Gedrag van zware metalen en pesticiden in de, met havenslib
opgespoten, Broekpolder

Inleiding
In het Rotterdamse havengebied wordt
jaarlijks ongeveer 21 miljoen m:i slib
afgezet, dat door baggerwerkzaamheden
verwijderd moet worden. Het slib bestaat
voor een deel uit sterk met zware metalen
belast rivierslib, dat via de Nieuwe Maas
en in iets mindere mate via de Oude Maas
wordt aangevoerd. Een ander deel is
relatief schoon zeeslib, dat met de getijbeweging naar binnen wordt getransporteerd. Het slib uit de westelijke havens en
de estuariummonding, dat door het bij-
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mengen van zeeslib relatief schoon is,
wordt op een loswal op de Noordzee
gestort. Het meest verontreinigde slib uit
de oostelijke havens, dat relatief weinig
zeeslib bevat, wordt op land gestort.
Behalve zware metalen bevat het havenslib
ook organische microverontreinigingen
zoals pesticiden, grotendeels afkomstig van
plaatselijke lozingen in de havens. Bij
storten van slib op land bestaat het gevaar
dat tengevolge van uitspoeling van in het
slib aanwezige contaminanten de bodem en
het grondwater verontreinigd worden.
Het Waterloopkundig Laboratorium heeft
in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam en in samenwerking met het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid onderzoek
verricht naar het gedrag van zware metalen
en pesticiden in de met havenslib opgespoten Broekpolder, bij Vlaardingen (afb. 1).
Deze polder, 350 ha groot, is tussen 1959
en 1976 opgespoten met 25 miljoen m 3 slib
afkomstig uit havens ten oosten van de
Botlek.
Doel van het onderzoek is geweest na te
gaan hoe de in het slib aanwezige schadelijke stoffen zich in de loop van de tijd
zullen verplaatsen.
In eerste instantie is een geochemisch
onderzoek uitgevoerd dat parallel verliep
aan een detailonderzoek naar de grondwaterstroming in de bovenste lagen van
één van de 11 vakken waarin de Broekpolder ten behoeve van de opspuiting werd
verdeeld. In een raai waar in het kader

van een ontziltingsonderzoek reeds stijghoogte- en weerstandsmetingen waren verricht, zijn slootwater en grondmonsters
onderzocht. Tevens zijn enige grondwatermonsters genomen in een aangrenzende
polder en van twee oude loswallen. Ook
zijn monsters van havenslib vóór, tijdens
en na transport onderzocht. Het bleek
echter moeilijk om, met behulp van de
gegevens uit het detailonderzoek, voldoende
inzicht in de grondwaterbeweging te ver-

Afb. 1 - Ligging van de Broekpolder.

krijgen om de analyseresultaten van het
geochemisch onderzoek te verklaren.
Bovendien was het onmogelijk conclusies
te trekken met betrekking tot het verloop
van het uitspoelingsproces in de toekomst.
Daarom werd in tweede instantie besloten
tot het uitvoeren van een meeromvattend
globaal geohydrologisch onderzoek. Behalve de normale processen die bij geohydrologische verschijnselen een rol spelen
zoals kwel en lek door semipermeabele
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T A B E L I - Nalevering

Stofnaam
Fe
Mn
Zn
Cu
Cr
Pb

Cd
Ni
aldrin
dicldrin
isodrin
endrin
tdodrin
EOCL
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L3

van zware

A a n het slib
gebonden
/"g/g
23.500
605
700
134
208
200
7,6
38,7
5,2
4,5
4,2
0,89
0,88
31

metalen en pesti iden door
n poriënwater
opgelost
figfi
1.700
1.800
27
8.1
3,5
6,7
3,0
25
< 0,55
< 0,05
< 0,67
< 0,05
< 0,08
< 12

Verhouding
2.300
560
43.000
28.000
98.000
50.000
4.200
2.500
16.000
15.000
11.000
30.000
18.000
4.300

- oplossen vanstikstof en fosfor uitde
organische stof in devorm van ammonium
en fosfaat

Aantal
jaren nalevering

In neerslag
«5/1

»)

>
>
>
>
>
>

- uitputting vannitraat en sulfaat

desorptie.

