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Calamiteit met gechloreerde koolwaterstoffen

Het migratiegedrag van deze vloeistoffen inhet bodemcompartiment
2. Inleiding
Op vrijdag 21oktober 1983isinde gemeente
Rolde (Drenthe) een vrachtwagen, geladen
met vaten oplosmiddelen, inde Dongelsche
Ruimsloot naast Rijksweg 33 beland. Bij dit
ongeval iseen aantal vaten met de volgende
gechloreerde koolwaterstoffen lek geraakt:
chloroform, 1,1.1-trichloorethaan en tetrachloormethaan. Omdat de desbetreffende
sloot ligt inhet stroomgebied vande
Drentsche Aa,waaruitwaterwordt betrokken
ten behoeve van drinkwatervoorziening, zijn
onmiddellijk verschillende instanties in actie
gekomen. Reedsdezelfde dag iseen gedeelte
van desloot afgedamd, enisdoor het GWG
de winning van oppervlaktewater uit het gebied stopgezet. Daarna iseen gedeelte van
het wegtalud afgegraven, enisbinnen het
afgedamde gedeelte van de sloot het slib
verwijderd.

1. Samenvatting
Door een ongeval met een vrachtwagenop
21 oktober 1983 infiltreerden enkele
honderden liters gechloreerde koolwaterstoffen indebodem nabij een vande
waterlopen inhet stroomgebied vande
Drentsche Aa. Dit had voor het Gemeentelijk
Waterbedrijf Groningen (GWG) tot gevolg,
dat voor enkele maanden een onderbreking
of beperking van de waterwinning uit dit
stroomgebied aan de orde kwam.

IR. P. VOLKER
ARGUS Milieukundig
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Groningen

Enkele dagen nahet ongeval —het talud was
weer hersteld endetijdelijke dammen waren
verwijderd - ishet GWG weer begonnen met
de inname van water uit het stroomgebied.
Hierbij bleef een intensief meetprogramma
met betrekking tot het oppervlaktewater van
het stroomgebied gehandhaafd. Inde tweede
week van november echter werden nabijde
plaats van het ongeval, inde sloot en inde
benedenstrooms gesitueerde waterlopen,
zodanig verhoogde concentraties van de drie
oplosmiddelen geconstateerd, dat stopzetting
of een tijdelijke beperkingvandeinnamevan
het oppervlaktewater voor het GWG
opnieuw aan de orde kwam.
De hierboven uiteengezette situatie gaf
reden om met spoed onderzoek te verrichten
en om, ineen later stadium, een sanering
voor tebereiden. Deverschillende onderzoeken endesaneringsbegeleiding werden

Daarom werden enkele onderzoekeningesteld naar de verontreiniging ter plaatse,
om de ernst van desituatie tebezienen ineen
later stadium een sanering voor te bereiden.
Bij deze onderzoeken enbij de saneringsbegcieiding werd bijzondere ervaring opgedaan met betrekking tot het migratiegedrag
van gechloreerde koolwaterstoffen inhet
bodemcompartiment.
Er isonder meer vastgesteld, dat een matig
doorlatende laagvanenkele metersdikte onvoldoende afscherming vande onderliggende
lagen biedt tegen neerwaartse migratie van
de stoffen inkwestie, inde verzadigde zone
van debodem.
Aan dehand van de bespreking van het bijzondere verontreinigingsgeval wordt in dit
artikel aandacht besteed aan enkele algemene
en theoretische aspecten vandecalamiteit en
aan detoegepaste saneringstechnieken.

verricht door Milieukundig Ingenieursbureau
ARGUS te Groningen.
Tijdens de uitgevoerde onderzoeken ende
sanering kon ondermeereen analyse worden
gemaakt van de migratie van de oplosmiddelen - die een dichtheid hebben die
aanmerkelijk groter isdan die van water- in
een matig doorlatende laag; een onderwerp
waarover slechts weinig bekend is.
De oplosmiddelen inkwestie wordenop
grote schaal geproduceerd en door middel
vanwegvervoergedistribueerd. De ervaringen
met decalamiteit die zichinRolde heeft
voorgedaan, kunnen bijdragen tothet inzicht
in risico-schattingen met betrekking tot het
gevaar van het wegtransport van deze stoffen.
3. Deverontreinigingssituatie
De zone van debodem die als verontreinigd
beschouwd kan worden, bevindt zich tussen
het talud vanRijksweg N33endeDongelsche
Ruimsloot. zoals aangegeven inafb. 1, en
beslaat een oppervlakte van circa 7 x 1 7 m2.
De bodemopbouw van de verontreinigde
zone isbeïnvloed door de ontgravingen die
direct nahet ongeval uitgevoerd zijn. In afb.
2 iseen geschematiseerde dwarsdoorsnede
van dezone weergegeven.
Vanaf circa 3meter diepte bevindt zich een
sterk tot zeer sterk lemige zandlaag met een
dikte van 2à3meter. Deze laag.die een
doorlatendheidscoëfficiënt heeft van circa
0,05 meter perdag,zalinhetvervolgworden
aangeduid als beekleemlaag. Aan de onderzijde van debeekleemlaag sluit een grof
zand/grindpakket aan.
De bij het ongeval betrokken oplosmiddelen
hebben een dichtheid die aanmerkelijk
groter isdan die van water (tussen 1,32en
1,59 kg/dm 3 ). Ook deviscositeit van deze

