Kwantificering vanverzurende processen ingrondwater

Inleiding
Verzuring van grondwater kan ontstaan door
oxydatie van stikstof- en zwavelverbindingen,
die viazure regen opdebodem terechtkomen
of daar direct worden gebracht, bijvoorbeeld
door bemesting. Eenmaal opgenomen in het
grondwater kunnen deze verbindingen bij
diverse processen worden omgezet.
Deze volgreacties kunnen de verzuring van
het grondwater verder versterken of doen
afnemen.
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Een directe kwantificering van het totaal aan
verzurende processen, waaraan het grondwater onderhevig isgeweest,doormetingvan
de pH isniet mogelijk. Door reacties met
calciumcarbonaaten andere processen diede
verzuring tegengaan neemt het gehalte aan
waterstofionen af. Als gevolg daarvan isde
pH van het grondwater geen juiste indicator
voor het totaal aan verzurende processen.
In dit artikel wordt uit twee indicatoren voor
grondwaterverzuring, teweten het verschil
tussen de totale hardheid en de waterstofcarbonaathardheid enerzijds en de som van
stikstof- en zwavelverbindingen anderzijds
een keuze gemaakt. Met de gekozen indicator
isvoor de pompstations binnen het werkgebied van Waterlaboratorium Oost de
invloed van verzurende processen op de
grondwaterkwaliteit berekend. Uit de
resultaten worden conclusies getrokken over
de oorzaken van verzuring. Voorts worden
de consequenties aangegeven die deze
kwaliteitsbeïnvloeding heeft voor de
zuivering.
Verzuring vanwater
De pH van natuurlijk regenwater, waarin
geen verzurende stikstof- en zwavelverbindingen aanwezig zijn, wordt bepaald door
de opname van C 0 2 uit de lucht en de
evenwichtsreactie
2 H 2 0 + C 0 2 ^ H30+ + HC03-

(1)

Door de opname van C 0 2 stijgt de
concentratie aan waterstofionen, maar neemt
tevens de buffercapaciteit inde vorm van het
waterstofcarbonaatgehalte ingelijke mate
toe. In het navolgende wordt de opname van
koolzuur, dus een stijging van het waterstof-

Samenvatting
Via sommering van de gehalten aan stikstof- en zwavelverbindingen (Z N+S) in
grondwater iseen indicatie verkregen van de mate waarin het grondwater isbeïnvloed
door verzurende processen. Uit een vergelijking van dertig pompstations blijkt dat de
opname van verzurende stoffen het geringst isin diepspanningswater. Daarna volgen
winningen in bosgebieden en vervolgens winningen in agrarisch gebied, die sterk
worden beïnvloed door uitspoelingvanmeststoffen. In deze laatstgenoemde winningen
neemt de beïnvloeding van de waterkwaliteit sterk toe. De hoogste 2 N+S wordt
echter gemeten in winningen die het water onttrekken van onder een woonkern. Door
de afwezigheid van riolen in het verleden zijn destijds grote hoeveelheden aan stikstof(en zwavelverbindingen uitgespoeld naar het grondwater. Het nitraat isniettemin in
enkele gevallen nihilalsgevolgvandenitrificatie indebodem. Dezedenitrificatie heeft
een verdere stijging van het sulfaatgehalte tot gevolg. Denitrificatie met organisch
materiaal inhet diepere grondwater iswaarschijnlijk eenveelminderbelangrijk proces
dan tot nog toe algemeen wordt aangenomen.
Op plaatsen waar het nitraat niet inde bodem wordt afgebroken ontstaat een nitraatprobleem. Er wordt momenteel gezocht naar geschikte nitraatverwijderingstechnieken. Waar het nitraat inde bodem wordt afgebroken ontstaat door de toename
van de verzurende processen na reactie met calciumcarbonaat op den duur een
hardheidsprobleem. De beslissingof bijeen pompstation centrale ontharding wordt
toegepast, hangt af van een aantal factoren, zoalsde grootte van dewinning en het
standpunt van het desbetreffende waterleidingbedrijf ten aanzien van ontharding.
Gezien de ontwikkelingen inhetwerkgebied vanWaterlaboratorium Oost ishet echter
niet onaannemelijk dat dekosten voorzuiveringdieoptermijn van 10à 15jaarmoeten
worden gemaakt alsgevolg van uitspoeling van meststoffen, voornamelijk zullen
worden besteed aan ontharding en niet aan nitraatverwijdering.

carbonaatgehalte gepaard gaande met een
equivalente stijging van de concentratie aan
waterstofionen alseen neutraal proces
beschouwd. In dat geval geldt:
+

A HCO3- - A H , 0 = 0
Bij waterzuivering iseen bekende grootheid
de alkaliteit, het zogenaamde m-getal
m= [HC0r]-[H,0+] + 2[C032i

