Kwaliteitsveranderingen vangrondwateralsgevolgvanuitspoeling
van meststoffen

Inleiding
De uitspoeling van meststoffen in het
intrekgebied van waterwinningen met
freatisch grondwater leidt niet altijd tot een
stijging van het nitraatgehalte in het
opgepompte water. In ve«l gevallen wordt
zelfs in het geheel geen nitraat aangetroffen,
terwijl dat qua verblijftijd van het water in
de bodem logischerwijs wel het geval zou
moeten zijn. De oorzaak hiervan is
denitrificatie in de bodem.
Een beschouwing van het verloop van de
waterkwaliteit van freatische winningen leert
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evenwel, dat ongeacht het aldan niet
voorkomen van nitraat de samenstelling van
het grondwater alsgevolgvan uitspoelingvan
meststoffen verandert. Bij de oxydatie van
ammonium uitorganische mestworden naast
nitraat- ook waterstofionen gevormd, zodat
in feite salpeterzuur ontstaat. Door reactie
van dit zuur met bufferende bodembestanddelen stijgen de gehalten aan calcium,
magnesium en waterstofcarbonaat.
Deze stijging wordt niet meerbeïnvloed door
een eventueel navolgende afbraak van
nitraat.
De duidelijkste indicatie vanbeïnvloeding van
de waterkwaliteit door uitspoeling van meststoffen isdus niet een stijging vanhetnitraatgehalte, maar eengeleidelijke toename vande
hardheid van het water.
De denitrificatie heeft een stijging van het
gehalte aan vrije stikstof in het water tot
gevolg. Daarnaast blijkt bij winningen waar
denitrificatie optreedt naast de hardheid ook
het sulfaatgehalte toe te nemen.
In dit artikel zal aandacht worden besteed
aan de waterkwaliteitsveranderingen diezich
voordoen alsgevolg van uitspoeling van
meststoffen. De praktijkvoorbeelden van
kwaliteitsontwikkelingen zijn zonder uitzondering afkomstig uit het werkgebied van
Wateriaboratorium-Oost ;eengroot deelvan
Gelderland en Overijssel. Hoewel daardoor
de ontwikkeling in dat gebied enigszins
centraal komt te staan, zullen de beschreven
verschijnselen en processen in overeenkomstige situaties elders uiteraard ook
optreden.
Winning vanaëroob grondwater
Bij de mineralisatie van organische stikstofverbindingen uit natuurlijke mest komt
ammonium vrij(tabel I,vergelijkingen 1.1 en

Afb. 1- Het probleem in één beeld; Winput tussendemaisstoppels. Putfilte
Sulfaatgehalte 1970-21 mg/l; 1986-225 mg/l.

1.2). Deze ammonium wordt door bacteriën
geoxydeerd tot nitraat. Hierbij wordt zuurstof
uit de lucht gebruikt en worden waterstofionen gevormd (vergelijking 1.3). De reactie
leidt dus tot verzuring van het infiltrerende
water. Bevat de bodem bufferende bestanddelen, zoals calciumcarbonaat en
magnesiumverbindingen dan wordt dit zuur
geneutraliseerd engaan calcium-,magnesiumen waterstofcarbonaationen in oplossing
(voorbeeld: vergelijking 1.4).
TABEL I- Mineralisatie en
1.1

R-NH2 +H20

i.:

NH 3 + H 2 0

1.3
E4

CaCO, + H 3 0+

E5

HC03~ + H30 +

NH4+ + 202 + H20

Nüri wane met votgreaeties.

-> R - OH + NH,
-» NH + + O E T
-» NO ~ + 2 H , 0 +
-» Ca2 f + HC0 3 ~ + H 2 0
** CO; + 2H 2 0

De oxydatie van 18mg ammonium (1mmol)
leidt tot de vorming van 62 mg nitraat.
De helft van het gevormde zuur wordt
geneutraliseerd door de hydroxyl-ionen, die
zijn vrijgekomen bij het oplossen van
ammoniak (vergelijking 1.2). In aanwezigheid
van voldoende bufferende bestanddelen in
de bodem wordt het resterende zuur volledig
geneutraliseerd. Als bij de neutralisatie
uitsluitend calciumcarbonaat is betrokken,
stijgt het calciumgehalte theoretisch met
40 mg/l en het waterstofcarbonaatgchalte
met 61 mg/l.
Door toename van de buffering zal bij het
naderen van het kalk-koolzuurevenwicht het
waterstofion ook met waterstofcarbonaat
gaan reageren (vergelijking 1.5). Hierdoor
zal de werkelijke stijging van calcium en
waterstofcarbonaat geringer zijn.
Zijn in de bodem slechts in beperkte mate
bufferende stoffen aanwezig dan zal het

20-25 m-mv.

