Radionucliden inhetduinmilieugeenbedreigingvoor drinkwatervoorziening

1. Inleiding
Tijdens en kort nade fall-out periode,diehet
gevolgwasvan hetongeval metde kernreactor
inTsjernobylop26 april 1986,isdoordiverse
instanties in ons land ad hoc onderzoek
gedaan naar de radioactiviteit in lucht,water,
bodem en gewassen. Onderzoek bij waterleidingbedrijven vond slechtsop beperkte
schaal plaats, enerzijds omdat deze nauwelijks
beschikten over goede meetapparatuur,
anderzijds omdat de capaciteit van instituten
voor andere doeleinden benut werd.
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Zowel uit de recente alsde oudere studies
blijkt dat erweliswaar veelbekend isoverhet
gedrag van radionucliden in het milieu maar
dat er toch nogwel onduidelijkheden bestaan.
Een voorbeeld betreft het transport van
radionucliden in zandgronden met een lage
adsorptiecapaciteit. Aangezien juist veel
waterwingebieden sterk doorlatende zandbodems hebben leek het van belang daar wat
meer indetail naar te kijken. In het kadervan
bestaande contacten tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
(PWN) werd dan ook degedachte gelanceerd
een beperkte follow-upstudie te verrichten
naar het gedrag van radionucliden in het
Noordhollands Duinreservaat.
De studie omvatte onder andere gammaspectrometrische analysevan gespecificeerde
monsters van drainwateren zand uit
lysimeters,bodemslik uitde infiltratiepanden
en coagulatieslib van pompstation Andijk,
alsmede een interpretatie van de verkregen
meetgegevens.
PWN verleende vervolgens aan instituten
van de Rijksuniversiteit Groningen de
Opdrachtdit programma vanonderzoek uitte
voeren.
2. Keuze vande monsterplaatsen
De keuze van de monsterplaatsen is
ingegeven door in hoofdzaak twee over-

wegingen: het belang van de winning van
onbesmet water en de aanwezigheid van de
lysimeterinstallatie van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.
De lysimeters bieden de zeer bijzondere
gelegenheid niet alleen grondmonsters te
verkrijgen maar tevens ook het water te
bemonsteren nadat dit het zandpakket tot
een diepte van 2,25 min verticale richting
heeft doorlopen. Deze gelegenheid wordt
door het Provinciaal Laboratorium al
geruime tijd benut om regelmatig het
drainwater te bemonsteren en te onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van
verontreinigingen. Ook voor het radionuclidenonderzoek isdankbaar gebruik
gemaakt van de lysimeters.
Isde radioactieve neerslag een voor de hand
liggende bron van mogelijke radioactieve
besmetting van het grondwater in de
drinkwatergebieden, de radioactiviteit van
het inJutphaas voorgezuiverde Rijnwater dat
in de duinen wordt geïnfiltreerd, isdit
evenzeer. In kunstmatige infiltratiekanalen,
welke een relatief beperkt deel van het
duinoppervlak innemen, zijgt dit waterweg
naar het grondwater. Met andere woorden,
de mogelijkheid isaanwezig dat tijdens en
kort na Tsjernobyl met het Rijnwater meegevoerde radionucliden zijn geadsorbeerd,
en mogelijk opgehoopt, inhetslikdatzichop
de bodem van de infiltratiepanden bevindt.
Derhalve zijn monsters getrokken van het
bodemslik vaneen infiltratieveld, anderhalve
kilometer ten zuidwesten van het lysimeterterrein.

Samenvatting
De Universiteit van Groningen verrichtte in opdracht van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
een studie naar het gedrag van radionucliden in het duinmilieu. Daartoe
werden monsters drainwater van
lysimeters, genomen kort na en langere
tijd na het ongeval met de kerncentrale
te Tsjernobyl, gammaspectrometrisch
onderzocht. Eveneens werd het zand
van de lysimeter bemonsterd, alsook
bodemslik uit infiltratiepanden.
Uit het onderzoek wordt onder meer
geconcludeerd dat de besmetting met
radioactief cesium in mei 1986geen
bedreiging heeft gevormd voor de
drinkwatervoorziening door PWN
vanuit de duinen van Castricum.