+ [OH"]
In feite houdt het voorgaande in dat een
proces neutraal isals het m-getal van het
water niet verandert. Onder verzurende
processen worden verstaan processen
waarbij het m-getal daalt, terwijl een stijging
van het m-getal kenmerkend isvoor
alkaliserende processen. De term ontzuring
wordt in dit kader gereserveerd voor
alkaliserende processen, waarbij het
evenwicht tussen waterstofcarbonaat- en
waterstofionen, dat tevoren door verzurende
processen wasverstoord, weer wordt hersteld.
Ontzuringsprocessen inde bodem
Uit de reactievergelijkingen 1.1 en 1.2
(tabel I) blijkt dat na het oplossen van
ammoniak zowel nitrificatie als denitrificatie
met zwavelverbindingen leidt tot toename
van de waterstofionenconcentratie en
daardoor tot verzuring van het grondwater.
Denitrificatie met organisch materiaal heeft
een stijging van het waterstofcarbonaatgehalte tot gevolg en isduseen alkaliserend
proces. Als het nitrificatie- en het
denitrificatieproces met organisch materiaal

in één reactievergelijking worden
gesommeerd resulteert dat inde volgende
reactie:
5C H 2 0 + 4NH 3 + 8 0 2 —>2N 2 + 4 H 3 0 +
+ 4HCXV + C02 + 3H20
(2)
Hieruit blijkt dat hetgeheel van nitrificatie en
denitrificatie met organisch materiaal door
vorming van gelijke hoeveelheden waterstofen waterstofcarbonaationen een neutraal
proces is.
Indien de organische stof niet wordt gebruikt
alssubstraat bijhet denitrificatieproces, maar
bijdirecte oxydatie met zuurstof isbetrokken
luidt de reactie:
5 C H 2 0 + 5 0 2 + 3 H 2 0 --> 4 H 3 0 +
+ 4HC03" + C02

(3)

Bij vergelijking van de eindresultaten van (2)
en (3) blijkt dat deze vorm van denitrificatie
niet met conventionele analyses isaan te
TABEL I- Enkele reactievcrgelijkingen.
Oplossen van ammoniak en nitrificatie
1.1
NH 3 + 2 0 , - » NO3- + H 3 0 +
Denitrificatie met pyriet en ijzersulfide
1.2 a. 2FcS 2 + 6 N O . r + 6 H , 0 —> 3N, + 4S0 4 2 ~
+ 2Fe(OH), + 2 H , 0 +
b. tOFeS + I8NO3- + 18H,0 - » 9N,
+ IOSO42- + l()Fe(OH) 3 + 2 H , 0+
Denitrificatie met organisch materiaal
1.3
5 C H , 0 + 4 N O , " —» 2N, + 4 H C O j + CÓ, + 3H20
Sulfaatredttctie
1.4
S 0 4 2 _ + 2 C H , 0 - » H,S + 2HCO.r
Reactie H}()+ met calciumcarbonaat
1.5
C a C 0 3 + H , 0 + - » Ca- + + HCOf + HjO
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tonen. Het enige verschil isdat bij
denitrificatie stikstof wordt gevormd. Alleen
de vaststelling van een stikstofgehalte dat
aanzienlijk hoger isdan het gehalte in
regenwater geeft aan dat in het water
denitrificatie heeft plaatsgevonden. Voor
oxydatie van zwaveldioxyde gevolgd door
sulfaatreductie kan een vergelijkbare
beschouwing worden opgesteld:
2 S 0 2 + 2 0 2 + 5 H 2 0 + 5 C H 2 0 - * 2H 2 S
+ 4 H , 0 + + 4 H C ( V +C02
(4)
In dit geval ishet verschil met directe
oxydatie van organisch materiaal de
opname van zwavelwaterstof in het water.
Deze verbinding kan in tegenstelling tot
stikstofgas nog aan andere bodemprocessen
deelnemen, bijvoorbeeld:
F e C 0 3 + H 2 S + H 2 0 —>FeS + H , 0
+ HCO3-

+

(5)

+

H , 0 + N O , " + C a C 0 3 - ^ Ca
+ HCO,-+NO.r + H,0

2+

(7)

Nu behoort slechts de helft van het calciumgehalte bij het waterstofcarbonaatgehalte,
zodat er een verschil ontstaat tussen de totale
hardheid en de waterstofcarbonaathardheid
in het water. Bij andere alkaliserende
bodemprocessen, zoalssilicaatverwering en
uitwisseling van waterstofionen tegen
calcium uit kleiof humus [2,3]isdit eveneens
het geval. Uit de analyse van het water kan
door berekening van het verschil tussen de
totale en de waterstofcarbonaathardheid een
indruk worden verkregen vandemate waarin
grondwaterverzurende processen een rol
hebben gespeeld.

Opnamevanstikstof enzwavelverbindingendoordeplant[lit.6]
Nitraat
Bijdemineralisatievandierlijkeof plantaardige
afvalproduktenwordtammoniakgevormd.
Dit ammoniak lostopinwater enwordt inaërobe
omstandigheden door nitrificerende bacteriën
omgezet innitraat (Tabel I,vergelijking1.1.).
Deopnamevannitraatdoor deplantkanworden
gezien alseen ionenwisselingsproces. Nitraat
wordt uithetwater opgenomenenhydroxyl-of
waterstofcarbonaationen wordenafgegeven.
Als nudereactiesvanoplossenenoxydatievan
ammoniak enuitwisselingvannitraat tegen
hydroxylionen door deplantenwortel <W} in
een reactie-vergelijking wordenweergegeven dan
luidtdeze:
NH 3 + 2 0 2 + {W}OH~^> { W } N 0 3 - + 2H 2 0
Hetgehele proces leidtniettotverzuringvanhet
grondwater. Als inplaatsvanhydroxyl-waterstofcarbonaationen doordewortelworden afgegeven
zietde reactievergelijking eralsvolgtuit:
NH 3 + 2 0 2 + {W}HC0 3
+ HCO,-