Afb. I - Overzichtskaart locatie.
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vloeistoffen verschilt van die van water.
Na onderzoek kon worden aangenomen, dat
behoudens een restverzadiging in de zandlagen boven de beekleemlaag de oplosmiddelen zich, ook inonopgeloste vorm,
deels in de beekleemlaag bevonden. Tevens
werd op grond van onderzoeksresultaten
geconcludeerd dat een deel van de oplosmiddelen via neerwaartse migratie onder de
beekleemlaag was terechtgekomen.
Binnen de verontreinigde zone doet zich een
kwelsituatie voor. In alle seizoenen iseen
stijghoogteverschil over de beekleemlaag
waargenomen vancirca35centimeter. Op de
hierboven beschreven diepteniveaus zijn de
oplosmiddelen vanuit de brongebieden van
deze vloeistoffen in oplossing gegaan.
Vervolgens werden zij meegevoerd door de
kwelstroom die boven de beekleemlaag voor
het overgrote deel afbuigt in de richting van
de sloot, waar het oppervlaktewater met de
stoffen werd belast.
Gechloreerde koolwaterstoffen zijn apolair
of zwak polair. De oplosbaarheid van de bij
het ongeval betrokken stoffen isgering.
Overigens isdeze toch nog wel zo groot, dat
ernstige verontreinigingen van grond- en
oppervlaktewater voor kunnen komen.
Bij het analyseren van de grond- en oppervlaktewaterverontreiniging te Rolde zijn
uitsluitend de concentraties van chloroform
en 1,1,1-trichloorethaan relevant.
De gevonden concentraties van tetrachloormethaan zijn zodanig laag,dat deze stof geen
rol van betekenis speelt. De concentraties
voor het totaal van de gechloreerde koolwaterstoffen, zoalsdeze in de verontreinigde
zone juist boven de beekleemlaag in het
grondwater zijn waargenomen, liggen tussen
0,86 en 19.000.000 ug/1. De gevonden hoge
concentraties waren hier in eerste instantie
bezwaarlijk milieu-belastend, door de omstandigheid dat zij in grondwater voorkwamen, dat het oppervlaktewater voedde.
Zo werden relevante concentraties in de
waterlopen van de Drentsche Aa veroorzaakt. Als bijzonderheid vermelden wij,
dat voor chloroform, op het diepteniveau
juist boven de beekleemlaag, tweemaal een
concentratiewaarde gevonden isdieenigszins
groter isdan de oplosbaarheidsgrens.
Juist beneden de beekleemlaag zijn, buiten
de verontreinigde zone, in het grondwater
concentraties waargenomen tussen 17,23en
2.500 ng/1voor het totaal van de stoffen.
De grootte van deze concentraties iseen van
de argumenten om aan te nemen, dat de
oplosmiddelen in onopgeloste vorm, via
neerwaartse migratie, het beekleemniveau
zijn gepasseerd.
De hoeveelheden van de oplosmiddelen die
ter plaatse in de bodem zijn terechtgekomen
zijn niet nauwkeurig bekend. Het gaat in
ieder geval om enkele honderden kilo's voor

stalendamwand

outfitter van
vaçuumbemaling

^/ naontgraving opgebrachte zandige grond,humeusen slibhoudend
matig fijn /matig grof zand (1)
zeer fijn /middel fijnzand
zeer fijn/middel fijnzand,leemarm /zwak lemig (2)
zeer fijn zand,sterk /zeer sterk lemig (3)
zeer grof zand /matig grofgrind
1.Totca.20cmonder deoppervlakte bouwvoor.Deslootbodem bestaat overwegend uit
slibhoudend materiaal over ca.10cmdikte.Onder debouwvoor bevindt zichopsommige plaatsen eendun veenlaagje (ca.10cmdik).Verderkomenopsommige plaatsen
aan deonderzijdevande laag zwak lemige inschakelingenvoor.
2.Aandeonderzijde vandeze laagkomen opsommige plaatsen grof zand/fijngrindinschakelingen voor.Openkele plaatsen isdeleemfraktieafwezig.
3.Aande bovenzijde vandeze laagdoen zich dezelfdeinhomogeniteits-verschijnselen
voor als bij (2).

Afb. 2 - Dwarsdoorsnede verontreinigde locatie.

het totaal van de stoffen. Betrokken instanties
schatten 800 à 1.000 kilogram. Bij enkele
saneringsmaatregelen direct na het ongeval
heeft men naar schatting circa 135 kilogram
van de stoffen kunnen verwijderen. Onder
meer op grond van een intensief meetprogramma, datdoorhetGWG inhet stroomgebied in kwestie werd doorgevoerd, kon
verder het volgende worden vastgesteld [f]:
De in de bodem achtergebleven hoeveelheden hebben geruime tijd na het ongeval
nog een belasting van het oppervlaktewater
veroorzaakt ter grootte van circa 100gram
gechloreerde koolwaterstoffen perdag.Voor
de Dongelsche Ruimsloot, waarop een
gebied van enkele vierkante kilometers
afwatert, gaf dit vanaf eind december 1983
tot het begin van de sanering eind september
1984, concentraties voor het totaal van de
stoffen te zien die globaal tussen 5en 30 u.g/1
zijn gelegen. Bij het innamepunt van het
oppervlaktewater van het stroomgebied van
de Drentsche Aa (circa 18kilometer stroomafwaarts, te Glimmen) zijn voor dezelfde
periode concentraties geconstateerd die
grotendeels tussen 0,01 en 0,1 u.g/1 zijn
gelegen. Er isechter enkele malen, ook inde