waterstofion eveneens reageren met waterstofcarbonaat, waardoor het koolzuurgehalte
van het water stijgt. De pH-daling van het
water blijft dan beperkt. In extreme gevallen
verdwijnt hierdoor een groot deel van het
gehalte aan waterstofcarbonaat uit het water
en blijft bij evenwicht een deel van de
waterstofionen in oplossing. Het eindresultaat iseen sterk verzuurd water met dus
een lage pH waarde. Bij pH-waarden lager
dan 5 isopname van aluminium mogelijk [1].
De invloed van overbemesting ishet meest
eenduidig aan te tonen aan de hand van de
verandering van de waterkwaliteit van
afzonderlijke putten. Daarbij wordt namelijk
geen hinder ondervonden van invloeden
zoals het ingebruik nemen vannieuwe putten
en veranderingen in toegepaste zuiveringstechniek, wat bij een beschouwing van het
verloop van de kwaliteit van het reine water
wel het geval kan zijn.
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In afb. 2 zijn voor een put op pompstation
dr. J. H. van Heek in het Montferland en
voor een put van pompstation Lochem de
resultaten van de nitraat-, calcium-,
magnesium- en waterstofcarbonaatbepalingen gegeven zoalsdiemeteen tussenperiode van circa 15jaar zijn vastgesteld.
Behalve het nitraatgehalte vertonen alle
andere gehalten eveneens een stijging,
hetgeen volgens de gepresenteerde reactievergelijkingen ook te verwachten is.
In dezelfde periode zijn de gehalten aan
chloride, natrium, kalium en sulfaat niet of
slechts in geringe mate veranderd.
(N.B. Het waterstofcarbonaatgehalte in de
Lochemse put isnauwelijks gestegen.
De oorzaak isde afwezigheid van
voldoende bufferende bestanddelen in de
bodem. De pH isdan ook gedaald van 7.2
naar 6,8 waardoor de kalkagressiviteit
toenam.)
Bodemverzuringseffecten zoals mobilisatie
van zware metalen worden in de winputten
van de waterleidingbedrijven binnen het
werkgebied van Waterlaboratorium-Oost
nog vrijwel niet waargenomen. Bij een
tweetal industriële winningen, waar hoge
gehalten aan aluminium in het ruwe water
zijn vastgesteld (meer dan 2 mg/l) bleek dit
gehalte gepaard te gaan met eveneens hoge
nitraatgehalten. Het isduidelijk dat op deze
locaties de verzuring door oxydatie van
ammonium bij het in oplossing gaan van
aluminium een overheersende rol speelt.
Eerder genoemde veranderingen zijn
eveneens waarneembaar inde samenstelling
van het reine water. Omdat het aërobe
grondwater op de hoge zandgronden zoalsin
het Montferland vrijzacht is,heeft de stijging

van de hardheidsbestanddelen nog niet
geleid tot een ongewenst hoge hardheid van
het drinkwater.
Ter illustratie: Het nitraatgehalte inhet reine
water van pompstation Van Heek/Montferland is in de periode 1971-1985 gestegen van
11tot 48 mg/l (toename 0,6 mmol/1).
In hetzelfde tijdvak isde hardheid toegenomen van 0,7 mmol/1(3,9'D) tot
1,3 mmol/1(7,3'D) en het waterstofcarbonaatgehalte van 49 tot 84 mg/l
(toename 0,57 mmol/1).
Overbemesting in waterwingebieden waar
aëroob grondwater wordtgewonnen, heeft
dus naast een stijging vanhetnitraatgehalte
een toename van de hardheidsbestanddelen
tot gevolg.
Winning van anaëroobfreatisch grondwater
Stijging van de hardheid enhet sulfaatgehalte
In het intrekgebied van veel pompstations
met freatisch grondwater vindtop landbouwen weidegrond een bemesting plaats die
zeker niet minder isdan bij pompstation Van
Heek/Montferland. Niettemin wordt in dit