Het ijzersulfide slaat neer en kan in een later
stadium opnieuw aan bodemprocessen als
denitrificatie deelnemen.
Is dit een proces dat zich tijdens de bodemvorming gedurende veleeeuwen inuiterst
beperkte mate heeft afgespeeld, waardoor
zich een dusdanige hoeveelheid zwavelverbindingen heeft afgezet, datnu door
denitrificatie met dit materiaal (tijdelijk) een
doorslag van nitraat naarhet dieperegrondwater wordt voorkomen?
Indicatoren voor grondwaterverzuring
Door meerdere oorzaken, zoals zure regen
en oxydatie van ammoniak kan het grondwater verzuren. De mate van verzuring zou
eenvoudig via een pH-meting kunnen
worden vastgesteld alser geen alkaliserende
reacties in de bodem zouden plaatsvinden.
Dit isdoorgaans echter wel het geval zodat
voor de kwantificering van grondwaterverzuring naar een andere indicator moet
worden gezocht.
Verschil tussen totale en waterstofcarbonaathardheid
In de bodem reageren waterstofionen met
calciumcarbonaat (tabel I,vergelijking 1.5).
Dit alkaliserende procesgaatveelverderdan
voor ontzuring volgens de eerder gegeven
definitie nodig is.Het gehalte aan waterstofionen verdwijnt volledig (bij pH > 4,5 speelt
de waterstofionenconcentratie inde ionenbalans geen rol) en wordt vervangen door
calcium en waterstofcarbonaat. Als de
H 3 0 + ionen gevormd waren alsgevolg van
oplossen van koolzuur, wordt de totale
reactie:
C O , + CaCO, + H 2 0
+ 2HCO3-

waterstofcarbonaatgehalte behoort) stijgen
hierbij in gelijke mate. De reactie van
calciumcarbonaat met salpeterzuur, dat bij
oxydatie van ammoniak wordtgevormd, luidt:

Ca 2+
(6)

De totale en de waterstofcarbonaathardheid
( = de hoeveelheid totale hardheid die bijhet

Som stikstof-enzwavelverbindingen ÇZ N+S)
Het verschil tussen de totale en de waterstofcarbonaathardheid geeft in feite de opname
aan van H 3 0 + ionen afkomstig van grondwaterverzurende processen. Dit gegeven kan
echter ook worden verkregen door de
gehalten aan corresponderende zuurrestionen nitraat en sulfaat tesommeren (in
meq/1). De som van nitraat en sulfaat geeft
aan de mate van verzuring, die het grondwater reeds heeft ondergaan. Wordt hieraan
toegevoegd het ammoniumgehalte, dan
ontstaat de somparameter 'som stikstof- +
zwavelverbindingen' (2 N+S) die het geheel
van verzurende en potentieel verzurende
componenten in het water weergeeft.
Keuze tussen beide indicatoren
Centraal bij de keuze tussen beide indicatoren
staat de beïnvloeding door bodem- en
zuiveringsprocessen. Het verschil tussen de
totale hardheid en de waterstofcarbonaathardheid verandert alsgevolg van meerdere
oorzaken, zoals:
—Ionenwisseling in de bodem. Uitwisseling
van calcium tegen natrium heeft een wijziging
van de totale hardheid tot gevolg zonder dat
het waterstofcarbonaatgehalte verandert.
—Alkaliserende reacties waarbij geen
calcium isbetrokken. Voorbeelden zijn de
reacties met ijzer (II) carbonaat waarbij ijzer
oplost en met secundaire silicaten en
hydroxyden bij lage pH's [2,3],wat tot
opname van aluminium leidt.
—Dosering van natronloog bij de zuivering.
Als men voor de berekening van het verschil
tussen de totale en de waterstofcarbonaathardheid uitsluitend over de gegevens van
het reine water beschikt isniet na te gaan in
welke mate een natronloogdosering ter
verlaging van de kalkagressiviteit of voor
ontharding het genoemde verschil heeft
verkleind.

(W}NO 3 - +H 3 0 +

Alsgevolgvandestijgingvandegehaltenaan
waterstof- enwaterstofcarbonaationen zalreactie
(1)naar linksgaanverlopen.Naverloop vandeze
reactie isderesterendestijgingvanbeide
parameters nogsteeds gelijk,zodatA H C 0 3 _ A H 3 0 + = 0. Hetgeheel kandusopnieuw alseen
neutraal proceswordenbeschouwd.
Ammonium
Ammoniak lost inwater opvolgens devergelijking:
NH 3 + H 2 0 - > N H „ + + OH~
Indiennitrificatie achterwege blijft neemt de
plantenwortelammoniumopengeefthetwaterstofionenaf. Detotalevergelijkingwordt:
NH3+ { W } H 3 0 + - * <W}NH 4 + + H 2 0
Ook ingevaldestikstof alsammoniumiondoorde
plantwordt opgenomenverzuurt het grondwater
niet.
Zwavelverbindingen
Sulfaatwordt opdezelfdewijzeopgenomenals
nitraat. Het sulfaatwordt uitgewisseldtegen
hydroxyl-ofwaterstofcarbonaationen,waardoorde
waterstofionen diehetsulfaatvergezellen worden
geneutrailiseerd.
Conclusie:
Alsstikstof- enzwavelverbindingen door plantenwortelswordenopgenomenverzuurthetgrondwater
niet.Uitspoelingvandezeverbindingen leidtweltot
grondwaterverzuring.