zomerperiode, een concentratiewaarde
boven 0,1 u.g/1 waargenomen. Voor geen
enkele van de betrokken stoffen iseen
overschrijding vandenorm voorafteleveren
leidingwater van 1u.g/1 vastgesteld. Hierbij
merken we op dat de standaardzuivering van
het desbetreffende oppervlaktewater beperkt
is in verband met de normaal goede kwaliteit
van dit water. De concentraties bij het
innamepunt werden niet alleen beïnvloed
door hydrologische, maar ook door
meteorologische factoren waaronder
temperatuur en wind. Hierbij speelde dus de
vluchtigheid van destoffen inkwestieeen rol.
4. De sanering
Een sanering van diepteniveaus onder de
beekleemlaag bleek buitengewoon kostbaar
en inhet onderhavige gevalnietinverhouding
met de veroorzaakte schade. Een sanering
van de beekleemlaag en bovenliggende
zandlagen werd van belang geacht om een
aanzienlijke reductie van de optredende
concentraties van de oplosmiddelen in het
oppervlaktewater te bewerkstelligen.
Hoewel in verband met de oppervlaktewaterwinning een eenvoudige en vooral
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koolfilterachteraan het genoemde zuiveringssysteem te koppelen. Na zuivering kon het
opgepompte grondwater ophet oppervlaktewater worden geloosd.
Uiteindelijk isna 18weken functioneren van
het grondwateronttrekkings- en zuiveringssysteem de sanering beëindigd. Over die
periode iswaarschijnlijk meer dan 200 kg
oplosmiddelen opgepompt en via zuivering
ter plaatse verwerkt.
Om de vorderingen van de sanering te
kunnen volgen bleek het opstellen van een
massabalans voor de stoffen in kwestie geen
geschikt hulpmiddel; te veel componenten
van de balans waren slechts met grote
onzekerheidsmarges vast te stellen.
Analyse van het migratieproces van de verontreinigde stoffen en analyse van het geohydrologische mechanisme ter plaatse
maakten het echter desondanks mogelijk de
vordering van de sanering te toetsen aan het
verloop van de concentratiesvandestoffen in
het influent van het zuiveringssysteem.

('alamiteitmet gechloreerde koolwaterstoffen.

T A B E L I— Fysische en chemische eigenschappen vangechloreerde koolwaterstoffen (gedeeltelijknaarSchwüle, \2\).

Koolwaterstoffen.
water
trichloorethvleen
tetraehloorethyleen
1.1.1-trichloorethaan
methyleenehloride
chloroform
tetrachloormethaan
water

Dichtheid
voor 20°C
(kg/dm 3 )

Dynamische
viscositeit
voor 20°C
(g/ms)

Oplosbaarhei Isgrens voor 10 °C
of20°C(*
(mg/kg)

1,46
1,62
1,32
1,33
1,49
1,59
1.00

0.58
0,87
0.86
0.43
0.57
0.97
1,01

1.070
160
1.700
13.200*
8.200*
785 *

uiterst snel te realiseren saneringsoplossing
van het verontreinigingsprobleem ten zeerste
wenselijk was, maakten de omstandigheden
een dergelijke oplossing nietmogelijk. En dit
ondanks een relatief klein oppervlak van de
verontreinigde zone.Echter het diepteniveau
vande brongebieden,deneerwaartse migratie
van de oplosmiddelen, de kwelsituatie, de
aanwezigheid van het weglichaam, de aanwezigheid van een sloot waarop een achterland afwatert en nogenkele andere factoren
lieten een eenvoudige isolering van de
verontreinigingsbronnen ofhetopeenvoudige
wijze afsnijden van het migratietraject tussen
de brongebieden en het oppervlaktewater
niet op zinvolle wijze toe. Ook het verwijderen van de bronnen was niet zonder
complicaties uitvoerbaar. Daarom werd in
opdracht van Rijkswaterstaat een speciaal
saneringsonderzoek ingesteld om de
mogelijke alternatieven te bestuderen.
Uiteindelijk isgekozen voor een methode
van indirecte verwijdering van de bronnen.
Door in het gebied waar het beekleem verontreinigd was het freatisch grondwater af te
pompen, werd het stijghoogteverschil overde
beekleemlaag zo sterk vergroot dat de ver-

-

Opp. spanning
vloeistof/lucht of
vloeistof/damp (•)
voor 20°C
(dyne/cm)

31,7 •

-

26,5
27.1
26.9 •
73

Dampspanning
voor 10°C
(mm Hg)
34,7
7,9
59,3
218,7
88.5
50,0
9,2

ontreinigende stoffen zich,ook inonopgeloste
vorm, naar boven konden verplaatsen. Het
betrof hierdusniet alleeneen afstroming van
het grondwater, maarook een afstroming van
de oplosmiddelen zelf (inonopgeloste vorm).
Om verschillende redenen werd de verontreinigde zone volledig geïsoleerd met behulp van verticale schermen (stalen damwand) die tot in de beekleemlaag reikten.
Deze ingreep bracht overigens een gedeeltelijke omleiding van de Dongelsche
Ruimsloot met zich mee. Diverse overwegingen resulteerden in het toepassen van
een vacuümbemaling. Tijdens de sanering is
globaal genomen over de 2à 3meter dikke
beekleemlaag een stijghoogteverschil van 2
meter of meer gerealiseerd.
Het teverwerken debiet van het opgepompte
grondwater bedroeg circa 10m 3 /dag. Het
bleek wenselijk het opgepompte grondwater
ter plaatse te zuiveren. Het principe van beluchting van het grondwater gaf hiervoor
goede mogelijkheden.
Vanuit veiligheidsoverwegingen in algemene
zin en om kortdurende zeer hogepieken inde
concentraties betertekunnen opvangen,werd
het verder wenselijk geacht om een actieve-