water geen of nauwelijks nitraat aangetroffen.
Blijkbaar ishet nitraatgehalte door processen
in de bodem afgenomen. Wel iswaarneembaar een aanzienlijke toename van de
hardheidsparameters en van het gehalte aan
sulfaat.
De oorzaak van de afname van nitraat is
denitrificatie in de bodem. Vrij algemeen
wordt aangegeven dat denitrificatie door
reactie met organisch materiaal deoorzaak is
van de daling van het nitraatgehalte [2].
Als de zuurstof in het infiltrerende water
door biologische processen isverbruikt zijn
denitrificerende bacteriën in staat organisch
materiaal te oxyderen en het nitraat te
reduceren tot vrije stikstof (tabel II.
vergelijking 2.1) [3], Deze reactie isslechts
een voorbeeld en isniet algemeen geldend
voor de denitrificatie met organisch materiaal.
Het resultaat van denitrificatie met organisch
materiaal isdus een verdere stijging van het
gehalte aan waterstofcarbonaat entevenseen
toename van het gehalte aan vrije stikstof.
Aan deze denitrificatie iseen nitrificatie met
de bijbehorende volgreactiès voorafgegaan.
Het totale proces van nitrificatie en
denitrificatie met organisch materiaal blijkt
dus wat betreft de gehalten aan opgeloste
ionen uitsluitend de hardheidsbestanddelen
te doen stijgen.
Hiermee isechter geen verklaring gegeven
voor de opmerkelijke groei van het sulfaatgehalte. Tot dusver wordt de toename van
het sulfaatgehalte in grondwater vooral
toegeschreven aan de groeiende uitstoot van
zwaveldioxyde in de lucht. Met de neerslag
komt het op de bodem, wordt omgezet in
sulfaat en met het infiltrerende water
meegevoerd.
Het ondiepe aërobe freatische grondwater
van de Veluwe bevat echter ca. 10à 15 mg/l
sulfaat. Het sulfaatgehalte isde laatste
15 jaar bij de pompstations aldaar gestegen
met hooguit 2 à 3 mg/l en ineen aantal
gevallen zelfs licht gedaald. Het is daarom
niet voorstelbaar dat het sulfaatgehalte van
anaëroob freatisch grondwater door dezelfde
oorzaak in 15jaar met 35 à45 mg/l stijgt,
zoals bij de putten van tabel III het gevalis.
Ook het gehalte in regenwater (gemiddeld
ca. 10 mg/l) geeft aan dat er voor stijgingen

TABEL II- Denitrificatieensulfaatreductie.

Denitrificatie
Metorganisch materiaal
2.1
SCH 2 0 + 4NO.r

2Nj + 4HC0 3 + CO, + 3H 2 0

Metpyriet
2.2
5FeS2 + 14 NO.,- + 4H 3 0+ —» 7 N2 + l0SO42" + 5Fe2+ + 6H20
2.3
10Fe 2+ + 2NO,~ + 42H 2 0 -* K)Fe(OH), + N2 + 18H,0 +
2.4
CaC0 3 + H,0 + -> Ca 2 + + HCOf + H 2 0
2FeS 2 + h NO.,

+ 2 C a C 0 3 + 6H 2 0 -

Sulfaatreductie
2.5

S0 4 2 ~ + 2 C H 2 0 - » H2S + 2 H C 0 3 ~

* 3 N 2 + 4SO„ 2 "

+ 2Fe(OH) 3 + 2 C a 2 + + 2 HCO,~
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van deze orde een andere oorzaak moet
worden gezocht.
Hoogendoorn [4]wijst op het vrij algemeen
voorkomen van pyriet indebodem van OostNederland. Hij schrijft de stijging van het
sulfaatgehalte toe aan oxydatie van deze
pyriet met behulp van zuurstof. Zelf stelt hij
echter terecht dat alsde hoeveelheid zuurstof
die in regenwater isopgenomen (ca. 11mg/l)
uitsluitend wordtgebruikt voorpyrietoxydatie
het sulfaatgehalte nog slechts met 15mg/l
toeneemt. Als het gemiddelde gehalte aan
sulfaat in regenwater door indamping verdubbeld is. kan hiermee dus maximaal
35 mg/l worden verklaard. Een verdere
stijging zou mogelijk zijn alsde oxydatie van
sulfiden optreedt in de onverzadigde zone
waar een voortdurende toevoer van nieuwe
zuurstof in principe niet uitgesloten is.
De zeer grote hoogten waartoe de sulfaatgehalten op diverse plaatsen reiken, de
geleidelijke groei over velejaren in
individuele putten en de somsgrote verschillen tussen putten op korte afstand van
elkaar leiden tot de conclusie dat ook
hierdoor slechts een beperkt deel van de
totale sulfaatstijging kan worden verklaard.

TABEL III - Kwaliteitsveranderingineen drietalputtenmetanaëroobgrondwater.
Ps. Dinxpt rlo Put 1
putfilter 17 3 1 m-mV
Chloride
Nitraat
Sulfaat
Waterstotcarbonaat
Calcium
Magnesium
Natrium
Kalium

- Toename van dt gehallen aan sulfaat

1986

1962

1986

1971

1986

40
<1
53
176
75
7
17
1,4

40
<1
91
242
106
7.3
22
2.2

34
<1
26
140
48
5

39
<1
100
249
120
6,6
21
1,8

24
<1
31
203
74
3.6
12
3,0

41
3
73
307
123
8,8
25
2,7
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het water. In feite isdeze ondergrondse
denitrificatie hetzelfde proces alsde
denitrificatie met kalksteen en zwavel, die
beproefd wordt in het Montferland.
Het enige verschil isdat in het Montferland
vrije zwavel wordt gebruikt in plaats van
pyriet [6, 7).
Als de veranderingen van de waterkwaliteit
in de individuele putten van pompstations
met anaëroob freatisch grondwater worden
getoetst aan de waarnemingen van Kölle dan
blijken deze in grote lijnen goed overeen te
komen. In tabel III isde wateranalyse
gegeven van een drietal putten 14tot 25 jaar
geleden en in 1986. Hieruit blijkt dat het
water sterk isveranderd. In alleputten treedt
een forse stijging op van de hardheidsparameters gecombineerd met een toename
van sulfaat. Van de hier gepresenteerde
putten isput 18van pompstation Eibergen
het sterkst veranderd. Hier ishet sulfaatgehalte verviervoudigd, het calciumgehalte is
2,5 maal hoger en het waterstofcarbonaatgehalte isgegroeid met meer dan 100 mg/l.
Deze kwaliteitsveranderingen komenook tot
uitdrukking in de ontwikkeling van de
samenstelling van het reine water. Bij het in