Oude Duinlandschap. Degemiddelde grondwaterstand indeomgeving is 1,50m +NAP,
zodat de zandlaag boven de grondwaterspiegel een gemiddelde dikte van ongeveer
2,25 m heeft. De vier lysimeterbakken
bestaan elk uit een geheel in de grond
verzonken, aan de bovenzijde geopende en
met duinzand gevulde bak van gewapend
beton met een afmeting van 25 mbij 25 m.
Op de bodem van de bak iseen gotenstelsel
aangelegd dat het doorzakkende drainagewater naar een verzamelput geleidt en
vervolgens via een overstort naar een
meetput. De totale diepte van de bak is
2,50 m. De bovenkant van het gotenstelsel
ligt op 2,25 m onder de bovenkant van de
bak, zodat in principe een grondwaterstand
van 2,25 m onder maaiveld gehandhaafd

3. Bemonstering
a. Drainwater
Het terrein van de lysimeters is aangelegd.
hut ca.3,75 -f NAP en maakt deel uitvan het

Infiltratiegebied van het PWN bij Custncum.
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blijft, hetgeen dus enigermate overeenkomt
met de natuurlijke situatie.
De beste plaats voor monsterneming isde
verzamelput, omdat daar de kans op toevoer
van verontreinigingen van buitenaf het
kleinst isen de menging van het drainwater
minder isdan in de meetput. De drainwatermonsters zijn dan ookdoor medewerkers van
het pompstation Castricum uit de verzamelput genomen en wel voor de overstort.
De vier lysimeters vertegenwoordigen de
meest voorkomende vormen van begroeiing
in het duinterrein. Lysimeter 1 isonbegroeid.
De zandoppervlakte wordt slechts beschermd
tegen verstuiven door wat dode takken.
Soms kan men erenigemosachtige begroeiing
waarnemen, welke echter bij het regelmatig
schoffelen wordt verwijderd. Lysimeter 2
heeft een dichte begroeiing van hoofdzakelijk
duindoorns (Hyppophae rhamnoides met
wat grassen). Lysimeter 3 heeft een beplanting met hoofdzakelijk eiken (Quercus
robur met ondergroei van struiken en
kruiden) en lysimeter 4 draagt een bos van
zwarte dennen (Pinus nigraaustriaca;geen
ondergroei).
Uit eerder onderzoek isbekend hoe de
waterbalans van deze vier systemen verschilt
en wat de gemiddelde verblijftijd van water
zou moeten zijn. Tabel 3.1 geeft enige
karakteristieken.
Op grond van deze gegevens kan men
concluderen dat eventuele effecten van
Tsjernobyl het eerst in de onbegroeide
lysimeter 1 aangetroffen kunnen worden en
wel op zijn vroegst enkele maanden na
april 1986. Derhalve isde monsterneming
toegespitst op lysimeter 1 en zijn monsters in
de analyse betrokken welke dateren van 2Vi,
5, en 11 maanden na Tsjernobyl. Omdat een
relatief snel doorslaan van het zandpakket
nooit helemaal kan worden uitgesloten
(hydraulische kortsluiting) isook een
monster meegenomen dat een maand na de
fall-out is genomen.
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1
Neerslag
Drain
Verdamping
idem
Gem. verblijftijd
Kortste verblijftijd

841
(.41)
201
24

(mm/j)
(mm/j)
(mm/j)

(%)
(maanden)

6

(maanden)