5. Theoretische achtergrond van
verticale migratie
Verticale migratie van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem wordt voornamelijk
bepaald door de volgende factoren: dichtheid, viscositeit, oppervlaktespanningen
oplosbaarheid. Voorts isin de onverzadigde
zone dedampspanning relevant. Wanneerde
bodem een niet te verwaarlozen percentage
organisch materiaal bevat, kan verder
adsorptie een rol van betekenis spelen.
In tabel Izijn vooreen aantal oplosmiddelen,
die alle tot de groep van vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen behoren,
waarden weergegeven voor de hierboven
vermelde parameters.
Met betrekking tot het onderhavige verontreinigingsgeval vallen de relatief grote
dichtheden van chloroform en van tetrachloormethaan op.Tevens springt de relatief
lage viscositeitswaarde van chloroform in het
oog. Verder merken wijop dat ereen aanzienlijk verschil in oplosbaarheid istussen de
drie bijdeverontreiniging betrokken stoffen.
Chloroform heeft dehoogste oplosbaarheidsgrens, tetrachloormethaan duidelijk delaagste.
In het algemeen spelenverderde zogenaamde
minimale saturatie, de beschikbare hoeveelheid van de oplosmiddelen ende doorlatendheid van het poreuze medium een rol bij de
verticale migratie. De minimale saturatie is
het maximale gedeelte van de poriën-ruimte
dat (nog) opgevuld kan zijn met de stoffen in
kwestie, terwijl deze stoffen in principe niet
(meer) verdrongen kunnen worden door
gravitatie-invloeden. In [2]vinden wij aanwijzingen dat de minimale saturatie enkele
liters per m 3 grond kan bedragen voor goeddoorlatende grondsoorten. Voormatig doorlatende gronden kunnen dewaarden oplopen
tot enkele tientallen liters per m3 grond.
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Een globale beschrijving van het migratiegedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in
het bodemcompartiment wordt gegeven door
Schwüle [2]. Het gedrag van deze stoffen
wordt uiteengezet vanuit een praktische
invalshoek. De beschrijving wordt niet
fundamenteel theoretisch uitgewerkt. Voorts
merken weopdat Schwüle bijzijn onderzoek
zowel modelstudies als veldwaarnemingen
heeft betrokken.
In de verhandeling wordt gesproken over
watervoerende lagen en ondoorlatende lagen.
Het algemene beeld dat wordt geschetst laat
zien dat de neerwaartse migratie van aan de
oppervlakte infiltrerende oplosmiddelen zich
na verloop van tijd voortzet tot onder het
niveau van de grondwaterspiegel. Indien de
hoeveelheid infiltrerende stoffen voldoende
groot is,volgt neerwaartse migratie tot het
grensvlak met een ondoorlatende laagis
bereikt.
Kruijtzer en Verruyt geven theoretische
beschrijvingen van het verticale migratieproces van een volume van een zekere
vloeistof omgeven dooreen lichtere vloeistof
in het poreuze medium. De beschrijvingen
zijn gebaseerd op de beginselen van dichtheidsstroming.
Bij de inzijging van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem wordt het neerwaartse
migratieproces voor een belangrijk deel
bepaald door twee verschijnselen, namelijk
dichtheidsstroming en bevochtiging.
Dichtheidsstroming isin principe te beschrijven met behulp van de wet van Darcy.
Dit betekent dat het een potentiaalstroming
betreft tengevolge van gravitatiekrachten.
Bevochtiging in een poreus medium iseen
verschijnsel waarbij grensvlakspanningen
een capillaire druk veroorzaken.
5.1. Dichtheidstroming
De wet van Darcy kan als
weer gegeven [3]:
q.x =
q> =
qz =

(1)

u 3x
K 3p

(2)

Li 3 y
LI v 3z

'

(x, y, z) cartesiaans assenstelsel, de z-asis
verticaal naar boven gericht.
q x ,q v ,q z zijn de componenten van de
volumestroomdichtheid.
K = de intrinsieke doorlatendheid van de
grond

Li = dedynamische viscositeitvandevloeistof
p = de vloeistofdruk
p = de dichtheid van de vloeistof
g = de gravitatieversnelling

Volgens Vermijt [3]geeft deze benadering:
Vz = - ^ P i L l ß l
" Pa

(3)

v z = effectieve grondwatersnelheid
a en b zijn indicesdie aangeven op welke
vloeistof de parameter in kwestie betrekking
heeft;
k a = de zogenaamde doorlatendhcidscoëfficiënt met betrekking tot vloeistof a.
(k a = Kp a g/u a )
n = de effectieve porositeit van het
poreuze medium.

dq x
3x

+

dq v

9q 2

3y

3z

=0

(5)

(6)

De waarde van de coëfficiënt a hangt af van
de geometrie vanvloeistof aen het eventuele
verschil tussen de viscositeitswaarden van de
twee vloeistoffen. In de literatuur vindenwe:
a = Vi voor een cilinder met horizontale as
en |i a = Lih [3, p.5]

<(

a

2u a +n b

voor een bolvorm en voor verschillende
viscositeitswaarden [4,p. 158[.
Op grond van de hierboven vermelde
waarden voor de coëfficiënt a kan in het
algemeen voor de neerwaartse migratie van
gechloreerde koolwaterstoffen met betrekking tot het verschijnsel dichtheidsstroming
het volgende worden gesteld:
k <a< 1