Door al deze oorzaken ishet verschil tussen
de totale en de waterstofcarbonaathardheid
een minder geschikte indicator voor
grondwaterverzuring.
De som van stikstof- en zwavelverbindingen
neemt uitsluitend af door bodemprocessen,
waarbij ook de bijbehorende verzuring wordt
geneutraliseerd. Daardoor blijft deze somparameter een geschikte indicator voor het
totaal aan grondwaterverzurende processen,
die in de samenstelling van het ruwe water
nog merkbaar zijn.
De gehalten aan nitraat en sulfaat worden
doorgaans niet beïnvloed door chemicaliën.
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die bij de zuivering worden toegepast.
De samenstelling van het reine water is
daardoor wat deze parameters betreft ook
representatief voor het ruwe water.
Vanwege de geringe kansop beïnvloeding is
de 2 N + S een goede indicator voor
grondwaterverzuring. Bijdenavolgende
beschouwing over grondwaterverzuringbij
diverse pompstations isdaarom de2 N+S als
indicator gebruikt.
Beïnvloeding door grondwaterverzurende
processen bijdiverse pompstations
Om inzicht te krijgen hoedekwaliteit van het
grondwater isbeïnvloed door verzurende
processen isuit de gemiddelde samenstelling
van hetreine water in dejaren 1963,1971,
1979 en 1987 voorde pompstations in het
werkgebied van Waterlaboratorium Oost de
2 N + S berekend.
Indeling van de pompstations
Om deresultaten tekunnen interpreterenis
het nodig gebleken een onderverdelingtemaken van de pompstations. Deze onderverdeling betreft het bodemgebruik in het
intrekgebied enhet type grondwater.
In tabel IIwordt de naam van het pompstation voorafgegaan door een coderingdieheel globaal deze onderverdeling aangeeft.
De verklaring van de codering isals volgt:
W - Woonkern O- Oeverfiltraat
A — Agrarisch F — Freatisch
B — Bos
S - (Semi)Spanningswater
Resultaten van de berekeningen
In tabel IIstaan depompstations gerangschikt naar de 2 N+S in 1971. Denummers
in de laatste kolom geven de rangschikkingin
1987 aan. Desituering van de pompstations
is weergegeven inafb. 1.
Aan detop van delijst staan pompstations
waar spanningswater van grote diepte wordt
gewonnen. Het water isvaak zeer oud.
Van hetDeventer water isvastgesteld dat de
verblijftijd indebodem langer moet zijn
geweest dan 20.000 jaar. Dit diepe grondwater bevat een laaggehalte aan sulfaat en
geen nitraat. Door oxydatie van ammonium
isin het reinewater welenignitraat aanwezig.
Uitsluitend bij deze pompstations levert het
ammonium een relatief niet verwaarloosbare
bijdrage aan de2 N+S. Hetbodemgebruik
heeft uiteraard geen invloed op de kwaliteit
van het gewonnen water.
Na de winningen met spanningswater volgen
freatische winningen inbosgebieden.
De rangnummers 5t/m 11 zijn winningenop
de Veluwemet aëroob grondwater. Inenkele
gevallen, zoals Ps. Edese Bos, La Cabine,
Hoog Soeren enAmersfoortseweg isde
2 N+Ssinds 1971 gestegen. Deoorzaakis
dat het water niet uitsluitend onder bosüebieden wordt onttrokken, maar dat in het

Afb. / - Pompstations inhet werkgebied van Waterlaboratorium Oost.

intrekgebied ook bewoonde en agrarische
gebieden liggen. Deinvloed van woonkernen, waarop in het vervolg nog nader zal
worden ingegaan, blijkt alduidelijk uit het
verloop van de2 N+S bij Ps. Pinkenberg.

Sinds 1963 zijn de ondiepe putten aande
rand van dewoonkern geleidelijk aan
verlaten envervangen door diepe putten in
het bosgebied op grotere afstand vande
bebouwing. De gehalten aan nitraat en

TABEL II - Som stikstof en zwavelverhindingen (I.N+S) tassen 196.1 en 1987.
I N + S in meq/l
Nr.
1
i

3
4
5
6
7
8
9
ID
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
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23
24
2S
26
27
28
29
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G
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W
W

S
S
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
(i
G
G
G
G
G
d
G
G
Ov
Ov
Ov

H
s
B
F
W
SF
BA
F
BW
SF
B
F
WBA
F
BW
1
A
F
BA
F
1
BA
BA
F
WB
1
A
1
IBA
A
F
WBA
F
w FS
A
F
A
1
WA
1
A
F
FS
WA
F
WA
F
WA
1
WA
F

wo

Pompstation

1963

1971

1979

1987

Tolkamer
Zutphenseweg
Ceintuurbaan
Wageningen
La C a b i n e
Oosterbeek
E d e s e Bos
Pinkenberg
Wezep
H o o e Soeren
Amersfoortseweg
Liehtenvoorde
Ellecom
H e n g e l o Klooster
Vorden
lloenderloo
Hengelo I
Van H e e k / M o n t f e r l a n d
Harfsen
Heumensoord
Zutphen
Code
De Pol
Loehem
Eibergen
Nieuwe Marktstraat
Ruurlii
Wierden
Hengelo
Oidenzaal