waterstofcarbot aat m totale hart Iheid in het reine water van ps Dinxperlo.
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Kölle e.a. [5]verklaart de sulfaattoename in
het 'Fuhrberger Feld"ten noorden van
Hannover niet door oxydatie van pyriet met
zuurstof, maar door denitrificatie. Bij deze
vorm van denitrificatie spelen bacteriën een
rol (Thiobacillus denitrificans). De denitrificatiereactie ende volgreactieszijngegevenin
tabel II vergelijking 2.2 tot en met 2.4.
In tegenstelling tot denitrificatie met
organisch materiaal heeft denitrificatie met
pyriet een verzurend effect, wat bij aanwezigheid van bufferende bestanddelen leidt
tot een verdere toename vande hardheid van
Afb..
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1973 in gebruik genomen pompstation
Dinxperlo ishet ruwe water oorspronkelijk
uit twee putten onttrokken. In 1976 en 1981
is de winning met twee putten uitgebreid.
Het zuiveringsproces bestaat uit enkelvoudige
droogfiltratie en isde gehele periode niet
gewijzigd. In het reine water zijn de gehalten
aan chloride, natrium en kalium vrijwel
constant gebleven terwijl de nitraatconcentratie van 0 tot 3 mg/l is gestegen.
In afb. 3 isde toename van de gehalten aan
waterstotcarbonaat, totale hardheid en
sulfaat gegeven. Het gehalte aan waterstotcarbonaat en de totale hardheid zijn beide
gestegen met ca. 0,5 mmol/1en het sulfaatgehalte met ca. 0,3 mmol/1. De stijging was
het sterkst in de periode 1980-1986.
Uit afb. 4 blijkt dat de ontwikkeling bijdit
pompstation niet op zichzelf staat. Voor een
zestal pompstations ishet verloop van de
hardheid sinds 1971gegeven. De hardheid
bij deze pompstations isover deze periode
met 0,6 tot 1,0 mmol/1gestegen, en de
snelheid waarmee de hardheid stijgt neemt
toe. De verandering van de gehalten aan
sulfaat, nitraat en waterstotcarbonaat zijn
gegeven in tabel IV. Een nadere bestudering
van deze kwaliteitsveranderingen leidt tot de
conclusie, dat de denitrificatie voor het
grootste deel aan oxydatie van anorganische
zwavelverbindingen moet worden toegeschreven.
Ook bij diverse andere pompstations is
dezelfde ontwikkeling merkbaar. Het is
daarom gerechtvaardigd te concluderen dat
de overbemestingsproblematiek in de
Achterhoek voor de grondwaterwinning niet
beperkt blijft toteenverhoogd nitraatgehalte
in het water van pompstation Van Heek/
Montferland, maar dat over het gehele
gebied als gevolg van uitspoeling van
meststoffen in steeds snellere mate een
hardheidsprobleem ontstaat.
Overbemesting in waterwingebieden waar
anaëroob grondwater wordt gewonnen leidt
minimaal tot eenzelfde hardheidstoename als
bij aëroob grondwater. Als denitrificatie
plaatsvindt met pyriet heeft dit eenstijging
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Om aanvullende informatie te verkrijgen
over het optreden van denitrificatieprocessen
isin het kader vanroutinematig putonderzoek
voorlopig eenmalig de bepaling van het
stikstofgehalte aan het meetprogramma
toegevoegd.
Na onderzoek vanca.200 putten isreedseen
zeer eenduidig beeld verkregen. In putten
met aëroob grondwater zoalsbijvoorbeeld bij
het pompstation Van Heek/Montferland en
de pompstations van de Veluwse Nutsbedrijven ishet stikstofgehalte niet verhoogd
door denitrificatieprocessen in de bodem en
wijkt dan ook weinig af van de verzadigingswaarde onder atmosferische omstandigheden.
In dit water isbovendien het sulfaatgehalte
l a a g ( < 25 mg/l).
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van het sulfaatgehalte totgevolg eneen
verdere toename van hardheidsbestanddelen.
Toename van het stikstofgehalte
Bij het denitrificatieproces wordt nitraat
omgezet in stikstof. Omdat stikstof in geen
enkel opzicht de kwaliteit vanhet drinkwater
beïnvloedt, bestaat er uit oogpunt van
kwaliteit geen belangstellingvoorhet gehalte
aan opgeloste stikstof. Bij drinkwateronderzoek worden daarom geen stikstofgehalten bepaald.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van
nitraatverwijdering in zuiveringsinstallaties
heeft de belangstelling voor stikstofmetingen
doen toenemen. Bij oriënterend denitrificatie-onderzoek aan het eerder genoemde
kalksteen-zwavelproces isaangetoond dat
oververzadiging met stikstof leidt tot
ontgassing in de reactor met kalksteen en
zwavelkorrels. Omdat dit een hinderlijk
effect heeft op het proces, wordt het
opgepompte water voorafgaand aan de
denitrificatie eerst van stikstof ontdaan door
vacuümontgassing. De werking van deze
vacuümontgasser kanworden nagegaan door
meting van het stikstofgehalte.