(7)

Hieruit blijkt dat het achterwege laten vande

Voor enig inzicht in het migratiegedrag ishet
voorts eveneens van belang om op theoretisch
niveau kwelstroming te betrekken.
De definitie van de stijghoogte eb luidt:
_P_+ z
eb= -t(8)
Pg
waarin z de zogenaamde plaatshoogte isvan
het punt waarvoor de stijghoogte geldt.
Vervolgens kan de kwelstroming gekwantificeerd worden door de verticale drukgradiënt
zoals deze in vergelijking (3) voorkomt vast
te leggen:

("

Hierin isA<j> het verschil tussen de stijghoogte
aan de bovenzijde respectievelijk de onderzijde van de te beschouwen grondlaag die als
horizontaal en homogeen isgeschematiseerd.
Verder is Az het verschil tussen de
z-coördinaten van de bovenzijde respectievelijk de onderzijde van deze laag.
Voor het geval verdringing van de ene
vloeistof door de andere vloeistof buiten
beschouwing wordt gelaten, kan analoog aan
vergelijking (4) voor V z de volgende vergelijking worden genoteerd:
ka Pa- Pb _ ka_pb Acb
(10)
n
p.,
n p;l Az
Indien de verdringing van de ene vloeistof
door de andere vloeistof wel wordt verdisconteerd, kan V z volgens Kruijtzer voor
een bolvormig volume van vloeistof a als
volgt worden beschreven [4,p. 158]:
2fia
ka p a - p b
V
2u a + Lih n
V

Tevens moet dan de geometrie van het
volume van de zwaardere vloeistof worden
meegenomen.
Voor de neerwaartse snelheid V z kan dan de
volgende algemene vergelijking worden
genoteerd:
K Pu - Ph
11
Pa

verdiscontering van de verdringing van de
ene vloeistof door de andere vloeistof bij de
theoretische benadering van dichtheidsstroming geen grote invloed heeft. De ordegrootte van V z wordt er nauwelijks door
veranderd.

£--« (&-')

Indien men de verdringing van de ene vloeistof door de andere wel wil verdisconteren,
dient de algemene continuïteitsvergelijking
[3] betrokken te worden:

l

Bij toepassing van de wet op een volume van
een relatief zware vloeistof a, die omeeven is

(4)

(Vz = q,/n);

v,

volgt worden

K 3p

door een andere vloeistof b ineen poreus
medium, kan voor een eerste benadering van
de snelheid V z waarmee vloeistof azich naar
beneden verplaatst worden uitgegaan van
een hydrostatische drukverdeling van
vloeistof b. Dit betekent dat erwordt aangenomen dat vloeistof bzich in rust bevindt
en dat de drukverdeling van vloeistof bgeen
beïnvloeding van de neerwaartse migratie
van het volume van vloeistof a ondervindt.
Er isdus geen rekening gehouden met de
verdringing van vloeistof bdoor vloeistof a.

3u a
ka p b Acb
2u a + u h n p a Az

(11)

Van bijzonder belang isde kwelsituatie
waarbij neerwaartse migratie van vloeistof a
stagneert. Dat wil zeggen dat Vz de waarde
nul aanneemt.
Op grond van de vergelijkingen (10) en (11)
kan nu naar voren worden gebracht, dat de
neerwaartse migratie van gechloreerde
koolwaterstoffen met betrekking tot het
verschijnsel dichtheidsstroming stagneert,
indien de kwelstroming alsvolgt is
gekwantificeerd:
Acb
JT^ =

8

/,
(1
v

Pa
)
Pb

(12)

Az
De waarde voor de coëfficiënt E hangt af van
de geometrie van vloeistof a. Verschillen in
viscositeitswaarden tussen de vloeistoffen a
en bspelen hiergeenrol.Vloeistof aisimmers
in rust. Voor een bolvormige geometrie volgt
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op grond van vergelijking (11): E= 2/3.
In analogie met dewaardevoorde coëfficiënt
a mogen weer ook hier vanuitgaan dat E
waarden tussen 0,5 en 1 zal aannemen.
Op grond vandebovenstaande formuleringen
kan met betrekking totdecalamiteit te Rolde
worden becijferd dat de periode die de
chloroform-vloeistof nodig heeft gehad
om door de beekleemlaag heen te migreren
1 à 2 maanden bedraagt. De geologische en
geohydrologische gesteldheid van de verontreinigde zone (inhomogeniteiten, stijghoogtevariaties en dergelijke) zijn hier
globaal in verdisconteerd.
Voor 1,1,1-trichloorethaan isde genoemde
periode viermaal zo lang. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat tengevolge van de
relatief geringe dichtheid en een enigszins
andere viscositeitswaarde ten opzichte van
chloroform te verwachten valt dat in de
praktijk deze factor aanzienlijk hoger zal
kunnen uitvallen door de invloed van het
verschijnsel bevochtiging.
5.2. Bevochtiging
Bij dit verschijnsel staan de grensvlakspanningen centraal. Deze veroorzaken een capillaire druk. die alsvolgt iste beschrijven [5]:
p c = ßof(s)
(13)
Hierin is p c de capillaire druk in het poreuze
medium. Vervolgens isßde zogenaamde
bevochtigingsconstante, die verband houdt
met de in de grensvlakchemie gebruikte
parameter randhoek. De groottevan ßwordt
bepaald door kenmerken van twee in het
poreuze medium aan elkaar grenzende
vloeistoffen of gassen.
Verder iso de oppervlaktespanning, die
eveneens bepaald wordt door kenmerken
van beide vloeistoffen of gassen die aan
elkaar grenzen in het poreuze medium.
De functie f(s) isafhankelijk van de saturatie
s, dat wil zeggen afhankelijk van het gedeelte
van de poriën dat door de vloeistoffen of
gassen van het grensvlakje in kwestie wordt
opgevuld.
Voor de onverzadigde zone van een nietverontreinigde bodem gaan we er vanuit dat
de poriën opgevuld zijn met water of lucht.
Voor een dergelijke bodem iser enige
bekendheid met de functie f(s). Zo geeft de
gemiddelde capillaire druk over de zogenaamde funiculaire zone voor de
gemiddelde waarde van f(s) de volgende
vergelijking [5]:

(14)

W)= Vn
K

n = de porositeit van het poreuze medium
K = de intrinsieke doorlatendheid van het
poreuze medium.
Voor de grensvlakjes in de poriën waarbij
ook gechloreerde koolwaterstoffen zijn

betrokken, zijn ons echter geen duidelijke
gegevens bekend met betrekking tot f(s).
Wel dient er op grond van vergelijking (14)
rekening mee gehouden te worden dat de
intrinsieke doorlatendheid van de grond een
rol speelt. In matig doorlatende grond neemt
de capillaire druk hogere waarden aan dan in
een goeddoorlatende grond.
5.3. Praktijkbenadering
In het hiervolgende gedeelte zal worden
ingegaan op de inzetbaarheid van de hierboven weergegeven theoretische benadering
voor een calamiteit zoals hier aan de orde is.
Alvorens hiertoe over te gaan willen wij naar
voren brengen dat in het algemeen het
volgende gesteld kan worden:
De theoretische achtergrond van de verschijnselen dichtheidsstroming, bevochtiging
en minimale saturatie laatziendat hoegroter
de intrinsieke doorlatendheid vandegrondis
hoe sneller en hoe dieper de neerwaartse
migratie van de gechloreerde koolwaterstoffen (in onopgeloste vorm) plaatsvindt en
hoe moeilijker het isom deze migratie tegen
te houden door middel van het opwekken
van een kwelstroming.
Het is mogelijk om op theoretisch niveau
dichtheidsstroming en bevochtiging zodanig
te combineren dat met beide verschijnselen
rekening wordt gehouden. Van Dam [5]
geeft aan hoe een dergelijke benadering voor
migratie van olieprodukten uitgewerkt kan
worden. Hierbij wordt in de formulering van
de wet van Darcy een term opgenomen
waarin de capillaire druk is verdisconteerd
zoals deze druk weergegeven isin de
vergelijking (13).
Voor een calamiteit zoalsdeze zich in Rolde
heeft voorgedaan komt onseen dergelijke
benadering echter niet alseen geschikt
uitgangspunt voor. Allereerst iser een
betrekkelijke onbekendheid met de functie
f(s), op grond waarvan de capillaire druk
theoretisch is vastgelegd.
Verder vinden wijde onzekerheid in hoeverre
invloed van trillingen de bovengenoemde
theoretische benadering onvolledig of onmogelijk maakt beslist relevant. Wij denken
hier aan trillingen tengevolge van wegverkeer, graafwerkzaamheden en het
inbrengen van de verticale schermen.
Voorts rijst de vraag of de invloed van het
variëren van de grondwaterstand en de
invloed van kwelstroming meegenomen kan
worden. Ook zijn er bezwaren van zuiver
praktische aard: Bij de afwikkeling van
calamiteiten die hier aan de orde zijn kan
wellicht achterhaald worden hoe groot de
hoeveelheid geïnfiltreerde oplosmiddelen is;
een betrouwbare indruk over de geïnfiltreerde hoeveelheden per oppervlakteeenheid voor de diverse infiltratiezones zal
tot de uitzonderingen behoren. Toch zijn het

juist deze parameters die in grote mate
bepalend zijn voor de neerwaartse migratiemogelijkheden. Bij relatief geringe hoeveelheden per oppervlakte-eenheid ishet zo
bijvoorbeeld mogelijk dat de hoeveelheden
oplosmiddelen die het niveau van de grondwaterspiegel bereiken per oppervlakteeenheid niet groot genoeg zijn om de
gravitatiekrachten over de capillaire
krachten de overhand te laten hebben.
Dit betekent dus dat het niveau van de
grondwaterspiegel niet wordt gepasseerd,
althans indien invloedsfactoren als trillingen
en een variërende grondwaterstand niet aan
de orde zijn. Voorts isin het algemeen de
minimale saturatie van belanginverband met
de geïnfiltreerde hoeveelheden per oppervlakte-eenheid.
Bovenstaande relativering van de inzetbaarheid van de besproken theoretische
achtergrond geven onzes inziens aanleiding
om voor een calamiteit, zoalsdezehieraan de
orde is,de volgende benadering voor te staan:
Het theoretisch inzicht in verschijnselen van
dichtheidsstroming dient alsindicatie voor
een maximum van de neerwaartse snelheid
Afb. 3 - Concerttratievertoop voor chloroform met
betrekking toldestroken A enCjuistboventiebeekleemlaag.
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van de koolwaterstoffen in onopgeloste
vorm. Het bevochtigingsverschijnsel wordt
niet kwantitatief ingebracht.
Kwalitatief gezien wordt dit verschijnsel
zodanig meegenomen, dat het alseen
vertragende factor voor de neerwaartse
migratie wordt aangemerkt. Voorts ishet in
het algemeen van belang het veldonderzoek
tamelijk ruim op te zetten. In dit verband
willen wij tevens wijzen op de invloed die
inhomogeniteiten van de grond kunnen
hebben op het zakkingsproces van de
oplosmiddelen.
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6. Specifieke ervaringen vande calamiteit
te Rolde
Bij de calamiteit zoals deze zich in Rolde
heeft voorgedaan iseen aantal bijzondere
ervaringen naar voren gekomen:

10 3
5
293." 5
2

6.1. Een matig doorlatende laag van enkele
meters dikte biedt in principe onvoldoende
afscherming van de onderliggende lagen
tegen neerwaartse migratie van de
gechloreerde koolwaterstoffen (ook bijeen
kweisituatie). Voor chloroform isdit inruime
mate aangetoond.
Dit betekent dat degrensvlakspanningen van
het poreuze medium zelfs bij kleine doorlatendheidswaarden (ca. 0,05 m/dag) geen
tegenwicht vormen tegen de krachten tengevolge van het gravitatieveld, zelfs bij een
situatie waar sprake isvan enige kwel.
De hoge concentraties (tot 2.500 u.g/1)die te
Rolde onder de beekleemlaag zijn waargenomen vormen het belangrijkste argument
voor de bovenvermelde conclusie. Een verklaring van deze concentraties op grond van
diffusie/dispersie-verschijnselen isniet
mogelijk.
Ter nadere toelichting hiervan isin afb. 3het
concentratieverloop voor verschillende
monsterpunten juist boven de beekleemlaag
weergegeven, waarvoor een enigszins
vergelijkbaar diffusie/dispersiepatroon heeft
bestaan met betrekking tot de monsterpunten
beneden de beekleemlaag.
De extreem hogeconcentratiesvan chloroform
met waarden boven de oplosbaarheidsgrens,
die juist boven de beekleemlaag zijn geconstateerd, worden niet verklaard uit een
algemeen stagneren van de neerwaartse
migratie van dezevloeistof.Wel wordt erverband gelegd met inhomogenitcit (hoge leem-
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Afb. 4 - Maandgemiddelde van hel totaal voor de concentraties van degechloreerde koolwaterstoffen in de
Dongelsche Ruimsloot.

6.2. In de bodem geïnfiltreerde gechloreerde
koolwaterstoffen kunnen tengevolge van het
proces van neerwaartse migratie brongebieden vormen diezodanig zijn dat de flux
van deze stoffen (vanuit de brongebieden
naar het omringende grondwater) gedurende
geruime tijd constant blijft of zelfs toeneemt.
De neerwaartse migratie brengt namelijk met
zich mee dat voortdurend nieuwe gedeelten

van de bodem gevuld worden met degechloreerde koolwaterstoffen. Wanneer deze
vloeistoffen verder doorzakken resteert een
minimale saturatie. Deze saturatie voedt
vervolgens de in het grondwater reeds
opgeloste hoeveelheden van de gechloreerde
koolwaterstoffen. Bij de overgang van een
matig doorlatende naareen goeddoorlatende
laag wordt zo tengevolge van de medium-

eigenschappen bewerkstelligd dat per tijdseenheid een groter contactoppervlak tussen
de stoffen in kwestie en hetgrondwater wordt
gecreëerd.
Te Rolde was een dergelijk verschijnsel waar
te nemen met betrekking tot de chloroform
die de onderzijde van de beekleemlaag was
gepasseerd.
In afb. 4 zijn de concentraties voor het totaal
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van de gechloreerde koolwaterstoffen weergegeven voor een monsterpunt in de
Dongelsche Ruimsloot op circa 30 meter benedenstrooms van de locatie van het ongeval
[1]. Aangezien er geen hydrologisch of vloeistofmechanisch onderzoek met betrekking
tot de sloot isverricht, zijn we voor het interpreteren van deconcentraties inkwestie aangewezen op een aantal schattingen van het
debiet van desloot inverschillende perioden.
Er kan gesteld worden dat in de maanden
oktober, november en december in 1983een
duidelijke daling van de flux aan gechloreerde
koolwaterstoffen voor de verontreinigde
zone isopgetreden. Daarentegen hebben wij
voor de maanden januari tot en met
september van 1984 sterk de indruk dat de
flux vrijwel constant isgebleven. Uiteraard is
dit een belangrijk gegeven geweest voor het
milieubezwaar dat de verontreinigingssituatie
met zich heeft meegebracht!
In tabel II zijn nog andere gegevens van het
oppervlaktewater verwerkt, die alle door het
GWG beschikbaar zijn gesteld. Het betreft
hier de verhouding tussen chloroform en
1,1.1 -trichloorethaan zoalsdeze voor het
bovengenoemde monsterpunt iswaargenomen.
TABEL II — De verhouding tussen deconcentraties van
chloroform en I,I,I-trichloorethaan inde Dongelsche
Ruimsloot.
Verhouding concentraties
chloroform: 1.1,1-trichloorethaan
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De verhouding tussen de twee stoffen wordt
niet beïnvloed door het debiet van de sloot.
Opvallend isde duidelijke trendmatige ontwikkeling van de verhouding. Het relatief
teruglopen van chloroform gedurende de
eerste maanden iszonder meer te verklaren
op grond van het relatief snel verdwijnen van
zones met een minimale saturatie van chloroform boven en in de beekleemlaag, in verband met de relatief grote oplosbaarheid van
deze stof. Het relatief oplopen van chloroform vanaf februari tot juni 1984gaat met
een te groot verhoudingsverschil gepaard om
aan toeval te worden toegeschreven. Gezien
de periode waarin dit verschijnsel zich voordoet en gezien de vrijwel constante flux voor
het totaal van de gechloreerde koolwaterstoffen isdit een duidelijke aanwijzing dat er
een verband bestaat met de neerwaartse
migratie van chloroform inde goeddoorlatende lagen onder de beekleemlaag. Naar
schatting isde flux van chloroform in degenoemde periode bijna verdubbeld.