3

Lysimeter
2
3
841
361
480
57
11
5

4

841
319
522
62

841
150
691
82

12
6

26
13

De radioactiviteitsconcentraties zullen
worden vermeld in Bq/kg: het aantal
vervallende kernen van een soort per
seconde en per kg monster. Deze activiteitsconcentraties kunnen worden omgerekend
naar andere concentratie-eenheden zoals
g/kg of ppm met de vergelijking:

dan die men op grond van oudere literatuur
zou verwachten. Om er helemaal zeker van
te zijn dat niet toch bij de monsterneming
grond van geringe diepte gemengd wasmet
die van grotere diepte isin tweede instantie
een andere bemonsteringsmethode toegepast.
Hierbij werd begin september 1987vlak
buiten de lvsimeters 1 en 3een kuil gegraven
tot 1.5m diepte en werd de wand van boven
naar onder zorgvuldig schoongemaakt.
Vanuit de wand zijn in horizontale richting
monsters gestoken. Hierbij werd van beneden
naar boven gewerkt en werd het gebruikte
gereedschap telkens grondig met gedemineraliseerd water gereinigd. Omdat deze
methode verstorend werkt opdeopbouw van
het bodemprofiel werd besloten niet in de
lysimeterbakken zelf te werken, maar in de
onmiddellijke nabijheid daarvan.
De horizontale steekmethode werd toegepast
op 7 september 1987.Alle eerdere
bemonsteringen vonden plaats door middel
van de verticale methode.

m

= 2,40xl()- 2 4 -T, 2 - A A , .

Hierin ism de massa van het radionuclide in
kg,Ti/2 de halveringstijd van het radionuclide
in seconden, A de activiteit in Bq en A t het
atoomgewicht van het nuclide.
Voor de bepaling van korrelgrootteverdeling
van de zand- en slibmonsters isde gebruikelijke methode van de RIJP (Rijksdienst
IJsselmeer Polders) toegepast. Na voorbehandeling met H 2 0 2 ter verwijdering van
organische stof en met HCl ter verwijdering
van kalk werd de grond gepeptiseerd met
Na-pyrofosfaat en werden de fracties =S 2/xm
en 2-16 /xm bepaald door de suspensie te
pipetteren nadat de desbetreffende bezinkingstijd was verlopen. De rest van het
monster werd gezeefd overeen setzeven met
de in ons land gebruikelijke maaswijdten.
Voor de bepaling van het gehalte aan
organische stof werd de natte oxydatie
toegepast met K-dichromaat—zwavelzuuren
teruggetitreerd met ferrosulfaat. Bij de
omrekening werd er vanuit gegaan dat 1 g
organische stol'0,58 ks> koolstof bevat.

c. Bodemslik uit infiltratiepanden
Met behulp van een voor dat doel geconstrueerde 'schaafschep" werd vanaf de
diverse bruggetjes uit het midden van het
centrale infiltratiekanaal een laagvan
minimaal 1 en maximaal 2 cm dik bodemslik
opgeschept. De bemonstering vond plaatsop
1 juni 1987, dus ruim een jaar na Tsjernobyl.

TABEL 5.1 - Bemonsteringsdata en radionuclidenconcentraties (Bq/kg) inmonsters drain-water uitlysimeter I.
uwC s

Datum

b. Grondmonsters
Bij het nemen van grondmonsters in de
lysimeterbakken 1 en 3 isin eerste instantie
gebruik gemaakt van een verticale steekmethode. De kop van de gebruikte boor
bestaat uit een cylinder van roestvrij staal,
welke van boven en van onderen open isen
die een diameter van 8 cm heeft en een
werkzame hoogte van 10cm. De onderzijde
van de cylinder isvoorzien van kleine scherpe
tanden. Met dit type boor (een zogenaamde
wortelboor) verkrijgt men nagenoeg
ongestoorde monsters en bij zorgvuldig
gebruik kan men grotendeels voorkomen dat
steken van grotere diepte worden gemengd
met grond van minder grote diepte.
Op grond van de eerste analyses van op deze
wijze genomen monsters ontstond de indruk
dat zich ' 37 Cs bevond op een diepte groter

4. Meettechnieken
De radioactiviteit van de monsters werd
bepaald uit gamma-spectra gemeten met een
germanium-detector ineen 'lage-achtergrond'-opstelling. Deze opstellingbestaat uit
een cylinder waarvan de bodem en de wand
uit 10 cm 'oud' lood zijn vervaardigd.
De cylinder kan worden afgesloten met een
verrijdbaar deksel, eveneens bestaande uit
10 cm oud lood.