40
50
50
7
0,5
18
0,6
3

—
—
—
—
—
—

240
60
n.v.t. 2)
2 * I»*
1,2 * ICH
n.v.t. 2)
550
310
> 1.650

- oplossen vangereduceerd ijzer en
mangaan

> 1.100
> 3.100
> 1.950
> 450

Wordt het oorspronkelijke poriënwater
verdrongen door neerslag, danzal na
verloop vantijd door hetoptreden van de
beschreven reacties de samenstellingvan
dit neerslagwater gelijk worden aan het
oorspronkelijke poriënwater. Omdat slechts
een kleine fractie van de metalen en
pesticiden inopgeloste vorm aanwezig is
(zie tabel I) kan nalevering van deze
stoffen uithet slib aanhet grondwater
honderden tot duizenden jaren duren;
zelfs indien wordt aangenomen dat slechts
een klein percentage uithetslib kanloskoppelen.
In de sloten, waar het uitgetreden poriënwater incontact komt metde atmosfeer,
zullen tengevolge van zuurstoftoetreding
reacties optreden diehetomgekeerde effect
van deboven beschreven reacties hebben,
zoals precipitatie vanijzer enmangaan en
coprecipitatie vanmetalen en pesticiden.
Apart dient indit verband nog vermeld
de foto-oxidatie van pesticiden.
Omdat door deoxidatie reacties diebij
zuurstoftoetreding optreden de samenstelling vaneengrondwatermonster kunnen
wijzigen, vereist hetbemonsterenvan
grondwater speciale zorg. Tnhetkadervan
dit onderzoek isalsvolgt gehandeld:

- oplossen vanzware metalen en pesticiden, diemetde organische stof enhet
ijzer enmangaan in het slib geassocieerd
zijn.

') berekend onder a a n n a m e dat de dichtheid van droog slib 2,5 * 10:i k g / m 3 bedraagt en dat
60 % van het volume wordt ingenomen door water
2) niet van toepassing omdat het gehalte in regenwater hoger is dan in het poriënwater

lagen, grondwaterstroming onder invloed
van grondwaterwinning, grondwaterstandsbeheersing en dergelijke, isinditgevalook
een grondmechanisch proces, namelijk
consolidatie, van belang.
Combinatie vandeuitkomsten van het
geohydrologisch onderzoek metde verkregen geochemische inzichten maakte het
mogelijk eenuitspraak te doen over dete
verwachten verspreiding van schadelijke
stoffen uithetgestorte havenslib. Processen alsadsorptie endesorptie, diffusie
en dispersie en oxidatie en reductie blijken
daarbij eenbelangrijke rolte spelen.
Geohydrologie
De ondergrond vande Broekpolder en het
omliggende gebied isaandehandvan
geologische kaarten, pompproeven en
boorgatbeschrijvingen geschematiseerd
tot een tweelagensysteem.
De bovenste laag, ca. 15m dik,bestaat uit
klei enveen, plaatselijk doorsneden door
fijnzandige geulopvullingen (Westlandformatie). Daaronder bevindt zicheen
ca. 20m dikke laag zeer grof, grindhoudend zand (formatie van Kreftenheye).
Op ca.- 4 0m NAPbegint de formatie
van Kedichem/Tegelen met afwisselend
veenhoudende kleilagen, fijn engrof zand.
Wegens hetvoorkomen van slecht doorlatende lagen in hetpakket wordt de gehele
formatie alsondoorlatende basisbeschouwd.
De maaiveldshoogte vande Broekpolder
(voor opspuiting) ende aangrenzende
polders varieert van- 2m NAP tot- 3 m
NAP. Hetpolderpeil ligt ca.0,5m lager.
Doordat hetwatervoerend pakket inhet
westen direct eninhetzuiden via het
Scheur in verbinding staat metde Noordzee, isinhetgehele gebied een opwaarts
gerichte grondwaterstroming te verwachten
(afb. 2a). Door opspuiten met25 miljoen