6.3. Met behulp van een sterke kwelstroming kunnen degechloreerde koolwaterstoffen in onopgeloste vorm uit een matig
doorlatende laag naar boven migreren. Dit is
aangetoond voor 1,1,1 -trichloorethaan.
Horizontale migratie van de stoffen - op het
niveau van de bovenbegrenzing van de matig
doorlatende laag-naardeputfilters toe,leidt
tot een werkbare saneringsaanpak mits een
goed aangepaste bemalingstechniek wordt
doorgevoerd. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op het inspelen op de geohydrologische situatie en op de keuze van het
bemalingstype. Wij hebben de indruk dat
ook eenjuiste procedure van debemalingeen
belangrijke voorwaarde is.Bijde onderhavige
sanering iseen procedure van variatie van
onttrekkingspunten en een procedure van
korte onderbreking van de bemaling
toegepast.

gechloreerde koolwaterstoffen in onopgeloste vorm juist boven de matig doorlatende
laag uitstijgen, verandert de gradiënt van de
verticale drukcomponent zodanig, dat de
stoffen in kwestie niet meer verticaal naar
boven kunnen afstromen.
Dit betekent dat de stoffen zich tegen de
matig doorlatende laag blijven drukken, en
dat uitsluitend horizontale verplaatsing van
deze vloeistoffen mogelijk isrond de bovenbegrenzing van deze laag. Hierbij dient dus
rekening te worden gehouden met een
ongunstiger doorlatendheidscoëfficiënt dan
de gemiddelde doorlatendheidscoëfficiënt
van de laag diejuist boven de matig doorlatende laag isgesitueerd. Tevens kunnen
inhomogeniteiten hier een belangrijke rol
spelen, alsmede oneffenheden van de bovenbegrenzing van de desbetreffende laag.

Met betrekking tot de eerste opmerking van
deze paragraaf kan naar voren worden
gebracht dat tijdens de sanering in het
opgepompte grondwater een aantal malen
concentratiepieken voor 1,1,1-trichloorethaan zijn waargenomen die duidelijk in
contrast waren met de achtergrondconcentratie van het grondwater in kwestie.
Zo werd na 10weken functioneren van het
grondwateronttrekkings- en zuiveringssysteem in het grondwater van de putfilters
van de vacuümbemaling een gemiddelde
concentratie gevonden van nabij de oplosbaarheidsgrens.
Dit betekent dat de inde theoretische
beschouwing genoemde A(J>/Az-waarde
(zie paragraaf 5.1.) tijdens de sanering
blijkbaar voldoende isgeweest om voor
1,1,1-trichloorethaan een opwaartse migratie
te bewerkstelligen. Dezewaarde heeft tijdens
de sanering grotendeels tussen -0,65 en
—1,00gelegen. Het systeem van vacuümbemaling heeft hier uitstekend zijn dienst
bewezen, ondanks degeringe doorlatendheid
van de laagjes die juist boven de beekleemlaag gesitueerd zijn (zie afb. 2). Voor
chloroform en tetrachloormethaan ishet
echter niet mogelijk een dergelijke uitspraak
te doen. De in het opgepompte water
gevonden concentraties waren dermate laag
dat verondersteld moet worden dat deze
uitsluitend verband houden met zones waar
een minimale saturatie gold. Dit isin
overeenstemming met het vaststellen van de
omstandigheid dat chloroform in onopgeloste
vorm de beekleemlaag is gepasseerd.
Met betrekking tot het gedrag van
tetrachloormethaan ishet niet goed mogelijk
om met behulp van de beschikbare gegevens
een goede analyse te maken.
Met betrekking tot detweede opmerkingvan
deze paragraaf kan worden gesteld, dat zich
(geschematiseerd bezien) het volgende
verschijnsel voordoet:
Wanneer er hoeveelheden van de

7. Slotopmerkingen
Het spreekt voor zich dat het onderzoek dat
te Rolde heeft plaatsgevonden niet voor
zuiver wetenschappelijke doeleinden was
opgezet. De resultaten ervan bevatten
evenwel gegevens die van algemeen belang
kunnen worden geacht. Hierbij denken wij
niet alleen aan de ervaringen met betrekking
tot het migratiegedrag van gechloreerde
koolwaterstoffen opzich.Ook het potentieel
gevaar, dat van een dergelijke calamiteit met
betrekking tot een waterwinning voor
drinkwatervoorziening uitgaat, komt hier
naar voren. Uiteraard ishet onderzoek in
deze zin van betekenis vooreen oppervlaktewaterwinning zoals in het onderhavige geval
aan de orde isgeweest. Echter ook voor
grondwaterwinning zijn deresultaten relevant.
Zij tonen aan dat er zelfs in waterwingebieden
waar matig doorlatende lagen voorkomen
rekening meegehouden moetworden dat het
grondwater van het watervoerend pakket
ernstig verontreinigd kan worden ten gevolge
van een transport-calamiteit met gechloreerde koolwaterstoffen.
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