TABEL 3.1 - Gemiddelde waterbalansen voorde
C'astricumse lysimeters over deperiode 1957-19HI.

01-06-86
14-07-86
21-07-86
20-10-86
31-03-87

0.000
0,00
-0.01
0.03
0.04

40

'"Cs

(0.018)
(0.03 )
(0.02 )
(0.03 )
(0.11 )

- 0.04
0.01
0.02
0,05
0,02

(0,03)
(0.04)
(0.03)
(0.03)
(0.02)

0.0
0.3
- 0,3
- 0,8
- 0,4

2M

K

(0.3)
(0,5)
(0.3)
(0,3)
(0.2)

- 0.20
0,09
0,06
0,09
- 0.01

232

Rn

0,02
0.30
0.11
0.2
0.08

(0.08)
(0.1 1)
(0.07)
(0.07)
(0.04)

Th

(0,05)
(0.08)
(0.05)
(0.2 )
(0.07)

T A B E L 5.2 - Concentratie (Bq/kg) van t24Cs en lJ7Cs alsfunctie vandediepte inlysimeter 1 en3. De monsterneming
vond plaats op 07-09-87 viaeen 'horizontale' steekmethode.
Lysimeter 1
4

Diepte (cm)
01020-

3040608000 2040-

10
20
30
40
50
70
90
1 10
130
150

Cs

3,9
0.023
0.023
0.022
0.013
0.017
0.016
0.008
0.015
0,025

(0.3 )
(0.007)
(0.012)
(0.01 1)
(0.012)
(0.013)
(0.017)
(0.012)
(0.011)
(0.011)

Lvsimeter 3
7

Cs

50.9 ( 0.9 )
0.146 ( 0.016)
0.06
0.03 )
- 0 , 0 3 ( 0.02 )
0,047 ( 0.016)
0,004 ( 0.016)
0,013 ( 0.017)
-0.034 ( 0.016)
- 0 . 0 4 2 ( 0,017)
- 0 , 0 3 4 ( 0.016)

'Cs
4.88
0.030
0.028
0.022
0.03
0.023
0.020
0,010
0.026
0.017

(0.12 )
(0,012)
(0,012)
(0.012)
(0.03 )
(0.011)
(0.019)
(0,019)
(0.014)
(0.014)

•7Cs

28.1 (0.4
0.46 (0.04
0.1 12 (0.013
0.45 (0.014
0.077 (0.014
0.127 (0.013
0.017 (0.018
0.015 (0.014
0.00 (0.03
- 0 . 0 2 8 (0.015
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T A B F L 5.3 - Radioniiclidenconcentraties (Bqlkg) inmonsters bodemslik uitde infiltratiepanden.
De statistische onzekerheid inde waarden istussenhaakjes aangegeven.

#
1
2
3
4

'-«Cs
3,89
2,81
6.5
8.3

(0.11)
(0,1 1)
(0.5 )
(0.4 )

'"Cs
13.30
8.45
20.28
25.21

(0.11)
(0.15)
(0,18)
(0.19)

