Verontreinigingvandebodemenhetgrondwaterdoordevuilstortplaats
bijAmbt-Delden, Overijssel

1. Inleidingen doel vanhet onderzoek
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, hoofdafdeling
Bodem, heeft het voormalige Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening (RID)* het
project 'Grondwaterverontreiniging'
uitgevoerd. Het project isgestart in 1977en
afgerond in 1982.
Het onderzoek was toegespitst op het effect
van vuilstortplaatsen op de kwaliteit van de
bodem en het grondwater. Ruwweg was het
project onderverdeeld in literatuuronderzoek, veldonderzoek bij een aantal
vuilstortplaatsen en modelstudies.

W. F. KOOPER
voorheen Rijksinstituut Drinkwatervoorziening:
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onderzoek naar de bodemopbouw en de
geohydrologische situatie en voor het
onderzoek naar de verspreiding van
verontreinigende stoffen in de bodem en het
grondwater. Van de boringen zijn boorbeschrijvingen gemaakt. Ook zijn bodemmonsters in de pulsboringen gestoken.
Zeven boringen zijn uitgerust met mini-filters
(10cm lange geperforeerde plastic buisjes,
gevuld met glaswol) om hetgrondwater op
verschillende dieptes te kunnen bemonsteren.
Inde meeste boringen ishetgrondwater door
het RID halfjaarlijks totjaarlijks bemonsterd
en geanalyseerd op macro-parameters en
zware metalen. Het grondwater is éénmalig
geanalyseerd op organische microverontreinigingen.

de grond, de kationenadsorptie aan het
bodemmateriaal en de aanwezigheid van
sulfiden.
3. Bodemopbouw en geohydrologische
situatie
De bodemopbouw rond de stortplaats, die
juist ten westen van een zijtak van het
Twentekanaal isgelegen, kan op grond van
de boorbeschrijvingen en de uitgevoerde
bodemchemisch/fysische analyse alsvolgt
worden omschreven:
0 - 1 à 2 m -mv: Leemlagen; kalkhoudend
en relatief rijk aan organische stof, te
beschouwen alsafdekkend pakket; formatie
van Drenthe.
2 - 8 à 10m - mv: Matig fijn tot grofzandig,
kalkhoudend watervoerend pakket; formatie
van Drenthe.
8 à 10- 15m ;mv: Fijnzandig watervoerend
pakket, glauconiet en enigszins kalkhoudend;
formatie van Breda.

Door Stiboka isaan gestoken bodemmonsters uit 7 boringen, bodemchemisch en
-fysisch onderzoek uitgevoerd, waarbij
vooral gekeken isnaar de samenstelling van

Afb. I - Schematisatie van de bodemopbouw onder enindeomgeving vandestortplaats.
A. BREEUWSMA
Stichting voor Bodemkartering.
Wageningen

In deze publikatie zal worden ingegaan op
enkele aspecten vanhet veldonderzoek bijde
'gecontroleerde' stortplaats te Ambt-Delden
(voor volledig onderzoek zie Kooper [1984]).
Het onderzoek bij de stortplaats te Delden is
door het RID in samenwerking met het
Instituut voor Afvalverwerking (IVA)**
uitgevoerd.
HetRIDheeft zichhierbijgeconcentreerd op
het effect van de stortplaats opde kwaliteit
van de bodem en het grondwater, terwijl het
IVA-onderzoek heeft gedaan naarde samenstelling van het percolatiewater van de
stortplaats in relatie tot de tijd.
De Stichting Bodemkartering (Stiboka) heeft
in opdracht van het IVA bodemchemisch
onderzoek verricht.
Het doel van het onderzoek wasom inzicht te
verkrijgen in het effect van de stortplaats op
de kwaliteit van debodem enhet grondwater,
nu en op de langere termijn en de processen
die daarbij een rol spelen.