rri' slib ishetmaaiveld vande Broekpolder
ca. 7m verhoogd. In de eindsituatie zal dat
een neerwaarts gerichte grondwaterstroming
ten gevolge hebben (afb.2c). De 7m
dikke sliblaag werkt echter ookals een
belasting opdeoorspronkelijke ondergrond,
waardoor indevenige bovenlaageen
consolidatieproces opgang gebracht is.
Waarnemingen aanin depolder geplaatste
zakbaken bevestigen het optredenvan
consolidatie. Hetvoor de grondwaterstroming belangrijkste effect vanconsolidatie is, dat gedurende het proces de
waterspanning plaatselijk verhoogd is.
Voor de Broekpolder vormt de verhoogde
waterspanning indeoorspronkelijke bovenlaag tijdelijk eenbarrière tegen neerwaartse
stroming (afb.2b). Opeenaantal plaatsen
in deBroekpolder zijn waterspanningsmetingen verricht, dieduidelijk de genoemde barrière voor neerwaartse grondwaterstroming tonen.

- In hetveld zijn profielen gestoken (in
vak 5vande Broekpolder, zieafb.4en
in de Aalkeetbuitenpolder).

Geochemie

- Vandeprofielen zijn op verschillende
diepten, resp. 1,2,3,5en7m, plakjes
grond genomen, dieluchtdicht verpakt bij
4 °Cnaar het laboratorium zijn vervoerd.

In het opgespoten havenslib treden geochemische en microbiële reacties op. Vooral
door deoxidatieve afbraak vandeinhet
slib aanwezige organische stof zal de
samenstelling vanhetgrondwater verschillen vandievanoppervlaktewater. De
belangrijkste gevolgen van genoemde
reacties voor hetgrondwater zijn:
- zuurstofloosheid
Afb. 2 - Schema
eindsituatie.

geohydrologisch

model

- In het laboratorium zijn deplakjes in
een speciaal ontworpen metteflon bekleed
drukvat uitgeperst over een0,45 fixa filter.
De in drukvat enfilter aanwezige zuurstof
isvante voren metstikstof verwijderd.

resp. in beginsituatie,

tijdens consolidatie

V///////////AV//,
t

t

t

t

m«Wmmwi<Wws<!<'

2a

2b

beginsituatie

tijdens consolidatie

en in de

328

TWEELAGENMOOEL

A

BROEKPOLDER ( EINDFASE WINTER)
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Afb. 3 - Elementennetwerk

met berekende

watertoevoer

Het uitpersen gebeurt met stikstof bij een
druk van 60 atm.
Onderlinge vergelijking van de analyseresultaten van deze grondwatermonsters
T A B E L II - Samenstelling van het grondwater in
de Broekpolder, het grondwater in de referentiepolder en het slootwater in de Broekpolder.

pH
NH4
SO,
Cl
o-PO +
Fe
Mn
Zn

Cu
Cr
Pb
Cd
Ni

Hg
As
aldrin
isodrin
telodrin
dieldrin

mgN/1
mg/l
%o
mgP/1
mg/l
mg/l
Mg/l
Ag/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

Grondwater
Broekpolder

G rondwater
referentiepolder

Slootwater
Broekpolder

7,0
52
< 3
2,1
0,47
17
1,8
27
8,1
3,5
6,7
3.0
25
0,15
48
0,54
0,66
0,07
< 0,05

7.2
39
109
1,5
3,6
0,03
0,63
< 11
4,5
0.7
1,9
< 0,5
8,8
< 0,1
12
< 0,05
0.05
< 0,05
< 0,05

655
1,2
0,21
0,06
0,76
19
11
1.2
1,5
0,46
14
< 0,02
7,6
0.02
0,03
0,03
0,27

naar het watervoerend

pakket.