0.04
0.02
0.07

0.02
0,07

0.18
0.18

0.11
0,15
0.17
0.22
0.25
0.26
0.26
0.31
0.32
0.44
0.47
0.48
0.52
0,55
0.58
0.59
0,90
1.02
1.02
1.08
1.09
1.13
1.13
1.51
1.56
1.57
2.11
2,51

0.13
0.15
0.27
0.24
0.48
0,18
0.33
0.41
0.34
0,84
0.54
0,72
0.75
0.64
0.67
0.95
1,25
0.86
1.18
1,27
1,60
1.38
1.22
1,27
1,94
1.14
2.01
2.63

0,05
0.09
0.08
0,15
0.30
0.23
0,50
0.24
0.36
0.70
0,43
1.19
0.67
0.99
0,92
0.29'
1 TT
1 34
1 59
0 96
1 17
1 47
1 84
1 58
1 75
1 30
i
01
1 52
1 65
2 34

0,22
0.18
0.60
0.20
0.46
0.23
0.24

0,87
0.35

0.86
0.67
0,83
1.08
1.85
1,44
1.48
1.68
4.65

Water wordt sinds tweejaar voor ca. 50% geleverd uit een nieuwe diepe put in het bosgebied.

king1987
1
3
2
4
8
5
11
6
9
13
10
18
12
16
14
7
19
21
25
15
17
22
28
24
27
20
29
23
26
30
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sulfaat zijn daardoor beide afgenomen en de
gehalten in het reine water die momenteel
worden gemeten, hangen in sterke mate af
van de bijschakeling van de twee resterende
ondiepe putten.
Bij een grotere agrarische activiteit in het
intrekgebied valt bij de pompstations op de
Veluwe een toename van de2 N+S waar te
nemen, die voornamelijk veroorzaakt wordt
door stijging van het nitraatgehalte. Sinds
1963 is het nitraatgehalte van Ps. Ellecom
gestegen van 6 naar 17 mg/l en het sulfaatgehalte van 15naar 19mg/l.Een soortgelijke
ontwikkeling vindt in feite plaats in het
Montferland, eveneens een winning met
aëroob grondwater.
Door sommering van de gehalten aan nitraat
en sulfaat verdwijnt het grote verschil tussen
pompstations waar de uitspoeling van
ammonium wel merkbaar isin het nitraatgehalte en pompstations waar dat niet het
geval is. Hoewel het niet wetenschappelijk
hard isgemaakt, zijn er een aantal
aanwijzingen dat denitrificatie inhet diepere
grondwater voor het grootste deel plaatsvindt
door een bacteriële reactie met sulfide en dat
denitrificatie met organisch materiaal slechts
een geringe bijdrage aan de nitraatafbraak
levert (zie onderaan deze pagina).
Door de optredende denitrificatie komt in
anaërobe winningen in Oost-Gelderland de
uitspoeling van ammonium uit meststoffen
niet alleen tot uitdrukking in het nitraatgehalte, maar voornamelijk in het sulfaatgehalte van het water. Het water van ps.
Lichtenvoorde bevatte in 1971minder dan
1 mg/l nitraat en 21 mg/l sulfaat en in 1987
3 mg/l nitraat en 55 mg/l sulfaat. Een soortgelijke ontwikkeling doet zich voor bij de
pompstations Eibergen. Gorssel, Hengelo

Klooster, Vorden en Dinxperlo. Dit laatste
pompstation ispas in 1973 in bedrijf gesteld
en daarom niet inde tabelopgenomen. Bij de
pompstations Harfsen, Hengelo Ien De Pol
stijgt naast het sulfaatgehalte ook in mindere
mate het nitraatgehalte.
Naarmate de agrarische activiteiten in het
intrekgebied van pompstations groter zijn,
neemt de stijging van de 2 N+S sinds 1971
grotere waarden aan. De pompstations waar
deze toename het grootst is,staan gegeven in
tabel III. De volgorde in deze tabel geeft aan
dat de beïnvloeding van de waterkwaliteit
door verzurende processen bij drie pompstations gelijk isaan of groter isdan bij
ps. Van Heek/Montferland, het pompstation
waar de nitraatproblematiek sterk speelt.
De denitrificatie in de bodem heeft ertoe
geleid dat de verandering van de waterkwaliteit bij deze pompstations veel minder
aandacht heeft gekregen.
Een heel bijzondere categorie binnen deze
beschouwing vormen freatische winningen,
die in de nabijheid van een woonkern liggen
en het water geheel of gedeeltelijk van onder
die woonkern onttrekken. Het blijkt dat de
2 N + S van oudsher hier het hoogst is.
Als belangrijkste oorzaak voor dit
verschijnsel komt in aanmerking de
verwerking van menselijke en dierlijke afvalstoffen in deze woonkernen. In het verleden
ontbrak een riolering en spoelde een groot
deel van deze afvalstoffen uit naar het
grondwater. In wingebieden met aëroob
grondwater isdit voornamelijk merkbaar in
het nitraatgehalte (ps. Heumensoord, ps.
Hoenderloo), bijpompstations met anaëroob
grondwater ishet sulfaatgehalte hoog (ps.
Oldenzaal, ps. Hengelo). In enkele gevallen
wordt zowel nitraat alssulfaat aangetroffen
(ps. Ruurlo, ps. Wierden).