De oplosbaarheid van gassen inwater is
6
evenredig met de partiële
druk van dat gasin
het gasmengsel, waarmee het water in contact
is. In regenwater kan onder atmosferische
omstandigheden (100 kPa, 78% N 2 en2 1 %
0 2 ) bij 10 °C ca. 11 mg0 2 en 18mgN 2 per
liter oplossen. Bij infiltratie inde bodem
neemt het zuurstofgehalte af door verbruik
bij bodemprocessen. Stikstof neemt daaraan
slechts in beperkte mate deel. Zonder het
optreden van denitrificatie (bijvoorbeeld in
aëroob grondwater) mag daarom worden
verwacht dat het stikstofgehalte in het
grondwater gelijk isaan dat van regenwater.
Als na verbruik van de zuurstof in de bodem
door denitrificatie het nitraatgehalte daalt,
neemt het gehalte aan opgeloste stikstof toe.
Een deel vandeze stikstofzaldoor ontgassing
in de bodem uit het water verdwijnen.
Door de toename van de druk met de diepte
neemt de oplosbaarheid van stikstof echter
eveneens toe, wat ontgassing tegengaat.
In het ruwe water van pompstations waar
nitraat door denitrificatie instikstof is
omgezet, mag daarom worden verwacht dat
het stikstofgehalte de verzadigingswaarde
onder atmosferische druk overschrijdt.

TABEL IV —Waterkwaliteitsveranderingen bijenkele pompstations. Periode 1971-1986.
A Hardheid 3

Ps. Eihergen
Ps. Gorssel 1
Ps. Harfsen
Ps. Hengelo I
Ps. Klooster
Ps. Lichtenvoorde
Ps. Van Heek/
Montlerland 2
1
2
3

Beginjaar 197?
Laatste |aar 1985
Calcium + Magnesium

A Nitraat

A Sulfaat

A Waterstofcarbonaat

mmol/1

mg/l

mmol/l

mg/l

mmol/l

mg/l

mmol/l

0.63
0,75
1.02
0,73
0.67
0.72

3
0
8
15
1
3

0,05
0,13
0,24
0.02
0.05

25
22
29
26
26
34

0,26
0,23
0,30
0,27
0,27
0,35

48
49
83
36
51
27

0,78
0.80
1,36
0,59
0,83
0.44

0.64

38

0.61

9

0,09

35

0.57

1mmol/l = 5.6'D
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Afb. 5 - Relatie Sulfaat- Stikstofgehalte in putten.
Alle tot dusver verkregen meetresultaten vallen binnen
het gearceerde gebied IN = 200).

Ook in de putten met oud anaëroob grondwater, zoals bijvoorbeeld pompstation
Tolkamer, waar de winning onder een dikke
kleilaag plaatsvindt, ligt het stikstofgehalte
rond de 18à 20 mg/l omdat het water niet
door nitraatuitspoeling isbeïnvloed. Ook hier
bevat het water zeer weinig sulfaat.
In putten met jong anaëroob freatisch
grondwater zijn de stikstofgehalten wel
hoger. De putten die genoemd zijn in tabel
III bevatten 27 tot 29 mg/l stikstof. Elders
zijn echter nog duidelijk hogere stikstofgehalten tot 35 mg/l aangetroffen.
Dit impliceert dat sinds de infiltratie het
stikstofgehalte nagenoeg is verdubbeld.
De putten waarin het stikstofgehalte is
verhoogd bevatten zonder uitzondering alle
ook een hoog sulfaatgehalte. In afb. 5zijn de
resultaten van de stikstofanalyses uitgezet
tegen het sulfaatgehalte in de betreffende
put. Uit deze grafiek blijkt dat bij sulfaatgehalten tot 25 mg/I het stikstofgehalte in
geen enkel gevalduidelijk verhoogd is,terwijl
bij sulfaatgehalten boven 40 mg/l dit vrijwel