4

6 "E

10
12
14 mnnrtnmnnrirtihwwrtmnfl

intinhwrini»nniinnirmitinfirtnitifihmmifinnnifinfrmr

16 -

2. Opzet en uitvoeringvanhet onderzoek
Het IVA heeft gedurende een tiental jaren
het percolatiewater bemonsterd en geanalyseerd op macro-parameters, zware metalen
en organische vetzuren. Daarnaast ishet
percolatiewater op twee plaatsen eenmalig
bemonsterd voor de analyse op organische
micro-verontreinigingen.
Door het RID zijn 8 boringen rond de
stortplaats uitgevoerd en ingericht voor het
* Nu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
** Voorheen Stichting Verwijdering Afvalstoffen.
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15- ca. 35 m - mv: Leem- en kleilagen, te
beschouwen als basis van het watervoerende
pakket; formatie van Breda.
Het (freatische) watervoerende pakket
bestaat uit het onderste gedeelte van de
formatie van Drenthe en het bovenste
gedeelte van de formatie van Breda en heeft
een dikte van globaal 13m (2 - 15m -mv).
De overgang van de formatie van Drenthe
naar de formatie van Breda isin de
verschillende boringen aangetroffen op een
diepte tussen 8en 10meter beneden het
maaiveld.
Aan de hand van de korrelgrootteverdeling
van het bodemmateriaal wordt de doorlatendheid van het bovenste gedeelte van het
watervoerende pakket (2 - 8m-mv) geschat
op 4,5 x 10"4envoorhetonderstegedeelte (8
- 15 m - mv) op 1 x 10"4m/s.
De grondwaterstand ligt op ongeveer 1 m
beneden maaiveld.
Bovenstaande bodemopbouw is schematisch
weergegeven in afb. 1.
Het gebied rond de stortplaats iseen
infiltratiegebied.
In afb. 2 is,op basis van de gemeten
grondwaterstanden het isohypsenpatroon
van april 1981 weergegeven.
Globaal isde grondwaterstroming in de
omgeving van destortplaatswestelijk gericht.
Het grondwater wordt gevoed vanuit de ten
oosten van de stort gelegen zijtak van het
Twentekanaal.
Het gemiddelde kanaalpeil is 10m + NAP.
Ten zuiden van de stortplaats ontspringt de
Hagmolenbeek ineen plaatselijk kwelgebied.
Zoalsuitafb. 2blijkt, heeft de Hagmolenbeek
ten westen van de stortplaats een drainerend
effect op het grondwater ten tijde van de
uitgevoerde metingen.
4. Samenstelling vanhet percolatiewater
In stortplaatsen met huishoudelijk afval kan
zich achtereenvolgens een aantal gasvormende stadia voordoen:
—aërobe fase (maximaal enkele maanden
vanaf het begin van storten);
—zuurvormende anaërobe fase (duur: 0,5 meer dan 7jaar);
- methanogene anaërobe fase (duur
onbekend).
Inde vuilstortplaats Delden heerste tot begin
1979 de zuurvormende anaërobe fase.
In 1979 trad de methanogene fase in [Mesu,
1980]. Gezien de relatief trage stromingssnelheid van het grondwater, mag worden
aangenomen dat het bijde verschillende
boringen bemonsterde verontreinigde
grondwater isgeïnfiltreerd inde tijd dat de
stort zich nog in de zuurvormende anaërobe
fase bevond.
Tijdens de zuurvormende fase wordt, bij
afwezigheid van zuurstof (lage redox-poten-

/

/
//

\
\
\
\

/

*
Afb. 2 - Isohypsenpatroon vanhetgrondwater (d.d. l-4-'81) enlokaties vande boringen en bemonsteringsplaatsen.

tiaal), organisch materiaal afgebroken tot
koolzuurgas en vluchtige organische vetzuren.
Hierdoor isde pH van het percolaat vrij laag
(meestal 5 - 6),waardoor metalen (ijzer en
zware metalen) in oplossing kunnen gaan.
De mobiliteit van deze metalen wordt extra
verhoogd door complexvorming met de
organische vetzuren [Lagas en Harmsen,
1980].
De chemische samenstelling van het
percolaat is, naast de ouderdom van het
gestorte afval, ook afhankelijk van de hoogte
van de stort. Omdat het afval niet allemaal
tegelijkertijd isgestort en omdat de
storthoogte sterk wisselt (4-14m), kan de
kwaliteit van het percolatiewater van plaats
tot plaats zeer sterk variëren. Zo isop
verschillende locaties een variatie in
chloridegehalte van 1.000 tot 17.000 mg/lin
het percolaat gemeten.
In tabel Iisde globale concentratie van
enkele belangrijke stoffen in het percolatiewater, kenmerkend voor de zuurvormende
anaërobe fase, van één locatie weergegeven.
Twee monsters van het percolatiewater zijn

geanalyseerd op organische micro-verontreinigingen, waarbij een groot aantal
verbindingen werd aangetoond.
Onder meer werd tolueen inde concentraties
van 0,2 en 1,1mg/l aangetoond en kamfer in
gehalten van 2,1 en 0,7 mg/l.
Voor uitgebreidere gegevens omtrent de
chemische samenstelling van het percolaat
van de vuilstortplaats wordt verwezen naar
Mesu [1980], Largas en Harmsen [1981]en
Kooper[1984].
5. Processen inde niet-verontreinigde
bodem
Bij de boringen 224, 225, 227 en 259 isde
bodem beïnvloed door het percolatiewater
van de stortplaats, terwijl dit bij de boringen
226, 229 en 258 niet het geval is (lokaties
boringen afb. 2).
In tabel II zijn enkele karakteristieken van
het niet door de stort beïnvloede bodemmateriaal (boring 258) weergegeven.
Zoals hiervoor al isvermeld, bevindt zich op
8 à 10m - mv de overgang van de formatie
van Drenthe naar de formatie van Breda.