en vergelijking met slootwater in de Broekpolder toont het volgende beeld (zie
tabel II).
— De concentraties aan zware metalen
in het poriënwater van het opgespoten
havenslib in de Broekpolder variëren
enigszins met de diepte en zijn gemiddeld
2 tot 6 keer zo hoog als in het grondwater
van de aangrenzende Aalkeetbuitenpolder
(= referentie-polder). Ten opzichte van
het slootwater in de Broekpolder zijn in
het grondwater van de Broekpolder de
gehalten aan metalen 1,5 tot 7 keer zo
hoog. Behalve voor Zn liggen de metaalgehalten in het grondwater van de Broekpolder hoger dan in het oppervlaktewater
van het Rijn estuarium (zie kwartaalverslagen RIZA).
— Van de pesticiden zijn alleen aldrin,
isodrin en telodrin in het grondwater van
de Broekpolder aangetroffen. De concentraties variëren sterk met de diepte: van
minder dan de bepalingsgrens (0,05 /tg/1)
tot meer dan het honderdvoudige daarvan
(in 1van de 15 monsters). In de referentiepolder is alleen isodrin aangetoond en
dan nog slechts in 2 van de 5 monsters.

De gehalten in het slootwater variëren van
0,02 fig/\ voor aldrin tot 0,27/ig/1 voor
dieldrin. In het oppervlaktewater van de
grote rivieren worden deze stoffen niet
aangetroffen.
— Het chloridegehalte in de slibstort
bedroeg direct na opspuiting circa 4%0.
Tien jaar na beëindiging van de opspuiting
is het chloridegehalte tot 2,1 %0 gedaald,
hetgeen dicht bij het Cr-gehalte van 1,5%o
in de referentiepolder ligt. In het slootwater van vak 5 van de Broekpolder is
een gemiddelde concentratie van 1,2%0
vastgesteld.
Tijdens het transport van de in het poriënwater aanwezige stoffen door de bodem,
kunnen drie processen een belangrijke rol
spelen:
— diffusie en dispersie; van belang op
plaatsen waar sterke concentratiegradiënten
voorkomen,
— adsorptie en desorptie; voor zware
metalen en pesticiden treedt desorptie op
in het slibpakket, indien vervuild poriënwater wordt verdrongen door schoon neerslagwater; in de ondergrond treedt adsorptie
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op als vervuild poriënwater door schone
grond stroomt,
— chemische reacties; van aldrin is
bekend dat het onder aerobe omstandigheden wordt omgezet in dieldrin, terwijl
pesticiden in het algemeen in contact met
de atmosfeer vervluchtigen.

Berekeningen
Het belangrijkste mechanisme, waardoor
stoffen zich in de bodem zullen verspreiden, is transport door grondwaterstroming.
Tijdens het consolidatieproces is het slibpakket door een waterspanningsbarrière
afgesloten van de ondergrond. Er zijn drie
verschillende berekeningen gemaakt:
— grondwaterstroming in de beginsituatie
(ongestoorde toestand),
— grondwaterstroming in de eindsituatie
(na afloop van de consolidatie),
— effecten van consolidatie.
Omdat zware metalen en pesticiden uit het
slib worden nageleverd, mag aangenomen
worden dat de concentraties van deze
stoffen in het poriënwater gedurende zeer
lange tijd constant zullen blijven. De
huidige toestand kan voor deze stoffen
dan ook als maatgevend beschouwd
worden. Stoffen die niet worden nageleverd, zoals chloride, kunnen al tijdens de
consolidatie voor een belangrijk deel
worden uitgespoeld. Voor de verplaatsing
van stoffen zijn twee verschillende berekeningen gemaakt:
— uitspoeling van chloride gedurende
consolidatie,
— verspreiding van stoffen na afloop van
de consolidatie.
Afb. 4 - Verdeling Broekpolder in vakken, met
lokatie waterspanningsmeters en zakbaken.