Speelt denitrificatie metorganischmateriaaldieper indebodem
eenbelangrijke rol?
Denitrificatie metorganisch materiaal iseennitraatafbraakproces,datvooralbekendisuitde afvalwaterzuivering. Eenvoudigafbreekbaar organischmateriaal,datinruimemateaanwezig iswordt daarbij
geoxydeerd.Zoals inditartikel isaangegevenisuitdeanalysesvanhetwaternietvasttestellenofer
denitrificatie danwei directe oxydatie heeft plaatsgevonden.Daarover kanalleeneenmetingvan het
stikstofgehalte uitsluitselgeven.
Voor denitrificatie indebodemgeldthetzelfde.Denitrificatie metorganisch materiaal kanalleen bewezen
worden als hetstikstofgehalte inhetwater istoegenomentenopzichtevanhetgehalte inregenwater,de
sulfaatgehalten ontoereikendzijnomdezestikstofgehalten teverklarendoordenitrificatie metzwavelverbindingen enafname vanhetsulfaatgehalte doorsulfaatreductie uitgesloten is.Deze tweedevormvan
denitrificatie isvoldoende aangetoond.Vanwege eendrietalargumentenwordt betwijfeldofdenitrificatie
metorganisch materiaaldieper indebodemweleenbelangrijke rolspeelt.
1. Hetalgemeenvoorkomenvaneenvoudigafbreekbaar organischmateriaalopgroteredieptenis
onwaarschijnlijk. Inaanwezigheidvanzwavelverbindingen zaldedenitrificatiesneller hiermee
plaatsvinden danmetmoeilijk afbreekbare organischeverbindingen.
2. Destikstofgehalten,dietotnutoeinwaterwinputtenzijnvastgesteldzijngeziendesulfaatgehaltenruim
verklaarbaar door denitrificatie metzwavelverbindingen. Bijgeenenkeleputisnaasteenlaagsulfaat
een hoogstikstofgehalte gevonden [lit.4].
3. Uit hetongerijmde: DetoenamevandeXN+Sindeperiode 1971 -1987isbijeenaantal pompstations
groterdanofvandezelfdeordegrootte alsbijPs.vanHeek/Montferland(zietabel III)waargeen
denitrificatie plaatsvindt. Het isnauwelijksvoorstelbaardatdenitraatuitspoeling dienuuit denitrificatie
metzwavelverbindingen alberekend kanworden nogaanzienlijk grotermoetzijngeweest omdat
denitrificatie metorganisch materiaal eveneens eenwezenlijke rolzouhebbengespeeld.

TABEL III — Toename som stikstof enzwavelverbindingen
bij diverse pompstations intiepéritnie 191'1-11>S7.
1.icname ZN + S(meq I)
I.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
S.
9.
III.
I

Dinxperlo
De Pol
Lichtenvoorde
Van Heek /Montferland
Hengelo I
Hartsen
Eibergen
Hengelt) Klooster
Lochern
Ruurlo

0.K4'
0.75
0.75
0.75
0,72
0.69
0.62
0,51
0.45
0.45

Sinds 1973 i.p.v. 1971

Er isgeen enkel pompstation aanwijsbaar
waarbij het water uitsluitend van onder een
woonkern wordt onttrokken. Daardoor
spelen activiteiten in het overige deel van het
intrekgebied ook een belangrijke rol.
Uiteraard zijn de wingebieden in de
beschouwde periode niet onveranderd
gebleven. Veelal ishet puttenveld uitgebreid
en in een aantal gevallen zijn veranderingen
in de grondwateronttrekking door derden
(industrie) van invloed geweest. De stroombaanpatronen en de intrekgebieden zijn
daardoor in de loop der jaren aan diverse
wijzigingen onderhevig geweest. De extra
informatie, die uit regelmatige analyses van
de afzonderlijke putten zou kunnen worden
verkregen, staat niet ter beschikking, omdat
deze analyses bij verreweg de meeste pompstations pas in de jaren tachtig aan het
onderzoekpakket zijn toegevoegd.
Deze feiten maken een beoordeling van de
ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit
extra gecompliceerd. Niettemin ismet de
beschikbare gegevens een poging gedaan
voor een van de pompstations dit inzicht te
verkrijgen.
Ontwikkeling?. N+S bijps. Oldenzaal
De winning van het grondwater van ps.
Oldenzaal vindt plaats op twee locaties
(zie afb. 2). Wingebied Iisgelegen tegen de
woonkern. Indenabijeomgevingbevindtzich
ook weiland en bouwland (maïs). Wingebied
II ligt geheel in agrarisch gebied. Beide
winningen zijn vrij ondiep (20-30 m-mv).
In afb. 3 isde ontwikkeling van de 2 N+S
van dit pompstation gegeven In 1963was
nog uitsluitend wingebied I(Put 1 t/m 6)in
gebruik. De globale 1, 10en 25 jaarszones in
afb. 2 zijn door de provincie berekend voor
het jaar 1987. In de loop van de beschouwde
periode hebben veranderingen in de
onttrekkingen en industriële winningen een
belangrijke rol gespeeld en zullen deze zones
ook anders hebben gelopen. (Zo is bijvoorbeeld in 1981een industriële winning
beëindigd met een waterproduktie, die circa
V3 bedroeg van die van het waterleidingbedrijf).
Het reine water bevatte in 1963veel sulfaat
(gemiddeld 223 mg/l = 4,65 meq/1). Nitraat
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was afwezig. In 1964 trad een sterke daling
op doordat put 7 in wingebied II in bedrijf
werd genomen. Deze put leverde een
belangrijke bijdrage aan de totale produktie.
Tussen 1967 en 1970 ishet aantal putten in
wingebied II uitgebreid. De kwaliteit van de
afzonderlijke putten 7t/m 10isin 1970
bepaald. De gemiddelde samenstelling is
voor wat een aantal relevante parameters
betreft gegeven in tabel IV.