Toepassing van deze standaardfactor op niet
of onvolledig gehumificeerde organische stof
betekent dat in feite het humus equivalent
van de organische stof wordt verkregen.
5. Resultaten
5.1. Drainwater
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de
radionuclidenconcentraties zoals die in een
vijftal monstersdrainwaterzijn aangetroffen.
Uit de tabel blijkt dat de concentraties,
indien aanwezig, in de orde van tientallen
millibecquerel per kilogram bedragen en van
dezelfde orde zijn alsdedetectielimiet vande
huidige opstelling. Tevens geven de waarden
aan dat de bereikte statistische nauwkeurigheid door de systematische onzekerheden
wordt geëvenaard of overtroffen.
Uit de tabel volgt ook dat van de natuurlijke
radionucliden alleen de concentraties van
nucliden uit de vervalreeks van thorium een
consistent van nul verschillend resultaat
geven.
5.2. Zand
De resultaten in tabel 5.2 tonen aan dat het
radioactieve cesium zich voornamelijk inde
bovenste 10cm van het zandpakket bevindt;
de gemiddelde concentratie in de laag
10-20 cm isal meer dan twee grootte-orden
lager dan in de bovenste 10cm. Naar grotere
diepten neemt de concentratie slechts
langzaam verder af.
5.3. Bodemslik
De resultaten van de radiometrische analyse
van de bodemslikmonsters uit de infiltratiepanden in de duinen van Castricum zijn
weergegeven in tabel 5.3.Punt # 1 ishet
inlaatpunt, de overige zijn genummerd naar
toenemende afstand tot het inlaatpunt.
Uit de tabel valt op dat de concentratie van
radioactieve cesium isotopen bij het inlaatpunt # 3hoog is,bij punt 4 2daalt en
vervolgens bij de punten 4 3en 4 weer
groter wordt tot bijna het dubbele van de
waarde bij het inlaatpunt.

40K

335
67.4
153,1
139,3

!

-"Th

(2 )
(1.4)
( 1.8)
(1.6)

5,94
5.3
5.75
4.7

(0,11)
(0.6 )
(0.17)
(0.3 )

"Rn

6.23
7.4
6.99
4.33

de resultaten voornamelijk door de nietstatistische onnauwkeurigheden wordt
bepaald. Deze onnauwkeurigheden zijn in
het algemeen moeilijk te bepalen maar
treden voor deze monsters vermoedelijk in
dezelfde mate opvooralle nucliden. Vandaar
dat uit een vergelijking van trends toch
voorzichtige conclusies mogelijk blijven.
Afb. 6.1 laat een tendens zien in de
activiteitsconcentraties van cesium die er op
zou kunnen wijzen dat er in de herfst van
1986 een verhoogde concentratie cesium in
het drainwater optreedt. Deze verhoging
lijkt eind maart 1987 nogsteeds aanwezig.
De waarde van deze constatering is twijfelachtig omdat in het concentratieverloop van
de natuurlijke radionucliden Rn en Th een
soortgelijk verloop iswaar te nemen; in het
verloop van kalium treedt ditverloopnietop.
Een van de oorzaken van het zwakke signaal
is het mechanisme waarmee het drainwater
wordt verzameld. Zoals in hoofdstuk 3is
aangegeven ishet drainwater een verzamelprodukt uit diverse drain-pijpen. Ieder van
deze pijpen heeft een gemiddelde tijdsconstante die wordt bepaald door de netto
neerslag en het traject dat het water door het
zandpakket moet afleggen. Uit de neerslaggegevens van 1987 isberekend dat de te
verwachten tijdsperiode tussen fall-outbesmetting van de bodem en een signaal in
het drainwater afhankelijk van de positie
varieert van 3 maanden tot een jaar.
Dit betekent dat een bodembesmettinczich
Afb. 6./. - Hel verloop van de activiteitsconcentratie
in het drain-water van Ivsirneter1 alsfunctie vandetijd.
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6. Discussie
6.1. Drainwater
Het verloop van de activiteitsconcentraties
voor diverse radionucliden in het drainwater
is als functie van de tijd inafb. 6.1 weergegeven. Zoals in hoofdstuk 5 werd
opgemerkt zijn de activiteitsconcentraties in
de orde van de detectielimiet van de huidige
opstelling. Dit houdt indatdeonzekerheid in