329

Grondwalerstroming in de begin- en
eindsituatie
Voor de berekening van de grondwaterstroming werd gebruik gemaakt van een
tweedimensionaal eindige-elementen-programma (GROMULA). De differentiaalvergelijking die in dit geval, met slechts
één watervoerende laag, door het programma wordt opgelost luidt:
32h
92h
+
)+
3x3ywaarin:
kD (

h-p
=0
c

h = stijghoogte in het watervoerend
pakket
p = grondwaterstand in het freatisch
pakket
c = hydraulische weerstand van het
afdekkend pakket
kD = doorlaatvermogen van het watervoerend pakket
Het gebied is verdeeld in elementen met
constante bodemeigenschappen. De grootte
van het gebied waarin wordt gerekend is
bepaald aan de hand van de invloedslengte
voor de watervoerende laag: À= j / k D c.
De elementen zijn zo gekozen dat de
poldergrenzen steeds de elementzijden in
het midden kruisen. De elementen ter
plaatse van de Broekpolder zijn kleiner
dan in de omgeving omdat in de polder
de veranderingen groot zijn en de meeste
informatie gewenst is (zie afb. 3).
In de beginsituatie is de doorlatendheid
van de watervoerende laag bepaald op
kD = 1250 m-/d, de weerstand van de
toplaag op c = 5.000d. In de eindsituatie,
na afloop van de consolidatie is de weerstand van de toplaag ter plaatse van de
Broekpolder toegenomen tot 12.000 d.
De randvoorwaarden in de beginsituatie
zijn bepaald uit stijghoogtekaarten voor
1958/1959. Voor de eindsituatie werd gebruik gemaakt van recente stijghoogtekaarten. De grondwaterstand in het freatisch pakket werd gelijk genomen aan het
polderpeil. In de eindsituatie is de grondwaterstand ter plaatse van de Broekpolder
gesteld op 1m beneden het huidige maaiveld. Voor de beginsituatie werd een opwaartse kwel in de Broekpolder van
570m : i /etm. 's zomers en 480 m :! /etm.
's winters gevonden. In de eindsituatie is
de stromingsrichting in het afdekkende
pakket omgekeerd: er is een neerwaartse
lek. In de winter zal deze lek gemiddeld
2.140 m 3 /etm. en in de zomer 1.950 m 3 /
etm. bedragen (tabel III). Doordat in het
watervoerend pakket een noordoostelijk
gerichte grondwaterstroming heerst zal het
lekwater uit de Broekpolder opkwellen in
de Holierhoekse en Zouteveense polder en
in de Vlietlanden.

Effecten van consolidatie
De differentiaalvergelijking die het verloop
van de waterspanning onder invloed van
het consolidatieproces beschrijft luidt:
3h

82h

V
3t
3zwaarin:
h = stijghoogte
cv = consolidatiecoëfficient.
Voor het oplossen van de differentiaalvergelijking is gekozen voor een impliciete
differentiemethode. De dikte van de laag
is verdeeld in een twintigtal plaatsstappen,
de tijdstaplengte is variabel.

T A B E L III - Verticale beweging
Broekpolder in m3/etm.