TABEL I— Globale concentraties vanenkele parameters inpercolatiewater vande vuilstortplaats Delden, kenmerkend
voor anaërobe fase (1976-1979).
Component

Eenheid

H+
EC
Sulfaat
Waterstofcarhonaat
Chloride
Ammonium
Natrium
Kalium

pH
mS/m
mg/l
mg/l
mg/1
mgN/I
mg/l
mg/l

5,8
4.500
1.500
800
8.000
1.800
4.500
2.000

Component

Eenheid

Magnesium
Calcium
IJzer
Zink
Zware metalen*
TOC
COD
Vluchtige vetzuren

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/1
mgC/l
mg0 2 /l
mg/l

600
3.000
1.600
50
0.01-1,38
20.000
67.000
35.000

* Gemeten zware metalen: nikkel, koper, lood, chroom en cadmium. Hoogst gemeten concentratie 1,38 mg/l (nikkel);
laagst gemeten concentratie 0,01 mg/l (cadmium).
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TABEL II - Enkele karakteristieken vanhetniet-verontreinigde bodemmateriaal (boring 258).
Diepte in
m — mv
4.906,106.45 7,00 7,158,25 8,708,809,55 10,1011 , 0 5 -

Org.
stof

Lutum

%

%

< 2 ptm

5.4
1.')
1,3
2,3
7.6
12.9
0,5
0.5
1,2
3,1
1,7

0,3
0.3
0,2
0,2
0,4

1.9
1.3
1.8
1,6
2.5
2,6
11,5
5,9
8.3
9.3
14.4

CaCO,
5.70
6,45
6.80
7.15
7.45
8.70
8.80
9,50
9,80
10,45
11.45

0.6

0,1
0.2
0,4
1,4
1.2

%

Pvriet

CEC*
meq/
100 g

pH-KCl
na oxydatie

%

FeS2**

Monosulfide
% FeS

sulfaatconcentratie
100

150

200

na/l
IJl

1.7
>7
>7
3,9
3.1)
2,7

8,2
10,7

<0.2
<0,2
0,33
0,72
0,94

-c 0,01
< 0,01
< 0,01
0.02
0.04

* CEC is kationuitwisselingscapaciteit (Cation Exchange Capacity).
** Bepaald via het ijzergehalte.
TABEL III — Globale concentraties inniet-verontreinigdgrondwater inmg/l (1977-198'1 ) .
Boring nr.

Cl

HCO,

258
229
256

80
70

300
3.30

-„2+
Ca

NH,

100
140

Na"

K'

50
30

Ba2

Zn

0.15
0,075

0,2
0,01

Tolueen

Kamfer

.3 X 10"

n.a. — niet aantoonbaar.

Uit tabel II blijkt op ongeveer deze diepte
een overgang aanwezig inhet sulfidegehalte
van de bodem (ook aangegeven door de pHKC1na oxydatie); boven 9,5 m-mvkon geen
sulfide worden aangetoond, terwijl dieper
wel sulfide werd gevonden.
De overgang insulfidegehalte van de bodem
vertoont echter geen directe correlatie met
de verandering in de diepte van overige
bodemkarakteristieken uit tabel II.
De concentraties vandemeeste anorganische
stoffen in het niet-verontreinigde grondwater
vertonen slechts weinigvariatie over de
diepte. In tabel III isdaarom de globale
'natuurlijke' concentratie van een aantal van
deze parameters opgenomen (grondwater bij
de boringen 258, 259 en 256).
In tegenstelling tot de in tabel III genoemde
stoffen, varieert het sulfaat- enijzergehalte in
het niet verontreinigde grondwater wel met
de diepte (afb. 3).
Vanaf 8 à 10m -mv (formatie van Breda)
vertoont het sulfaatgehalte een sterke
afname. Deze afname in het sulfaatgehalte
valt samen met de aanwezigheid van sulfiden
in het bodemmateriaal (tabel II).
Kennelijk treedt in de formatie van Breda
onder natuurlijke omstandigheden sulfidevorming op. Dit sulfide precipiteert in de
vorm van ijzersulfide (pyriet/monosulfide
tabel II).
De relatief hoge sulfaatgehalten in het
ondiepe, niet door de stort beïnvloede
grondwater (160mg/l bijboring 229 op
3 m - mv) zijn mogelijk het gevolg van
bemesting.
6. Verontreiniging vandebodem enhet
grondwater door de vuilstortplaats
De onderzijde vandestortplaats bevindt zich
circa 1 m boven het grondwater. Percolatiewater uit de stort infiltreert daarom door de