198

altijd het geval is.Hiermee isde relatie tussen
de afname vanhet nitraatgehalte ende stijging
van het sulfaatgehalte duidelijk aangetoond.
Overbemesting in waterwingebieden waar
anaëroob grondwater wordtgewonnen, leidt
door denitrificatie tot verhoogde stikstofgehalten.
Consequenties voorwinningen zuivering
Nitraat
De uitspoeling van meststoffen leidt
tot aanzienlijke veranderingen van de
grondwaterkwaliteit. In gebieden waar de
overbemesting een verhoging van het
nitraatgehalte tot gevolg heeft kan een
nitraatprobleem ontstaan. Bij pompstation
Van Heek/Montferland werd recentelijk de
normwaarde van 50 mg/l bereikt. Door een
nieuwe put in produktie te nemen op enige
afstand van de reeds bestaande winning kan
tot op heden nog steeds aan de wettelijke
norm worden voldaan. De mogelijkheid van
zuivering via een tweetal verschillende
technieken wordt onderzocht. Omdat de
nitraatproblematiek zich niet beperkt tot het
werkgebied van Waterlaboratorium-Oost
krijgt de verwijdering van nitraat momenteel
landelijk uitgebreid aandacht.
Hardheid
De nitraatuitspoeling gaat gepaard met een
toename van de hardheid. Op de hoge zandgronden, zoals bij pompstation Van Heek/
Montferland, leidt dit niet tot een
hardheidsprobleem omdat de hardheid van
nature laag is. EldersinNederland zijn echter
aërobe winningen, waar de hardheid van het
water bepaald niet gering isen waar de
uitspoeling van meststoffen een dubbel
probleem doet ontstaan [11, 12].
Bij anaërobe freatische winningen isde
hardheid van nature aanzienlijk hogerdan op
de hoge zandgronden. Als de nitrificatie
gevolgd isdoor denitrificatie met pyriet stijgt
de hardheid alsgevolg van beide processen.
Hierdoor ontstaat insteedssnellere mateeen
hardheidsprobleem. Een verdere voortzetting
van deze trend doet de behoefte aan ontharding van het water groeien. Naast het
kostenprobleem dat ontharding op zichzelf
met zich brengt vormt inOost-Gelderlandde
verspreiding van de winning een extra
kostenfactor. Een ontharding bij een groot
aantal pompstations met een produktie
tussen 0,75 en 4 miljoen m 3 per jaar zou tot
een zeer aanzienlijke stijging van de
produktiekosten leiden.
Sulfaat
De gehalten aan sulfaat nemen weliswaartoe,
maar van een dreigingvanoverschrijding van
de drinkwaternorm isnog nergens sprake.
Om deze reden en omdat van sulfaat bij de

Bodemverzuringen hardheid
Alsdekwaliteitvangeïnfiltreerdregenwaternietbeïnvloedisdoorbodemverzurendeprocessen,bepaaltde
reactie vankoolzuur metcalciumcarbonaatdeopnamevancalcium.
C 0 2 + CaC0 3 + H 2 0 4 ^ Ca 2 + + 2HC0 3 ~
Hetwaterstofcarbonaatgehalte stijgttweemaalzohardalshetcalciumgehalte.Calciumenmagnesium
(eventueelook ijzer) vormensamendetotalehardheid.Onderdewaterstofcarbonaathardheid wordt
verstaandat deelvandetotalehardheiddatbehoort bijdehoeveelheidwaterstofcarbonaationen.Inhet
bovengenoemde gevalzijndetotaleendewaterstofcarbonaathardheid dusgelijk.
Ingrondwater, afkomstig vangeïnfiltreerd regenwater,zijnbij afwezigheid van bodemverzurende
processen de totalehardheid ende waterstofcarbonaathardheid gelijk.
Vanbodemverzuring issprake alsniet koolzuur maarwaterstofionen inhetwater oplossenendaarna
wordenmeegevoerd.Bijaanwezigheidvancalciumcarbonaat wordencalciumenwaterstofcarbonaat in
gelijke hoeveelheden inhetwateropgenomen.
H 3 0 + + CaC0 3 - » Ca 2 + + HC0 3 ~ + H 2 0
Indatgevalstijgtdewaterstofcarbonaathardheid dusmetslechtsdehelftvan detotalehardheid.Bijgebrek
aancalciumcarbonaat zal hetwaterstofionreagerenmet waterstofcarbonaat.
H 3 0 + + H C 0 3 " * ± C0 2 + H 2 0
Hierdoor zal hetwaterstofcarbonaatgehalte vanhetwaterdalen,zodatdewaterstofcarbonaathardheid nog
meer zalgaan afwijken vandetotalehardheid.
Hefkenmerk vanbodemverzurende effecten opdekwaliteit van grondwater afkomstig vangeïnfiltreerd
regenwater iseenverschil tussen de totaleende waterstofcarbonaathardheid ').
Debodemverzurende processenzijnvooraldeoxydatie endeopnamevanstikstof- (afb.6:Nitrificatie) en
zwavelverbindingen. (afb.6:Denitrificatie metpyriet,zieooktabelII).Alservanuitgegaankanwordendat
nitraat en/of sulfaat inhetwater uitsluitend afkomstigzijnvanbodemverzurende processendankanuitde
gehalten aandezebeidestoffenworden berekendwat dedaarbij behorendewaterstofion-opname is
geweest.
H 3 0 + opname (mmol/l) = 2xsulfaat (mmol/l) + 1xnitraat (mmol/l)
Als hetwatervoldoende metcalciumcarbonaat inkontakt isgeweest hebbendezewaterstofionen hiermee
gereageerd engeeftdeberekendewaarde aanH 2 0 + -opnameook hetdeelvandetotalehardheiddataan
bodemverzuring istoeteschrijven.
Doordenitrificatie met
organisch materiaalensulfaatreductie kunnendekenmerken
vanbodemverzuring verdwijnen (afb.6: Denitrificatie
metorganisch materiaal en
sulfaatreductie). Bij beide
processenwordt waterstofcarbonaat gevormd,waardoor
navolledige afbraak van
nitraat ensulfaat detotale en
dewaterstofcarbonaat weer
gelijk zijn. Ingevaleenvan
dezeprocessenzich heeft
voorgedaan isdebijdrage van
bodemverzuring aandetotale
hardheidgroterdan dewaarde
diemet bovengenoemde
formule kanwordenberekend.
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normale grondwaterzuivering geen hinder
wordt ondervonden, wordt aan sulfaatverwijdering tot dusver geen aandacht
besteed.
Stikstof
Een hoog stikstofgehalte kan bij de winning
en de zuivering wel hinderlijk zijn. Een stikstofgehalte van 28 mg/l houdt indat per m 3
28 gofwel 1mol N 2 isopgelost. Als gas
neemt dit onder atmosferische omstandigheden een volume in van ca. 22 liter. Als het
water via een zuigsysteem wordt gewonnen