beginsituatie
eindsituatie

van

Zomer

Winter

-570
1.950

-4X0
2.140

water in de

kwel
wegzijging

Ten behoeve van de opspuiting werd de
Broekpolder door perskaden in een elftal
vakken onderverdeeld (zie afb. 4). Het
opspuiten van een vak geschiedde in meerdere slagen. Na een opspuitbeurt werd een
vak enige tijd met rust gelaten zodat het
overtollige water kon wegstromen. Eventueel eerder opgebrachte lagen consolideerden onder de nieuwe belasting. Daardoor
zakte het maaiveld tijdens zo'n rustperiode.
Aan de hand van in het terrein geplaatste
zakbaken kan het belastingsverloop gereconstrueerd worden. Aangenomen is een
belastingverhoging van 18kN/m-' per m
maaiveldsverhoging. De consolidatiecoëfficient is geijkt met een aantal in het terrein
uitgevoerde waterspanningsmetingen. Op
plaatsen waar op meerdere tijdstippen
waterspanningsmetingen werden verricht
bleek dat de consolidatiecoëfficient in de
loop van het proces afneemt.
Voor 7 plaatsen in de polder iszo voor
elk half jaar het waterspanningsverloop in
de toekomst berekend.
Tabel IV geeft de berekeningsresultaten
voor de verschillende lokaties. Op grond
van deze resultaten is voor de verdere
berekening aangenomen dat in het jaar
2020 de waterspanningsbarrière voor de
gehele polder verdwenen zal zijn.
Uitspoeling van chloride tijdens het
consolidatieproces
Voor de berekening van de hoeveelheid
chloride in het slibpakket in een bepaald
jaar na opspuiting kan de volgende eenvoudige massabalans opgesteld worden:

x, = Wn.Cn +

Kk.Ck-Wo.C0-

Wg.Cg + X ^ j
met
x, = hoeveelheid chloride in het slib-
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T A B E L IV - Consolidatiecoéfficienten
en jaar
waarin wateroverspanningsbarrière
verdwijnt in
de verschillende
vakken.

> 2
> c
IS'
E'
E"
H'
II"
K'
K"
P'
R'
V'
V"
gemiddeld

TABEL V - De hoeveelheid chloride in het
slibpakket (x}), het grondwatergehalte (C ) en
het slootwatergehalte (C .) als functie van de tijd.

N c
7/14
21

6.10-«
6.10»

6.10"»
4 . 10-8

2020
2028

57

3.10-*

6 . 10-»

1992

76

3.10-*

1 .10-*

2019

105
135
76

1 .10-»
3 . 10-*
3 .10-8

3 .10-»
1 .10-*
6.10-»

2049
2090
2017

3.10-8

6.10-»

2020

*) zie afb. 4.

— het chloridegehalte daarin C n = 9 mg/l
— de hoeveelheid kwel W k neemt lineair
in de tijd af van W k = 0,053 cm in 1970
tot W k = 0,0 in het jaar 2018
het chloridegehalte van het kwelwater
C,„ - 1.500 mg/l
— de oppervlakteafvoer bedraagt de helft
van het neerslagoverschot, dus W„ =
0,1 m/jaar
— de grondwaterafvoer volgt uit W„ +

w„=w„ +w„
TABEL VI
Stofnaam

ciFe

Cd
Ni
Zn
Cu
Pb
dicldrin

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015

1.935
9.595
8.159
7.122
6.344
5.715
5.181
4.685
4.221
3.779

Cg(mg/1)

Csi(mg/1)

2.842
2.280
1.942
1.696
1.510
1.361
1.225
1.115
1.005
900

3.000
1.775
1.260
987
809
674
605
551
500
450

— het chloridegehalte C„ in de bovenste
meter grond neemt exponentieel af van
3.000 mg/l in 1969 via 850 mg/l in 1977
tot 9 mg/l in 2018

— tak 2 door de watervoerende laag van
de Broekpolder naar een aangrenzende
polder, de Holierhoekse polder,
— tak 3 van de watervoerende laag naar
het oppervlak van de Holierhoekse polder.
De stroomsnelheden in de drie takken zijn
afgeleid uit de berekeningen van grondwaterstroming in de eindsituatie.