onverzadigde zone naar het grondwater.
In de onverzadigde zone en in het watervoerende pakket kunnen processen optreden
die de samenstelling van het percolatiewater
tijdens het transport in de bodem kunnen
veranderen. Tegelijkertijd verandert dan ook
de chemische samenstelling van het bodemmateriaal zelf (de matrix). Deze processen
zijn:
—oplos- en neerslagreacties;
—ad- en desorptiereacties;
—biochemische omzettingsreacties.
Uit de verhouding tussen de concentraties
van chloride (conservatief gedrag) en de
overige stoffen (niet conservatief gedrag) in
het percolatiewater en inhet verontreinigde
grondwater, kan (kwalitatief) worden
afgeleid welke chemische omzettingen in de
bodem hebben plaatsgevonden.
6.1. Biochemische omzettingen en
neerslagvorming inde bodem
In afb. 4 zijn de concentraties van sulfaat en
waterstofcarbonaat in het verontreinigde
grondwater bij de boringen 227 en 259
weergegeven.
Organische vetzuren, die in het percolaat in
zeer hoge concentraties voorkomen, worden
in het verontreinigde grondwater niet
teruggevonden. Dit wijst opafbraak van deze
stoffen in de bodem, waarbij koolzuurgas en
T A B E L IV - - Enkele karakteristieken van hetdoor de
Diepte in
m — mv
7.15
8.25
9.25
10.25
11,25
12,20
13,20
14,80

Org.
stof

Lutum

%

".»

< 2/^m

0.4
7,5
0,7
0.2
0,2
0,1
0.1
0,3

0.2
0,4
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0.3

1,3
2.3
5.5
5,4
7,0
3,9
4.1
10.2

CaC03

%

diepte
(m mv.)

Afb. 3 - Sulfaatgehalte in hetniet-verontreinigde grondwater bij de boringen 258 en259 (1981).

methaangas worden gevormd. De hoge
waterstofcarbonaatgehalten in het verontreinigde grondwater worden veroorzaakt
door de omzetting van koolzuurgas in
waterstofcarbonaat.
Bij de afbraak van de vetzuren in de bodem
stijgt de pH en daalt de redox-potentiaal,
waardoor sulfaatreducerende bacteriën zich
kunnen ontwikkelen. Dat hierdoor sulfaatreductie onder de stort in de bodem
plaatsvindt, blijkt uit het feit dat het
sulfaatgehalte in het verontreinigde grondwater (afb. 5)zeer laagistenopzichtevan dat
in het percolatiewater (tabel I) en zelfs ten
opzichte van het niet verontreinigde
grondwater (afb. 4).Bij sulfaatreductie
ontstaat sulfide dat in de bodem, door de
hoge concentraties van ijzer inhet percolaat
(tabel I), als ijzersulfide kan neerslaan. Dit is
ook onder een stortplaats te Markelo
geconstateerd [Breeuwsma en Van Engers,
1975],
In tabel IVzijn enkele bodemkarakteristieken
weergegeven van de door de stortplaats
beïnvloede bodem.
tortplaatsbeïn 'loedebodemmateriaal {boring 259).
CEC*
meq/
100 g

pH-KCl
na oxydatie

%

FeS 2 **

Monosulfide
% FeS

2,5
2,3
2,3
1,5
2,8
7,8

3.15
3,15
3,50
3,40
2,85

0.23
0,27
<0,2
<0,2
0,7.3

0.01
0,01
0,01
0,01
0,03

CEC is kationuitwisselingscapaciteit (Cation Exchange t apaeitv).
Bepaald via het ijzergehalte.
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sulfaat ( S O ^ )
40

op een aantal zware metalen geanalyseerd
(tabel VI).
De in het verontreinigde grondwater gemeten
concentraties aan zware metalen zijn
beduidend lager dan die in het percolatiewater.

-

waterstofcarbonaat (HCO3
1000
1500
2000 mg/l
mg/l
x chloride
• calcium
+ ammonium (N)
o kalium
D natrium

Voor de metalen nikkel, lood en arseen
komen de gemeten concentraties in het
verontreinigde grondwater (224,225en 227)
overeen met die in het niet verontreinigde
grondwater (226 en 229).
De sterke verlaging van de gehalten in het
grondwater ten opzichte van die in het
percolatiewater kunnen worden toegeschreven aan de vorming van onoplosbare
sulfiden en de adsorptie (uitwisseling tegen
Ca 2 + -ionen) die optreedt in de bodem onder
de stort. Deze effecten werden ook waargenomen bij kolomproeven met synthetisch
vuilstortpercolaat [Lagasen Loch, 1981],
Zink, cadmium en barium komen in het
verontreinigde grondwater plaatselijk in
verhoogde concentraties voor.
Mogelijk isdeze (ten opzichte van nietverontreinigd grondwater) verhoogde
concentratie van zink en cadmium in het
beïnvloede grondwater een gevolg van het
feit dat er lokaal zones aanwezigzijn waar
geen sulfidepercipitatie optreedt.
De duidelijk verhoogde concentratie van
barium in het beïnvloede grondwater iste
verklaren uit het feit dat dit element geen
slecht oplosbaar sulfide vormt.