I^ïj 1 jaars zone
•

Sinds 1971 zijn de ontwikkelingen in beide
wingebieden tegengesteld. De dalingvan de
2 N + S in wingebied Iisvermoedelijk het
gevolg van de aanleg van riolering in de
woonkern enkele tientallen jaren tevoren,
waardoor de uitspoeling verminderde. In de
loop der jaren ishet vervuilde water
langzamerhand van onder de woonkern
onttrokken en isdekwaliteitvan hetwateruit
die richting verbeterd.
Deze ontwikkeling wordt tegengewerkt door
de toegenomen uitspoeling uit agrarisch
gebied. Het eindresultaat isdesondanks een
verbetering van de waterkwaliteit, die ook
duidelijk blijkt uit de jaarlijkse putanalyses
sinds 1983.

Afb. 2 - Wingebieden 1en IIps. Oldenzaal.
De I, I'Oen25jaarverblijf tijdzone's zijn berekend doorde Projectgroep GrondwaterbeschermingsplanOverijsselin 1987.
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Afb. 3 - Ontwikkelingl. N+Sen detotalehardheid bij
ps. Oldenzaal.

Het water van wingebied II bevatte in 1970
verhoudingsgewijs weinig sulfaat. Het ligt
voor de hand dat het gehalte in de jaren
daarvoor noglagerisgeweest. Als gevolgvan
agrarische activiteiten en denitrificatie isin
de navolgende jaren het sulfaatgehalte
aanzienlijk gestegen. In het water van put 9,
gelegen op enkele meters van het maïsland,
bedroeg het sulfaatgehalte in 197023 mg/l
en in 1987 225 mg/l.Een nadere bestudering
van de putanalyses sinds 1983 leert dat de
kwaliteit in de jaren voor 1983nog meer

Onttrekking industrie
(beëindigd 1981)

beïnvloed moet zijn geweest en dat vanaf
1983 het sulfaatgehalte heel langzaam daalt.
Een en ander komt ook tot uitdrukkinginhet
verloop van 2 N+S in het reine water
(afb. 3). In afb. 3 istevens het hardheidsverloop van het reine water gegeven.
Nitraat en sulfaat zijn afkomstig van opofin
de bodem gevormd salpeter- en zwavelzuur.
De opname van 1meq/1nitraat of sulfaat is
dus bijreactie met calciumcarbonaat gepaard
gegaan met een stijging van het calciumgehalte van 2 meq/l of 1 mmol/1. Dit parallel
lopen van hetcalciumgehalteendusde totale
hardheid met de 2 N+S komt duidelijk tot
uitdrukking inde ontwikkelingvande waterkwaliteit van ps. Oldenzaal.
Het bovenstaande houdt in dat indien het
water in het geheel niet door (grotendeels
door de mens veroorzaakte) grondwaterverzurende processen zou zijn beïnvloed, de
hardheid van het water aanzienlijk lager zou
zijn geweest. In het Oldenzaalse water isde
hardheid die niet correspondeert met de
2 N+Sslechts 0,5 mmol/l. Bij afwezigheid

van grondwaterverzurende beïnvloeding zou
er in het geheel geen behoefte zijn geweest
aan onthardingvan hetwater,eenzuiveringsstap die momenteel bij dit pompstation in
voorbereiding is.
Zuiveririgsaspecten
Nitraatopname en grondwaterverzuring zijn
twee aspecten van hetzelfde probleem.
Nitraat iseen waterkwaliteitsparameter
waarvoor een norm isgesteld. De basis van
de norm ishet gevaar van nitraat voor de
gezondheid van vooral dejongste gebruikers
van drinkwater, de babies. Bij één waterwinning in het werkgebied van Stichting
Waterlaboratorium Oost, ps. Van Heek/
Montferland werd in 1984 de normwaarde
van 50 mg/l bereikt. Door een nieuwe put
(met laag nitraatgehalte) op enige afstand
van de bestaande winning ingebruik te
nemen en door denitrificatie vaneen deelvan
het ruwe water in een denitrificatiereactor
[14, 15]ishet nitraatgehalte in het reine
water teruggebracht totgemiddeld 39 mg/lin

TABFI. IV - Kwaliteitsontwikkeling ruw waterbijde wingebieden vanps. Oldenzaal.
Wingebied II
( P 7 t 'm 101

Wingc bic d 1
(P 1 t m 6)

Nitraat
Sulfaat
X N +S
Calcium
Magnesium
Totale hardheid
Waterstot'carbonaat
Waterstofcarbon aath. irdht id

(mg/l)
(mg/l)
(meq/1)
(mg/l)
(mg/l)
(mmol/l)
(mg/l)
(mmol/l)

1963

1986

1971

1986

<1
223
4.65
147
14
4.26
228
1.87

<1
138
2.88
122
14
3.63
268
2.20

<1
34
0,71
34
7
1,64
147
1,2(1

<1
122
2.54
92
10
2.71
179
1.47
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VEWIN aanbevelingen een toegestane
hardheid van 5,83 mmol/1eneen aanbevolen
hardheid van kleiner dan 3,75 mmol/1
kunnen worden berekend, geven aanzienlijk
lagere gehalten al aanleiding tot hinderlijke
en onsmakelijke hardheidsproblemen.
Het aantal klachten over de hardheid is
daardoor groter dan over welk ander
bestanddeel van hetwater. Van hard wateris
ook de grotere opname van metalen bekend
[9]. Bij afvalwaterzuivering iseen relatie
vastgesteld tussen de hardheid van het water
en het kopergehalte, dat afkomstig isvan
koperen binnenleidingen [10].(In beide
gevallen gaat het vooral om het waterstofcarbonaatgehalte c.q. de waterstofcarbonaathardheid).