0 = Organisch
P • Pyriet

zal in de zuigleiding ontgassing optreden en
wel des te meer naarmate de oververzadiging
groter is. Het gevolg zal zijn het sneller
wegvallen van het vacuüm en dus een
frequentere schakeling van de vacuümpomp.
Vervanging van de aanvoerleiding vanwege
'lekkage' blijkt in dat geval geen succes te
hebben.
Hoewel ontgassing in pomp en leidingen bij
winning met onderwaterpompen niet uitgesloten is,zal dit meestal niet gebeuren of
slechts tot een gedeeltelijke ontgassing van
de overmaat aanstikstof leiden.Het grootste
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deel van de ontgassing vindt pas plaats bij de
zuivering. Tijdens de versproeiing boven de
filters wordt de druk plotseling verlaagd, in
open snelfilters zelfs tot atmosferische druk.
Onder dezer omstandigheden ishet water
oververzadigd met stikstof en zal het gas
ontwijken.
Een onvoldoende stikstofuitwisseling tijdens
de versproeiing heeft tot gevolgdat het gas
in uiterst kleine belletjes (ordegrootte
10-100 firn) in het bovenwater van het filter
wordt opgenomen of dat de ontgassing
gedeeltelijk in het filterbed zelf plaatsvindt.
In beide gevallen ishet effect hetzelfde.
De gasbelletjes in het bovenwater zijn zo
klein dat zeniet tegen deneerwaarts gerichte
waterstroom in kunnen opstijgen. Het gevolg
is dat ze in het filterbed worden afgevangen
en daar voor een snelle verstopping zorgen.
Van snelfilters isbekend dat bijonderdruk in
het filter ontgassing kan optreden [8].In dit
geval ontstaat een verstopping van het filterbed door ontgassingzonder dat daarvoor een
onderdruk nodig is.Een onderzoek daterop
was gericht de droge voorfiltratie bij een
pompstation te vervangen door natfiltratie is
vanwege ontgassing van het water en de
consequenties daarvan voor het zuiveringsproces voortijdig beëindigd.
Conclusies:
De kwaliteit van het grondwater wordt bij
meerdere pompstations in Oost-Nederland
in belangrijke mate bepaald door uitspoeling
van meststoffen en de navolgende afbraakprocessen. De oxydatie van ammonium leidt
tot een stijging van het nitraatgehalte en
verzuring van de bodem. Door reactie met
bodembestanddelen wordt deze verzuring
tegengegaan. Het gevolg isdat bij winningen
met anaëroob grondwater naast het nitraatgehalte tevens de gehalten aan calcium,
magnesium en waterstofcarbonaat toenemen.
Als in het intrekgebied van winningen met
anaëroob freatisch grondwater nitraat
uitspoelt, isdat vaak inhet nitraatgehalte van
het opgepompte water niet merkbaar, omdat
het nitraat door denitrificatie wordt omgezet
in stikstof. Hierdoor stijgen tevens de
gehalten aan calcium-,magnesium- en waterstofcarbonaationen. Bij de pompstations in
Oost-Gelderland wordt vooral pyriet als
substraat benut, waardoor ook het sulfaatgehalte in het water toeneemt.
In aëroob water kunnen dus hoge nitraatgehalten voorkomen. Natuurlijke denitrificatie onder anaërobe omstandigheden in de
bodem voorkomt hoge nitraatgehalten.
Zowel de nitrificatie als de denitrificatie met
pyriet hebben als resultaat dat de hardheid
van het water stijgt. Hierdoor kunnen grote
hardheidsproblemen en plaatselijk hoge
sulfaatgehalten ontstaan. Veel informatie
over denitrificatie isverkreaen door stikstof-