15diepte
(m mv.)

Afb. 4 - Waterstofcarbonaat- en.sulfaatgehalten inverontreinigd grondwater bijde boringen 227en 259(1981).

Afb. 5 - Concentraties vandeaangegevenparameterstegen
de diepte in boring 259 (verontreinigdgrondwater, 1981).

Uit een vergelijking van tabel IIen IV blijkt
dat er geen kwantitatief verschil in sulfidegehalte wordt gevonden tussen de welen de
niet door de stortplaats beïnvloede bodem.
Ook dit wijst erop dat sulfaatreductie en
sulfideprecipitatie direct onder de stort
plaatsvindt, mogelijk in de onverzadigde
zone.

voerende pakket (formatie van Breda), waar
de CEC relatief hoog is.(N.B.Boring 259 is
wat dit betreft niet geheel representatief,
boring 258 wel, zie tabel II).
Dit beeld deed zich bij alle verontreinigde
boringen voor, gedurende de gehele
onderzoeksperiode.
Opvallend isdat de natriumconcentratie
relatief veel minder sterk afneemt dan de
kalium- en ammoniumconcentraties.
De verklaring hiervoor isvermoedelijk dat
kalium en ammonium sterker geadsorbeerd
worden omdat de klei illiet- en vermiculietmineralen bevat.

6.2. Ad- en desorptiereacties
Om inzicht te krijgen in de ad- en
desorptieprocessen in de verontreinigde
bodem, zijn de uitwisselbare kationen
bepaald. In verband met de lage gehalten
werd de bepalingsmethode aangepast
[Breeuwsmae.a., 1981]. In tabel Vis
aangegeven binnen welk traject de gehalten
liggen voor boring 258 en 259. Daaruit blijkt
dat in de verontreinigde bodem de gehalten
aan uitwisselbaar K + , Na + , NH^"en Fe 2 +
toenemen. Dit betekent dat er een uitwisseling heeft plaatsgevonden tegen Ca 2 + en
mogelijk Mg 2 + en Mn 2 + .
Deze omwisseling van kationen aan het
adsorptiecomplex blijkt ook uit de
concentraties van chloride, natrium, kalium
en calcium in het verontreinigde grondwater
bij boring 259 (afb. 5).

6.3. Zware metalen
Het verontreinigde grondwater (boringen
224, 225 en 227) en het niet verontreinigde
grondwater (boring 226 en 229), isin 1977

TABEL- V — Uitwisselbare kationen inniet-en wei-verontreinigd bodemmateriaal (resp.boring 258 en 259).
Bonne
nr.
258
259

K'

Na +

NH 4 +

2-4
5-8

1-2
4-7

0 - 2
2 - 10

Ca2 +

Mg 2 +

Mn2+

Fe2 +

5 - 10

0-9

0-2
1-6

% van CEC
80 - 85

- niet gemeten.
TABEL VI - Concentraties*
Boring nr.

Uit afb. 5 kan worden afgeleid dat van
9 - 10m - mv de concentraties van kalium en
ammonium relatief sterk afnemen ten
opzichte van chloride, terwijl het calciumgehalte sterk toeneemt.
Dit duidt opeen sterkeomwisselingvan Ca 2 +
tegen N H ^ en K + aan het adsorptiecomplex
in het diepere gedeelte van het water-

6.4. Organische micro- verontreinigingen
Het percolatiewater (op twee lokaties), het
verontreinigde grondwater (boring 227) en
het niet verontreinigde grondwater (boring
256) zijn geanalyseerd op een groot aantal
organische micro-verontreinigingen. In tabel
VII zijn enkele organische micro-verontreinigingen van de verschillende watertypen
weergegeven.
Voor de volledige lijst met geanalyseerde
organische micro-verontreinigingen wordt
verwezen naar Kooper [ 1984].

zware meta en in fig/t (1977-1981).
Ba **

Zn

Ni

224
225
227

10-500
10-250
20 - 200

21-61
6-27
6-48

5-11

-

400 - 1.700

0,2 - 3,8

-

-

500-2.500

226
229

1 0 - 20
1 0 - 60

5 - 14
5 - 36

3 . 5 - 15
5 - 25

0.1 - 0 . 4
0,1 - 0,5

Pb

-

Cd

_
50 -

300

* De weergegeven concentraties zijn minimale en maximale gemeten gehalten tussen 2en 13m-mv inhet watervoerende pakket.
—Is niet gemeten.
** Bariumanalyses 1980en 1981.

