IR. C. R. MEINARDI
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening

Bespreking van het proefschrift van Dr. W. Geirnaert

De chemische samenstelling van hetgrondwater in het
gebied van de Grote Rivieren
Woensdag 26 januari 1972 promoveerde dr. W. Geirnaert
aan de Rijks Universiteit te Leiden o p een proefschrift dat
uit vijf delen bestaat. Vier ervan zijn reeds eerder gepubliceerd (zie literatuur) waarvan één in dit blad. Het vijfde
deel is zojuist verschenen in de Leidse Geologische Mededelingen onder de titel: „The hydrogeology and hydrochemistry of the Lower Rhine fluvial plain". In deze publikatie wordt een algemeen overzicht gegeven van het voorkomen en de ontstaanswijze van de chemische samenstelling
van het grondwater in het gebied van de grote rivieren (zie
afb. 1). De publikatie geeft bovendien een samenvatting van
de resulaten van de eerder gepubliceerde artikelen.
Het proefschrift is van bijzondere hydrologische betekenis
omdat hier voor het eerst in Nederland voor een uitgestrekt
gebied de chemische samenstelling van grondwater als onderwerp voor een studie is gebruikt. Geirnaert toont aan dat
niet alleen met redelijke zekerheid de kwaliteit van het
grondwater op een bepaalde plaats te voorspellen valt, maar
ook dat het mogelijk is de ontstaanswijze van verschillende
grondwatertypes te begrijpen. Hieruit zijn dan weer konklusies van geologische en geohydrologische aard te trekken.
De geohydrologische situatie van het gebied
Het proefschrift vangt aan met een korte en heldere beschrijving van de opbouw van de Pleistocene lagen in de
ondergrond van West-Nederland. Deze in het algemeen
grofzandige lagen worden door Geirnaert opgevat als één
hamenhangend watervoerend pakket, dat aan de bovenzijde begrensd wordt door Holocene slecht doorlatende deklagen en aan de onderzijde (NAP - 100 à 200 m) door de
minder goed doorlatende lagen van het mariene PlioPleistoceen. Deze opvatting lijkt verantwoord indien, zoals
Geirnaert doet, de grondwaterbeweging in grote lijnen wordt
beschouwd, hoewel nog een vraagteken gezet zou kunnen

worden bij de schematisering van de ondergrens tot een
ondoorlatende basislaag. Bij een grondwaterstroming over
grote afstand en op lange termijn zal zeker ook door de
mariene Plio-Pleistocene basislaag een niet te verwaarlozen
hoeveelheid grondwater bewegen, te meer daar zich tussen
het fluviatiele Pleistocene pakket en de onderliggende
mariene lagen geen overal aanwezige en duidelijk aanwijsbare scheidingslaag in hydrologische zin bevindt.
In het hoofdstuk geohydrologie worden door Geirnaert vele
feiten vermeld. Het is jammer dat hij deze feiten niet
zodanig heeft gekombineerd, dat de lezer een indruk krijgt
omtrent de grootte van de diverse grondwaterstromingen
en de hoeveelheden waarmee het watervoerende pakket
wordt gevoed dan wel ontlast; met name kan worden betwijfeld of de hoeveelheid van de Utrechtse Heuvelrug naar
het westen stromend grondwater wel een dergelijk grote
invloed heeft (gehad), als hij suggereert. Hierbij moet worden
bedacht dat gedurende het gehele Holocene tijdperk tot
700 jaar geleden (het tijdstip waarop met inpolderingen werd
aangevangen) het landniveau en daarmee ook de stijghoogten
van het grondwater in West-Nederland, vrijwel horizontaal
zal zijn geweest, terwijl de stijghoogten van het freatisch
water in de duinen en ds stuwheuvels wel ongeveer met
de huidige overeen gestemd zullen hebben (een top van
NAP + 6 à 7 m in de Utrechtse Heuvelrug en minder in de
duinen). Daarentegen zijn sinds de bedijkingen en de inpolderingen soms niveauverschillen tussen op korte afstand
van elkaar gelegen polders gecreëerd van enkele meters.
Waarschijnlijk zullen deze peilverschillen van veel grotere
invloed zijn op het grondwaterstromingsveld dan de uit de
stuwheuvels afkomstige grondwaterstroming.
Hierdoor zal ook de chemische samenstelling van het grondwater ingrijpend zijn en worden beïnvloed.