(0.12)
(0.2 )
(0.18)
(0.17)
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als een in de tijd uitgesmeerd, en dus sterk
verzwakt, signaal in het drainwater
presenteert. Het valt te verwachten dat in
duinlichamen de verschillen in transporttijd
tussen besmetting en verzamelen nog groter
zullen zijn waardoor het signaal nog verder
zal worden verzwakt.
Op grond van deze resultaten lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat de besmetting
met radioactief cesium in mei 1986géén
bedreiging heeft gevormd voor de drinkwatervoorziening door PWNvanuitdeduinen
van Castricum.
6.2. Zand
De resultaten in tabel 5.2geven aan hoezeer
het radioactieve cesium zich inde bovenste
centimeters van het zandpakket heeft
vastgezet. Het verschil in concentratie tussen
de twee bovenste lagen van 10cm zand
bedraagt meer dan twee orden van grootte;
naar grotere diepte daalt de concentratie nog
slechts langzaam.
Op een diepte van 0-10 cm ishet adsorptiecomplex (organische stof plusminerale fractie
=£2 (im) van de onbegroeide zandbodem
(lysimeter 1 ) 1,0%. In de bodem van het
eikenbos (lysimeter 3) bedraagt het complex
het dubbele (2,1%). De verwachting dat de
laatstgenoemde bodem dusmeer radioactief
cesium zou hebben geadsorbeerd, komt
echter duidelijk niet uit: in de minder
adsorptieve, maar onbegroeide bodem is
meer cesium aangetroffen. Dit resultaat is
vergelijkbaar met onder andere dat van
Walton die ook weinig verband vond tussen
cesiumconcentratie en adsorptiecomplex.
Het hoge gehalte radioactief cesium in
eikebladstrooiscl (eveneens onderzocht) zou
kunnen doen vermoeden dat een deel van de
recente fall-out debosbodem vanlysimeter 3
nog niet heeft bereikt. Het geringe aantal
onderzochte monsters maakt het echter
riskant hierover uitspraken te doen.
Waardevolle informatie ligt opgeslagen in de
verhouding vandeactiviteitsconcentratie van
de twee cesiumisotopen. Tijdens en kort na
de uitstoot door de beschadigde reactor te
Tsjernobyl bedroeg de verhouding van de
activiteiten van 137 Cs/ 134 Cs 2,0. Op grond
van halveringstijden (resp. 30 en 2jaar) zal
deze verhouding 1,0 en 1,5 jaar na het
ongeluk respectievelijk 2,76 en 3,25 zijn.
In bodemmonsters verwacht men dat naast
de cesiumisotopen afkomstig van de
Tsjernobyl-fall-out ook 137 Cs van de bovengrondse kernexplosies aanwezig zal zijn.
De activiteitsverhouding kan daardoor veel
groter zijn dan ca. 3. In feite stelt de
activiteitsverhouding ons in staat de
verhouding tussen deze tweetypen fall-out te
bepalen. Uit de gegevens blijkt dat de
verhouding kleinerwordt metgrotere diepte.
Een dergelijk verloop zou er op kunnen
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wijzen dat de mobiliteit van de Tsjernobylfall-out in de periode 1986-1987 groter is
geweest dan de nog resterende activiteit aan
137
Cs afkomstig van de bovengrondse
kernexplosies in dejaren vijftig en zestig.
Het zal duidelijk zijn dat deze suggestie geen
uitspraak doet over de mobiliteit van die
fall-out 25-30 jaar geleden.
Uit de gegevens in tabel 5.2 valt op dat in
lysimeter 3 de 137 Cs-gehalten op diepten
tussen 20 en 70 cm consistent hoger zijn dan
in lysimeter 1,terwijl de 134Cs-gehalten in
beide lysimetersgelijk zijn. Deze tendenszou
er op kunnen wijzen dat het verschil in
begroeiing een effect heeft op het indringen
van Cs in de bodem, bijv. via of langs het
wortelstelsel. Het feit dat dit effect alleen
voor 137 Cs aantoonbaar isgeeft aan dat dit
effect zichde laatste 30 jaar heeft voltrokken
met de fall-out van de bovengrondse
kernexplosies.
Tot slot van deze subparagraaf willen wij nog
wijzen op het feit dat de grote waarde van de
activiteitsverhouding in de bovenste 10cm
aangeeft dat de cesiumbesmetting van de
duinen te Castricum door de Tsjernobyl-fallout vele malen kleiner isgeweest dan de
totale cesiumbesmetting ten gevolge van de
bovengrondse kernexplosies. Het merendeel
van die besmetting isgeconcentreerd in de
bovenste centimetersen deverspreiding naar
grotere diepten geeft een patroon aan dat er
op wijst dat de mobiliteit van het cesium uit
de Tsjernobyl-fall-out groter isdan van de
kernexplosies. Verder vertoont die verspreiding een aantal onbegrepen aspecten,
die voor de drinkwatervoorziening op
zichzelf niet van onmiddellijk belang zijn
maar die mogelijk nieuwe informatie over het
gedrag van stoffen in de bodem kan leveren.
Nader onderzoek ishiervoor noodzakelijk.