As
4.5-76
7 -77
7,5 - 67
7,5 - 30
4 -60

100

Uit tabel VII kan het volgende worden
afgeleid:
In de eerste plaats blijkt dat in het percolaat
de concentraties van de organische
micro-verontreinigingen sterk kunnen
wisselen onder meer door de heterogene
samenstelling van het afval. De concentraties
in het percolaat zijn over het algemeen hoog.
Niet van alle stoffen isbekend of zij 'als
zodanig' zijn gestort of dat zij omzettingsprodukten van andere organische stoffen
zijn. Met name de hoge kamferconcentraties
kunnen het gevolg zijn van afbraak van
andere organische componenten.
In de tweede plaats blijkt dat de organische
micro-verontreinigingen in het verontreingde
grondwater in het algemeen in hogere
concentraties voorkomen dan in het niet
verontreinigde grondwater. Dit geldt ook
voor de niet in het tabel VI weergegeven
stoffen.
In de derde plaats worden in het verontreinigde grondwater zeer lage gehalten
gevonden ten opzichte van die in het
percolatiewater.
De oorzaken hiervan kunnen zijn:
—de grote lokale variaties van concentraties
in het percolaat, zodat het bij boring 227
bemonsterde verontreinigde grondwater
(min of meer toevallig) afkomstig isvan een
plaats in de stort waar het percolaat lage
gehalten aan organische micro-verontreinigingen bevat;
—afbraak van organische micro-verontreinigingen in de bodem direct onder de stort;
—adsorptie van organische micro-verontreinigingen aan het bodemmateriaal direct
onder de stort.
Een combinatie van deze drie effecten lijkt
het meest voor de hand liggend, maar de
afzonderlijke bijdragen vandezeeffecten van
de afname van de concentraties van de
organische micro-verontreinigingen in het
grondwater ten opzichte van die in het
percolatiewater kunnen niet worden
vastgesteld.
7. Langetermijneffecten
Zoals uit dit onderzoek isgebleken, worden
momenteel vooralzwaremetalen, organische
micro-verontreinigingen, ammonium en
kalium in de bodem onder de stort of op
enige afstand vandestortgeheelofgedeeltelijk vastgelegd of afgebroken.
De vastlegging van deze stoffen in de bodem
is afhankelijk van factoren zoals redoxpotentiaal en zoutconcentraties (ionsterkte).
Dit betekent dat bijwijziging van deze
factoren (bijvoorbeeld door uitloging van de
vuilstortplaats) de vastgelegde stoffen alsnog
(voor een deel) mobiel kunnen worden.
Een belangrijke factor bijde uitloging van
een vuilstortplaats isde hoeveelheid
afbreekbaar organisch materiaal.
Op basis van metingen naar het verloop van

TABELVII - Enkele organische micro- verontreinigingen inhetpercolaat (1978. 1979)enhelniet-enwel-verontreinigde
grondwater (1978) in p.g/1.
Percolaat
Component
benzeen
tolueen
chloorbenzeen
styreen
methylstyrecn
kamfer
ethylfenol

Verontreinigd*
grondwater

Niet-verontreinigd*
grondwater

<0.03

< 0,03
0,03
n.a.
< 0,03
n.a.
na
< 0,03

na.

50

200

1.100

0.3

u.a.

200
200
100
700
200

<0.03
<0.03
<0.03

60
20
2.100

20

3
1

Concentratie eenheden volgens logaritmische schaal:
bij aangegeven concentratie ' 3 'ligt de concentratierange tussen Ien 10.