Aß. 4.
Stroom baanpatroon
ps. Rnurlo berekend door
de Dienst Waterbeheer
Provincie Gelderland
in 1983.

1987. Bij enkele andere winningen ishet
nitraatgehalte stijgende en magbij voortzetting van de huidige trend op middellange
termijn (10à 15jaar) worden verwacht dat
de normwaarde wordt benaderd. De nitraatproblematiek en het onderzoek naar nitraatverwijderingstechnieken zijn het onderwerp
van vele publikaties [7, 14, 15].
De corresponderende grondwaterverzuring
trekt vooral de aandacht bijde bosbouw.
Verhoudingsgewijs geringe opname van
verzurende stoffen leidt inbosgebieden met
lage gehalten aan neutraliserende bestanddelen in de bodem tot een dalingvan de
pH-waarde met de bekende negatieve
gevolgen voorde flora. Op cultuurgronden is
de opname van verzurende stoffen veel
groter, maar de pH-dalingwordt door
bekalking tegengegaan om een optimale
groei van het gewas te verkrijgen.
Binnen de winningen van waterleidingbedrijven blijft de pH daling tot nog toe
beperkt. Voordat het water de diepe winput
bereikt, ontmoet het (nog) voldoende
neutraliserende bestanddelen om een grote
pH-daling te voorkomen. Hoewel in het
werkgebied van Stichting Waterlaboratorium
Oost de pH in enkele winputten alwelis
gedaald beneden pH 6,0 isvan opname van

aluminium en andere zware metalen door
grondwaterverzuring geen sprake. Deze lage
pH's komen uitsluitend voor in zwak
gebufferd water. Het wegnemen van de
kalkagressiviteit van dit water kan plaatsvinden door filtratie over kalksteen
(marmer). Een onderzoek naarde mogelijkheid van verwijdering van aluminium uit het
water van sterk verzuurde putten van een
industriële winning wees uit dat bij filtratie
van dit water over kalksteen het aluminium
uitvlokt. De aluminiumvlok blijft in het filter
achter en wordt op deze wijze uit het water
verwijderd.
Door filtratie over kalksteen neemt het
calciumgehalte en dus de hardheid van het
water toe. Bij pompstations opdehoge zandgronden, waar deze zuiveringstechniek
vanwege de lage hardheid en buffercapaciteit
van het water wordt toegepast, isde
hardheidsstijging geen bezwaar. Elders bevat
de bodem zoveel calciumcarbonaat, dat de
kalkagressiviteit daar alvrijwel volledig
wordt weggenomen.
De hardheidsstijging, die daarvan het gevolg
is, neemt toe naarmate de uitspoeling van
grondwaterverzurende stoffen groter wordt.
Een hoge hardheid van het water is
hinderlijk. Hoewel uitdenormwaarden ende

In 1971 werd nergens water gedistribueerd
met een hardheid boven3mmol/1.Vierpompstations leverden water met een hardheid
tussen 2,5 en 3 mmol/1. In 1987 isde
hardheid bij zes pompstations hoger dan
3 mmol/1, terwijl bij vier pompstations een
hardheid tussen 2,5 en 3 mmol/1wordt
gemeten. In veel gevallen isdeze hardheid
sterk stijgende, vrijwel uitsluitend bij
winningen in agrarische gebieden.
Bij een tweetal pompstations met hoge
hardheden, Ps. Oldenzaal en Ps. Zutphen, is
momenteel een centrale ontharding van het
water invoorbereiding. Als echterde huidige
trend in het kwaliteitsverloop zich voortzet
(hetgeen te verwachten is) zalook bij vele
andere pompstations eencentrale ontharding
moeilijk te vermijden zijn. Op dezelfde
middellange termijn van 10tot 15jaar die
eerder bij de ontwikkeling van het nitraatgehalte werd genoemd mag in dat geval
worden verwacht dat de investeringen in
zuiveringen voor ontharding van het water
groter zullen zijn dan die voor nitraatverwijdering.
Een hoge hardheid komt voornamelijk voor
inwaterdat doordenitrificatie nitraatarm tot
nitraatvrij is.De sulfaatgehalten die het
gevolg zijn van deze denitrificatie zijn echter
nergens dusdanig hoog,dat de normvoor het
sulfaatgehalte in het reine water wordt
bedreigd. In individuele putten wordt soms
wel een normoverschrijdend gehalte
gemeten, en de VEWIN-aanbeveling wordt
in het reine water inenkele gevallen wel
benaderd of bereikt. Aan verlaging van het
sulfaatgehalte in dit water wordt momenteel
nog niet gedacht. Wel isduidelijk dat ook
hiervan bij de afvalwaterverwerking hinder
en schade kan worden ondervonden [ 16).
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