6.3. Bodemslik
De cesiumconcentraties inde slikmonsters
(tabel 5.3) geven aan dat, evenals in
bijvoorbeeld dakgootstof en zuiveringsslib,
slik een medium iswaarin cesium sterk
gebonden wordt. De activiteitsverhouding
voor de twee isotopen isbinnen de statistische
onzekerheid voor alle monsters in overeenstemming met die welke in de fall-out van
Tsjernobyl wordt verwacht.
De gehalten aan radionucliden in het
bodemslik van het infiltratiepand variëren op
een merkwaardige manier. Omdat dit eerst
helemaal nietwerd begrepen,ishetslik nader
onderzocht.
Electronenmicroscopie en röntgendiffractie
wijzen uit dat het slik een mengsel isvan
vier componenten: duinzand, organogeen
sediment (diatomeeën), chemisch sediment
(een precipitaat van calciet) en vers plantaardig materiaal (vermoedelijk wierachtig).
Op grond van granulaire samenstelling en
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K-gehalte isduidelijk dat monster 1
grotendeels uit de duinzandcomponent is
opgebouwd. Op grond van40Ken gloeiverlies
is berekend dat de duinzandcomponent inde
andere monsters veel kleiner is. De rest van
het slik van monster 1 bestaat uit
diatomeeënschaaltjes, neogeen calciet en
vers plantaardig materiaal.
Dit resultaat houdt in dat de adsorptieve
eigenschappen van het slik niet bepaald
worden door organische stof en kleideeltjes
kleiner dan 2 /urn(zoals bij landbodems het
geval is) maar door de diatomeeën, welke in
hoofdzaak de fractie 2-16 ixm uitmaken.
(Overigenswordt ook de tweetoppigheidvan
de korrelgrootteverdeling van het slik
hoofdzakelijk aan de diatomeeëncomponent
toegeschreven).
Uit de gegevens omtrent de samenstelling
van het slik komt echter toch nog geen
duidelijk beeld naar voren. Er iseen lichte
tendens tot een stijging vanhet 137Cs-gehalte
naarmate de afstand van het inlaatpunt
groter wordt. Maar monster 4 2 past niet in
deze trend. Dit monster heeft de sterkste
adsorberende eigenschappen maar het minste
radioactief cesium. Wij veronderstellen dat
dit monster ook een geringere doorlatendheid
heeft. Daardoor zou een mindere percolatie
kunnen zijn opgetreden dan op meer
doorlatende delen in de bodem van het
infiltratiepand en dus minder toevoer van
radioactief cesium.
7. Conclusies
De conclusies van dit onderzoek die van
belang zijn voor de drinkwatervoorziening
kunnen alsvolgt worden samengevat:
— De besmetting met radioactief cesium van
de bodem in het duingebied van Castricum
heeft geleid tot een hoge concentratie in de
bovenste centimeters van het zandpakket.
In deze laag wordt het merendeel van de
activiteit gevormd door de isotoop 137 Cs
afkomstig van de fall-out van bovengrondse
kernexplosies in de periode 1950-1963.
—Bij de infiltratiepanden wordt een hoge
cesiumactiviteit in het slik waargenomen.
— De activiteitsconcentraties van de cesiumisotopen in het drainwater komen niet of
nauwelijks boven de detectielimiet uit.
Met de huidige opstelling komt dit neer op
enkele tientallen millibecquerel per liter.
—De lage activiteit in het drainwater
rechtvaardigt de verwachting dat de
mogelijke verontreiniging van het drinkwater
uit besmet regenwater in mei 1986te verwaarlozen is geweest.
—Gezien de binding in de bovenste
centimeters zand en de affiniteit van de
cesiumisotopen voor slib lijkt het aannemelijk te verwachten dat ook bij de
infiltratiepanden hoogstens zeer geringe
hoeveelheden radioactief cesium tot hetopte
pompen duinwater zijn doorgedrongen.