degasproduktie invuilstortplaatsen berekent
Hoeks [1976]onder een aantal aannamen
dat na 100jaar 98,5% van het afbreekbaar
organisch materiaal zal zijn omgezet.
Als geen afbreekbaar organisch materiaal
meer in een stortplaats voorhanden is,wordt
de zuurstof die het regenwater in de stort
infiltreert, niet meer verbruikt, zodat het
anaërobe milieu wordt verstoord.
Hierdoor kan na verloop van tijd zuurstofhoudend water in de bodem infiltreren,
waardoor de zware metaalsulfides zullen
oxyderen en zware metalen kunnen
remobiliseren.
Door uitloging van de stortplaats neemt
tevens de totale vuillast sterk af. Door
verandering van de 'buik-samenstelling' van
het percolaat, zal ook het evenwicht met het
adsorptiecomplex van de bodem verschuiven.
Hierdoor zullen de stoffen die momenteel
aan het bodemmateriaal zijn geadsorbeerd,
alsnog kunnen uitspoelen.
8. Conclusies
1. In hetniet-verontreinigde grondwater bij
de vuilstortplaats Ambt-Delden zijn tijdens
het onderzoek in het bovenste gedeelte van
het watervoerende pakket (0-8 à 10m -mv,
formatie van Drenthe) hoge sulfaatgehalten
gevonden (tot bijna 200 mg/l),misschien als
gevolg van overbemesting. In het diepere
pakket werden lage sulfaatgehalten in het
grondwater gevonden, terwijl in het
bodemmateriaal ijzersulfide werd
aangetroffen.
Dit geeft aan dat onder 'natuurlijke'
omstandigheden precipitatie van metaalsulfide in het dieper watervoerende pakket
plaatsvindt.
2. Uit de samenstelling van percolatiewater
van de stort en het verontreinigde grondwater
stroomafwaarts van de stort, kan worden
afgeleid dat direct na infiltratie van het
percolaat in de bodem sulfaat reduceert tot
sulfide.
Dit wordt bevestigd doordat openige afstand
van de stortplaats geen verschil kon worden
gevonden tussen het sulfidegehalte inwel en
niet verontreinigd bodemmateriaal. Direct
onder de stort treedt daardoor de sulfidevorming van ijzer en zware metalen op.

Bij zink en cadmium bleek de concentratie in
het beïnvloedegrondwater somsietshoger te
zijn dan in het niet-beïnvloede grondwater.
Dit wijst er misschien opdat plaatselijk zones
voorkomen waar geen sulfidevorming
optreedt.
Barium bleek alsenig zwaar metaal sterk
mobiel te zijn, vermoedelijk omdat het niet
neerslaat als sulfide.
3. Het percolatiewater van de stort bevat
aanzienlijke concentraties aan organische
micro-verontreinigingen.
In het verontreinigde grondwater werden
deze stoffen in slechtsgeringe, doch wel
enigszins verhoogde, concentraties
teruggevonden.
Dit geeft aan dat direct na infiltratie van het
percolaat in de bodem omzetting (van afbreekbare)- en/of adsorptie (van persistente)
organische micro-verontreinigingen
plaatsvindt, mogelijk ook in de onverzadigde

