige hoeveelheid. Datgene wat
achterblijft accummuleert voor het
grootste deel in dat deel van de bodem
waar het organisch-stofgehalte het grootst
j is. Voor zandige gronden is dit meestal de
/ bovenste tien a twintig centimeter.
Bij een bespuitingsregiem van 1,8 kilogram per hectare per jaar, een halfwaardetijd van negen maanden en een uitspoelingspercentage van 10% van de aanwezige hoeveelheid kan op grond van
bovenstaande gegevens berekend worden
dat, zelfs na een jarenlange besproeiing,
de herbicide binnen vijfjaar nagenoeg
geheel gedegradeerd en uitgespoeld is en
dus geen toevoer naar het grondwater
meer plaatsvindt. Aangezien de reistijd

van het grondwater van de stapelplaats
naar het pompstation een à twee jaar
bedraagt (afb. 4), zal maximaal zeven jaar
na de laatste besproeiing geen toestroming van verontreinigd grondwater
meer te verwachten zijn.
Kleine residuen kunnen echter langer aan
de grond gebonden worden dan op grond
van degradatie en uitspoeling te verwachten is. Het is dan ook moeilijk te
voorspellen, hoe lang nog geringe
verontreinigingen in het gewonnen
grondwater van pompstation Grindweg
voor zullen komen.
Verordening bescherming
Volgens de stoffenlijst van de Algemene
Inspectie Dienst van de provincie NoordHolland is vanaf 1972 het gebruik van
werkzame stoffen die Bromacil bevatten in
waterwingebieden niet toegestaan
[Algemene Inspectie Dienst, 1972].
Volgens de provinciale verordening
bevinden zowel de stapelplaats Crailoo als
de spoorbaan Hilversum-Bussum zich in
het waterwingebied van pompstation
Grindweg [Provinciale Verordening, 1974].
De toelatingstermijn voor het gebruik van
Bromacil buiten de waterwingebieden
loopt in 1988 af. Het Ministerie van
VROM overweegt deze termijn niet te
verlengen [N-H dagblad 26 maart 1987],
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Overijssel scherpt regels
bescherming grondwater aan
Provinciale Staten van Overijssel hebben
eind december de regels voor de bescherming van het grondwater aangescherpt.
Zo is besloten tot verlenging van het uitrijverbod van mest op graslanden in de acht
zogenaamde nitraatgevoelige gebieden in
de omgeving van de waterwinning. Herst
zou het verbod van 1oktober tot 1 januari
duren. In belang van het milieu zal die
periode op 15 januari aflopen, zo hebben
de staten bepaald.
De Overijsselse staten hebben zich
eveneens uitgesproken tegen het toenemend gebruik van kunstmest in
gebieden waar boeren een schadevergoeding krijgen omdat hun gewassen minder
goed groeien door het dalend gebruik van
organische bemesting. Boeren moeten
zich bereid verklaren die schadevergoeding niet te gebruiken voor de extra
toepassing van kunstmest. Deze mest
bevat eveneens voor het milieu gevaarlijke
stoffen.
In de statenvergadering bleek dat het
moeilijk zal zijn te controleren of de
boeren zich hieraan houden. Verdergaande maatregelen ter bescherming van
het grondwater, waarop vooral de fracties
van de progressieve partijen aandrongen,
haalden het in de statenvergadering niet.
(ANP)