metingen. Deze analyse zal zonder twijfel
ook bij het wetenschappelijk onderzoek van
veel nut kunnen zijn. Oververzadiging met
stikstof kan bijdewinningen dezuivering tot
ontgassingsproblemen leiden.

informatie en kritieken. Met name de zeer
nuttige aanwijzingen en adviezen van
dr. J. C. Kruithof enir.C G. E.M.van Beek
(beide KIWA) worden door de auteur zeer
gewaardeerd.

De conclusie isop zijnplaats datbij
diverse pompstations in Oost-Nederland de
verandering van de waterkwaliteit alsgevolg
van uitspoeling vanmeststoffen groterisdan
bij het daardoor bekende pompstation
Van HeeklMontferland.
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Verantwoording

De intensieve veehouderij in Oost-Nederland
heeft geleid tot overbemesting van landbouwen weidegrond. In waterwingebieden ishet
gevolg een toenemende beïnvloeding van de
grondwaterkwaliteit, die niet beperkt blijft tot
de stijging van het nitraatgehalte.
In dit artikel zijn de kwaliteitsveranderingen
als gevolg van overbemesting aan de orde
gesteld. Belangrijke informatie werd verkregen uit een nieuwe analyse, de bepaling
van het stikstofgehalte. Deze analyse is
ontwikkeld door het KIWA en Waterlaboratorium-Oost ten behoeve van het
nitraatonderzoek. Binnenkort zullen het
principe en de toepassingsmogelijkheden in
een apart artikel worden gepubliceerd.
De auteur dankt hierbij de waterleidingbedrijven binnen het werkgebied van
Waterlaboratorium-Oost voor hun spontane
instemming met deintroductie vande meting
van de stikstofgehalten in de putten.
Dank gaat ook uit naar de heer C. Wien
(Waterleidingmij. Oostelijk Gelderland),
voor het vervaardigen van de grafieken en
naar de leden van de Commissie Nitraatverwijdering van het KIWA en medewerkers
van waterleidingbedrijven en Waterlaboratorium-Oost voor hun aanvullende
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Invloed 'zureregen'opdehardheidvanhetgrondwater
Stikstofoxyden enzwaveldioxyde, afkomstigvan industrieenverkeer zorgenbijoplossen inregenwaterof
nadrogedepositievoorverzuringvan het infiltrerende water. Deze verzuringwordt ineerste instantie
gebufferd door hetoplossenvan ammoniak,waarbij hydroxylionenontstaan.
NH 3 + H j O ^ N r V + O H Hetontstane ammonium-ion isechter zelf eenpotentieelzuurvormende component.
NH4+ + 2 0 2 + H 2 0 ^ N 0 3 " + 2H 3 0+
Denatteendedrogedepositie bestaat daardoor uiteenhoeveelheidvrijzuur (waterstofionen) naastde
zuurvormende component ammonium.
Uitde resultatenvanhet RID-VEWINMeetnet regenwater [9] isgebleken,datbijde27meetpuntenin
Nederland indeperiode 1978-1982gemiddeld (mediaan) 557/nmolwaterstofionenaanvrijzuur en
potentieel gevormdzuur perm2enper etmaalneerslaat (laagstewaarde350/nmol;hoogstewaarde
964 /xmol).Als deneerslag perjaar0,76 m3/m2bedraagt endeverdampingwordt ingeschatop50%kan
worden berekenddat het infiltrerendewatercirca0,5mmol/lwaterstofion bevat afkomstigvanzureregen.
Bijvolledige ontzuring metcalciumcarbonaatlevert diteenbijdragevan20mg/lcalciumen30 mg/l
waterstofcarbonaat aan het grondwater.
Dezure en verzurende depositie uitdelucht levertnavolledigeontzuringmetcalciumcarbonaatgemiddeld
eenbijdrage van0,5mmol/l aandetotalehardheiden0,25mmol/laandewaterstofcarbonaathardheidvan
het grondwater.
InhetrapportvanhetMeetnetRegenwaterwordtaangegevendatcirca40%vandetotaledepositievanzureen
verzurendecomponentenbestaat uitammoniak enammonium.Dezestoffenzijnvrijweluitsluitendafkomstig
vanbemesting.Debovengenoemde hardheidsstijgingen zijndaaromvoor40% toeteschrijven
aanbemestingenvoor60% aanindustrieenverkeer.