4. In de boden stroomafwaarts van de stort
wordt de mobiliteit van vooral kalium en
ammonium (in veel mindere mate ook
natrium) inhetdieperewatervoerend pakket
door adsorptie beperkt. Bij de omwisseling
van het adsorptiecomplex komt calcium vrij.
K + + N H ^ adsorberen specifiek ('K-fixatie').
5. Het reinigende effect van de bodem voor
de stoffen die uit de stort vrijkomen (zware
metalen, persistente organische microverontreinigingen, eutrofiërende stoffen) zal
slechts van tijdelijke aard zijn.
Bij wijziging van de omstandigheden
(uitloging van de stort, doorbraak van
zuurstof) kunnen deze stoffen remobiliseren.
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Het Rijksinstituut voor Zuivering van
Afvalwater (RIZA) heeft onderzoek verricht
naar de uitloogbaarheid van vuilverbrandingsresiduen en naardeuitloogbaarheid van
Vasilgrit.
De uitloogbaarheid van anorganische en
organische stoffen uit vuilverbrandingsvliegas en -slakken isvastgesteld door middel
van enkelvoudige schudproeven. Het onderzoek gaf de volgende resultaten:
—De uitloging van anorganische
componenten bedraagt in het algemeen voor
zowel de onderzochte slakken alsde vliegassen maximaal enkele procenten. Uit een
van de onderzochte slakken loogt cadmium
voor ca. 20% uit.
—In de extracten van de onderzochte
slakken wordt voor cadmium, koper en zink
de IMP-basiswaterkwaliteit overschreden.
—In de extracten van de onderzochte
vliegassen vindt voor cadmium en chroom
een overschrijding van de IMP-basiswaterkwaliteitsnorm plaats.
De uitloging van polycylische aromatische
koolwaterstoffen uit slakken en vliegas
bedraagt één tot enkele procenten. Uit één
van de onderzochte vliegassen loogt
fluorantheen voor meer dan 30% uit.
Pentachloorbenzeen kan tot rond de acht
procent uitlogen. Voory-hexachloorcyclohexaan werden uitloogpercentages van
boven 50% gevonden.
—De concentraties aan organische
componenten in de extracten overschrijden
bij geen enkele meting de IMP-basiswaterkwaliteit.
—De vertaling van de onderzoeksresultaten
naar gevolgen bij praktijksituaties isniet
eenvoudig en op dit monment nog niet te
maken. De mate van uitloging van met name
zware metalen die isgemeten geven evenwel
aanleiding te concluderen dat de toepassing
van vuilverbrandingsslakken als oeverbeschermingsmateriaal niet zonder meer
acceptabel is. Een terughoudend beleid ten
aanzien van deze toepassing lijkt vooralsnog
gewenst. Er zal nader onderzoek moeten
plaatsvinden om een betere vertaalbaarheid
te krijgen vande laboratoriumresultaten naar
de praktijk.
Vasilgrit iseen smeltslakgrit verkregen door
het verkleinen van bodemslakken, afkomstig
van met poederkool gestookte elektriciteitscentrales.Smeltslakgrit wordt toegepast voor
het verwijderen van oude verflagen van
bruggen, schepen, sluizen, kunstwerken en
dergelijke.
Het onderzoek isuitgevoerd doormiddel van
schudproeven (cascadeproeven). Naast
bodemslakken zijn vier verschillende
gritfracties variërend van < 0,2 mm tot > 10
mm in onderzoek genomen.
Het onderzoek gaf de volgende resultaten:
—Over het algemeen neemt het gehalte aan
anorganische microverontreinigingen toe bij
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Handboek 'Biologie der
Abwasserreinigung' verschenen
Hoewel er talloze handboeken bestaan over
techniek en over biologie afzonderlijk, isde
hoeveelheid samenvattende literatuur over
de biologie van de afvalwaterzuivering
schaars. Om in deze lacune te voorzien
stelden prof. dr. K. Mudrack en
dr.-ing. S. Kunst het handboek 'Biologie der
Abwasserreinigung' samen, waarin zij
beogen voor technici de biologische aspecten
en voor biologen detechnische kanten vande
afvalwaterzuivering duidelijk te maken.
De hoofdstuktitels geven een indruk van de
inhoud:
- Beschreibung der Substrate Abwasser und
Klärschlamm;
- Beeinflussung der Gewässer und des
Bodens durch Abwasser und Klärschlamm;
- Mikrobiologische Grundlagen;
- Sammlung und Transport von Abwasser
und Regenwasser;
- Aërobe Verfahren zur Abwasser- und
Schlammbehandlung;
- Anaërobe Verfahren zur Abwasser- und
Schlammbehandlung;
- Biotechnologische Verfahren zur
Behandlung von konzentrierten Abwässern
mit Wertstofgewinnung;
- Stand und Entwicklungstendenzen der
biologischen Abwasserreinigung.
Een literatuuropgave en een register
completeren het handboek. De samenstellers
zijn beide verbonden aan het Instituut für
Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik
der Universität Hannover.
Mudrack, K. u. S. Kunst. Biologie der
Abwasserreinigung. Stuttgart, New York,
Gustav Fischer Verlag, 1985.(166 p.,80 afb..
17x24 cm, DM 68.-, ISBN 3-437-30453-4)
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toenemende fijnheid van de Vasilgritfracties.
- De fijnste Vasilgritfractie geeft,
uitgezonderd cadmium, de hoogste uitlooggehalten in de extracten. Een en ander
resulteert in de hoogste uitloogpercentages
voor de meeste elementen bijdeze fractie.
- De (cumulatieve) uitloogpercentages van
arseen, chroom, koper, nikkel en zink liggen
voor de onderzochte Vasilgritfracties
beneden of rond 1%.Voor cadmium varieert
het uitloogpercentage tussen 3en 6%. Voor
lood worden uitloogpercentages gevonden
van 0,5 tot 2%.
- Bij toetsing van de concentraties in de
extracten aan de IMP-basiswaterkwaliteitsnormen valt alleen bij de fijnste Vasilgritfractie een overschrijding voor koper en lood
te constateren.
- In de extracten van de eerste cascades
werden geen polycylische aromatische
koolwaterstoffen in concentraties boven de
detectiegrens (1 (xg/1) aangetroffen.
- De uitloging die optreedt na het in
oppervlaktewater geraken van Vasilgrit, dat
gebruikt wordt voor gritstraalactiviteiten, zal
naar verwachting qua concentratieniveau
niet tot een onaanvaardbare waterverontreiniging leiden.
Aangezien geen onderzoek is uitgevoerd
naar degevolgen voordewaterkwaliteit door
het in het oppervlaktewater geraken van
verfresten en roestfracties, isgeen uitspraak
mogelijk in algemene zin over de
consequenties van gritstraalactiviteiten voor
het aquatisch milieu. Onderzoek in deze
richting wordt gewenst geacht.
- Gezien de overschrijding van IMP-basiswaterkwaliteitsnormen bijde fijnste
Vasilgritfractie lijkt vooralsnog een
terughoudend beleid ten aanzien van het
storten van deze onverkoopbare fractie in
oppervlaktewater gewenst.
Voor een volledige beschrijving vande opzet,
uitvoering en resultaten van het onderzoek
wordt verwezen naar de RIZA-rapporten
84-095 en 84-096. Deze rapporten zijn op
aanvraag verkrijgbaar.
Ir. A. B.van Luin.
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