Afb. 1 - Het gebied van onderzoek en Isohypsen volgens Geirnaert.
PIEZOMETRIC SURFACE MAP OF MAIN AQUIFER ON 28-4-'68
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schillende analyses op overzichtelijke manier met elkaar
worden vergeleken.
Geirnaert heeft voor de verwerking vandeanalyses gebruik
gemaakt van dekomputer enwel alsvolgt:
1. In het geheugen werden alle gegevens opgeslagen van
de beschikbare analyses in het gebied van onderzoek.
2. In eenvolgend gedeelte werden de gehalten in mg/lomgerekend totmeq/1; deonvolledige analyses werden voorzover mogelijk m.b.v. de ionenbalans omgerekend tot
volledige. Bovendien werd voor de volledige anlysesnagegaan in hoeverre de ionenbalans klopte.

depth

Afb. 2 - De verdeling vande bemonsterde waarnemingsfilters
naar de diepte volgens Geirnaert.

De verwerking van de beschikbare analyses
Voor debestudering van dechemische samenstelling van het
grondwater heeft Geirnaert gebruik gemaakt van de normale chemische analyses uithetgeohydrologisch archief van
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. Daarnaast
zijn voor hemeen aantal onderzoekingen uitgevoerd naar
sporenelementen zoals de B r - en I = -ionen en de stabiele
isotopen van zuurstof en koolstof. Hoewel deresultaten van
deze bepalingen zeker interessant zijn, zal hier vooral aandacht worden besteed aan de verwerking van de gewone
chemische analyses.
Grondwater bevat inderegel een zeer groot aantal opgeloste
stoffen. Hiervan worden bijde gebruikelijke chemische analyse slechts de meest voorkomende bepaald. Dit zijn de
ionen: Ca+ +, Mg++, N a +( + K + ) , C l - , S 0 4 = , N 0 3 " (en
N O 2 - en C H O 3 - . Voorts worden ookde gehalten van de
stoffen bepaald welke bij de bereiding van drinkwater uit
het ruwe water grotendeels moeten worden verwijderd, zoals
ijzer en mangaan. Ookbevat de analyse meestal een bepaling vanhetgeleidingsvermogen, dep Hende hardheid.
In vele gevallen wordt een minder volledige anayse uitgevoerd; hierbij worden meestal degehalten aan C l - , ijzer en
mangaan en de hardheid (d.i. de somvande hoeveelheden
aan C a + + en M g + + ) bepaald. Door Geirnaert zijn ongeveer 2000 analyses verwerkt. 46 % van deze analyses was
volledig, d.w.z. dat tenminste degehalten aan Ca++, Mg++,
N a + '(+K + ) , C l - , S 0 4 = e n H C 0 3 - waren bepaald. Van de
rest kon nog 29% worden omgerekend tot een volledige
analyse door gebruik te maken vande ionenbalans, de som
van de negatieve ionen uitgedrukt in milli-equivalenten per
liter = de somv a nde positieve ionen. In totaal zijn dus
ongeveer 1200 volledige analyses beschikbaar voor een gebied dat ca. 5500 km 2 groot is.Ditis ongeveer 1 analyse
per 5 km 2 ,waarbij men echter moet bedenken dat vele
analyses afkomstig zijn van boringen waarin meerdere filters
zijn gesteld of vangrondwaterwinplaatsen waar meestal de
boringen op korte afstanden van elkaar gegroepeerd zijn.
De hoeveelheid analyses isnog ongunstiger verdeeld als men
ook de diepte van waar het monster genomen is, in de
beschouwing betrekt. De door Geirnaert beschouwde aardlagen liggen boven de afzettingen uit het Icenien (tussen
N A P — 200 m en NAP — 100 m), terwijl uit afb. 2 blijkt
dat het grootste deel vande analyses afkomstig is van een
diepte vanca. 25m — m.v. Hetis dusniet verwonderlijk
dat vele lijnen opdekaarten enprofielen in het proefschrift,
vooral voor de diepere gedeelten, gestippeld moesten worden
aangegeven.
Voor devergelijking van deanalyses is een aangepaste vorm
van hetdiagram vanPiper gekozen; hierin wordt de onderlinge verhouding van de verschillende ionen aangegeven.
Met deze diagrammen kunnen op grafische wijze de verH20 (6) 1973,nr.19

3. In heteigenlijke programma konden daarna de volgende
bewerkingen worden uitgevoerd:
a. het maken en tekenen vaneen distributie-verdeling van
een willekeurig gekozen variabele (b.v. de hardheid);
b. het tegen elkaar uitzetten vantwee willekeurig gekozen
variabelen; de ruit van Piper kanb.v. worden gevormd
Ca++ + Mg++
door op de ene as uit te zetten
totaal pos., ionen