Naast deze conclusies heeft dit onderzoek
een aantal resultaten opgeleverd die voor de
kennis over het gedrag van stoffen in de
bodem van belang zijn en waarnaar verder
onderzoek wenselijk is:
- De activiteitsverhouding 137Cs / 134Cs
vermindert in het zand met toenemende
diepte. Dit zou kunnen wijzen op een hogere
mobiliteit van het cesium uit de Tsjernobylfall-out dan voor het cesium van de kernexplosie-fall-out dat zich nog in de toplaag
bevindt. Het feit dat deze verhouding daalt
tot onder de waarde voor de Tsjernobyl-fallout, wordt door onsnognietbegrepen, tenzij
die waarde voortkomt uit systematische
onnauwkeurigheden.
- De variatie die optreedt inde radionuclidenconcentratie inhet bodemslik vande
infiltratiepanden wordt vooralsnog niet
begrepen. Wel isduidelijk datde adsorptieve
eigenschappen van het slik niet door
organische stof of (klei)deeltjes met
d < 2 /urn worden bepaald maar dat
diatomeeën, die in het water leven, een
belangrijke rol spelen. Ook hier leveren de
resultaten thans nog meer vragen dan
antwoorden.
Tenslotte kunnen uit de ervaringen in dit
onderzoek conclusies over de meetmethode
en meettechniek worden geformuleerd:
- De concentratie van de cesiumnucliden in
de bovenste centimeters van het zand zijn zo
hoog in vergelijking met de daaronder
gelegen lagen dat bij de gebruikelijke
monsternemingsmethode, waarbij een boor
verticaal wordt ingebracht, kleine hoeveelheden invallend of meegebracht toplaagmateriaal de meetresultaten al bepalen.
Een alternatief blijkt hetgravenvaneen sleuf
te zijn waaruit met een horizontale steekmethode monsters genomen worden.
- De ervaringen in dit onderzoek hebben
aangetoond dat het meten en analyseren van
monsters met concentraties die rond de
detectielimiet liggen geeneenvoudige opgave
is.
8. Tot slot
Bijgaand artikel iseen verkorte weergavevan
het rapport Radionucliden inhet Duinmilieu.
Auteurs daarvan zijn: dr. R. J. de Meijer en
dr. L. W. Put,verbonden aan het Kernfysisch
Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen en H. G. de Groot en
prof. dr. A. W. L. Veen, Vakgroep Fysische
Geografie en Bodemkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het daarin beschreven onderzoek werd verricht in
opdracht van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland. Het rapport is
verkrijgbaar bij het KVI.
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