In tabel V zijn de om de vijf jaar berekende chlorideconcentraties in het gronden slootwater alsmede de resterende hoeveelheid in het slibpakket vermeld. In
1977 is een gemiddelde C,_, gemeten van
2100 mg/l, terwijl het gehalte in het slootwater 1220mg/l bedroeg (tabel 11). Gemeten en berekende chloridegehalten
komen derhalve goed overeen.
Verspreiding van stoffen na afloop van
de consolidatie
De verspreiding van een stof in stromend
water is berekend met een ééndimensionaal
computerprogramma (DIVAN). De differentiaalvergelijking luidt in algemene
vorm:

at

(1 + RD) Sx

SC

D

;-(

(1 + R„) Sx2

De verdringingscoëfficient D is opgebouwd
uit een diffusie- en een dispersiecoëfficient:

— tak 1vanuit het slib op de Broekpolder
naar het watervoerend pakket,

De berekening verloopt als volgt:
Na substitutie van de waarden voor de
diverse parameters in de massabalans is,
te beginnen met i = 1 de hoeveelheid
chloride x, te berekenen. Uit x( volgt
het chloridegehalte van het grondwater C„
waarmee x, +| berekend kan worden enz.

V

De distributiecoëfficient R|, is een maat
voor de verhouding tussen opgeloste en
geadsorbeerde hoeveelheid stof. Voor een
niet adsorberende stof (als chloride) geldt
R„ = 0.

D = D„' d i t t . +
' ^Ddrl, s p . •
Voor het oplossen van de differentiaalvergelijking is gebruik gemaakt van de zogenaamde expliciete-splitsingsmethode. De
stroming wordt beschouwd langs een in
drie takken verdeelde stroomlijn:

w g . Cg)/(W„+ W,).

Aan de berekening, uitgevoerd voor vak 5,
liggen de volgende aannamen en schattingen
ten grondslag:

— het neerslagoverschot W„ = 0,2 m/jaar

Xj(g/m2)

— het chloridegehalte in het slootwater
CE is te berekenen uit C s = (W0 .C„ +

pakket per m- grondoppervlak in jaar i
na het einde van de opspuiting
W = een hoeveelheid water uitgedrukt
in m ; i /m 2
C = chlorideconcentratie daarin
de indices hebben de volgende betekenis:
n = neerslagoverschot
k = kwelwater (uitgeperst uit het veen)
o = oppervlaktewaterafvoer
g = grondwaterafvoer

— de chlorideconcentratie in het grondwater bedraagt in 1969 (laatste jaar van
opspuiten) gemiddeld C„ = 3.000 mg/kde hoeveelheid chloride per m2 oppervlak
is dan x„ = 7x 3.000 x 0,6 = 12.600 g/m 2

Jaar

Rj, = distributiecoëfficient
D = verdringingscoëfficient
f = reactie op afbraakterm

+f

met
C = concentratie op plaats x en tijd t
V = Darcysnelheid van het grondwater

Verplaatsing chemische stoffen

vanuit de Broekpolder naar

de Holierhoekse polder.

Jaar, waarin watervoerende
laag wordt bereikt

Bereiken onderste meter
Holierhoekse polder

Bereiken bovenste meter
Holierhoekse polder

2.056
2.112
2.120
2.145
2.152
2.210
2.210
25.000

2.070
2.148
2.159
2.194
2.204
2.283
2.283
25.000

2.095
2.215
2.230
2.282
2.300
2.410
2.410
40.000

Voor de verspreiding van chloride is zowel
de distributiecoëfficient als de afbraakterm
gelijk aan nul; voor zware metalen en
pesticiden is rekening gehouden met zowel
dispersie, als nalevering en adsorptie. De
afbraak van pesticiden is niet in de berekening verwerkt, omdat het niet mogelijk
bleek een betrouwbare waarde voor de
afbraakconstante te schatten.
De benodigde coëfficiënten voor de verschillende stoffen zijn afgeleid uit in de
literatuur gegeven waarden.
De resultaten van de berekeningen zijn
samengevat in tabel VI.
Voor opkwellen van met zware metalen
belast water in aangrenzende polders behoeft de eerste 200 jaar niet gevreesd te
worden; grondwater belast met dieldrin
zal in het geheel niet opkwellen.
N.B.
Een samenvatting van deze publicatie is
opgenomen in de proceedings van het
symposium 'Quality of Ground Water',
uitgegeven door Elsevier in de serie Studies
in Environmental Science no. 17.
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