ci- +so4=
en op de andere

(zie afb. 3);
totaal neg. ionen
c. hetuitzetten vaneenwillekeurige variabele opeen kaart
(bijv. variabelen die door middel van het voorgaande zijn
bepaald).
Het Piperdiagram is zeer geschikt voor hetvergelijken van
zout en brak grondwater zoals datin West-Nederland voorkomt, waarbij processen als kationenuitwisseling een geprononceerde rol spelen.
Men kanzich echter afvragen of eenbenadering dieuitgaat
van de Piperdiagrammen, in principe welde meest juiste is
voor hetoostelijk deel van hetonderzoekingsgebied. Detoepassing van deze diagrammen levert daar namelijk de volgende moeilijkheden op.
a. In de stuwstallen bevindt zich grondwater waarin slechts
zeer weinig ionen zijn opgelost. Dit is er de oorzaak
Afb. 3 - Devorm van het door Geirnaert gebruikte Piper-diagram
met analyses uithetoostelijk deel van hetgebied.
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van dat door kleine toevallige verschillen in de onderlinge verhouding van de ionen grote verschuivingen in
het Piperdiagram optreden. De analyses uit dat gebied
liggen dan ook nagenoeg over de gehele ruit van Piper
verspreid, zonder dat daar steekhoudende konklusies
aan kunnen worden verbonden. In dit geval is de ruit van
Piper onwerkzaam indien geen rekening wordt gehouden
met de absolute hoeveelheden opgeloste ionen.
b. Buiten de stuwwallen is veelal één proces overheersend,
namelijk de aantasting van calciumcarbonaat door koolzuurhoudend water. Dit maakt dat C a + + - en H C O 3 - ionen zeer veel voorkomen, waardoor de onderlinge verschillen tussen de andere ionen in de ruit van Piper worden verdoezeld.
c. Een bezwaar dat algemeen geldt, is dat indien twee processen tegelijkertijd werkzaam zijn die in de ruit van
Piper een tegengesteld effect veroorzaken, de processen
in het diagram niet zichtbaar zijn.
Deze moeilijkheden blijken ook uit het proefschrift; Geirnaert is gedwongen toch een aantal absolute grootheden
zoals de hardheid en het sulfaatgehalte in te voeren.
Het ontstaan van de chemische samenstelling van het
grondwater
Een van de belangrijkste conclusies welke Geirnaert uit zijn
studie trekt, is dat de chemische samenstelling van het grondwater in Nederland onafhankelijk is van de samenstelling
van het sediment in de aquifer. De samenstelling van het
grondwater wordt volgens hem bepaald door:
1. de samenstelling die het water had voordat het in de
aquifer infiltreerde (het kan regenwater, rivierwater, zeewater of afvalwater zijn);
2. een aantal biologische processen;
3. de geologische geschiedenis na de sedimentatie van de
aquifer (met name de vraag of de formatie in de loop
der tijd onder invloed van de zee heeft gestaan).
In het algemeen is deze stelling juist. Het is inderdaad waarschijnlijk dat de chemische samenstelling van het grondwater
in West-Nederland niet verandert door het in oplossing gaan
van goed oplosbare zouten in het sediment van de aquifer;
deze zijn nauwelijks aanwezig. Het is echter wel zo dat het
voorkomen en de intensiteit van de biologische processen
waarschijnlijk afhankelijk zijn van de hoeveelheid en de
aard van het organisch materiaal in het sediment. Ook de
kationenuitwisseling is waarschijnlijk afhankelijk van het
al dan niet aanwezig zijn van stoffen die het vermogen tot
uitwisseling bezitten. Geirnaert neemt aan dat deze stoffen
steeds in voldoende mate aanwezig zullen zijn; zeker is dat
echter niet. Een meer kwantitatieve benadering van processen zoals de kationenuitwisseling wordt dan ook niet gegeven.
Zo is ook de aantasting van calciumcarbonaat door koolzuurhoudend water alleen mogelijk indien in de aquifer calciumcarbonaat aanwezig is. In sommige sedimenten is waarschijnlijk reeds vanaf de sedimentatie het carbonaatgehalte laag
geweest (met name in de afzettingen van de oostelijke rivieren, de formaties van Enschede en Harderwijk). Het grondwater in dergelijke formaties is vaak agressief t.o.v. kalk.
Een aantal verschijnselen die m.i. door Geirnaert onvoldoende in rekening zijn gebracht, zijn de anaerobe biologische
processen. De meest bekende daarvan is wel de sulfaatreduktie, maar ook de anaerobe afbraak i.h.a. van organisch
materiaal in het sediment is van belang.
Dat sulfaatreduktie optreedt, mag blijken uit de bijzonder
lage S04=-gehalten ( < 5mg/l) die in het westen van Nederland vaak worden aangetroffen. Door de anaerobe afbraak
van organisch materiaal ontstaat in de aquifer CO2, waardoor de hardheid toe kan nemen. Het is namelijk niet mogelijk om de hoge hardheden die in de laaggelegen gebieden
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in het grondwater worden aangetroffen, te verklaren uit de
agressiviteit t.o.v. kalk die het water nog zou bezitten nadat
het de stuwwallen heeft verlaten. Deze agressiviteit, die bepaald wordt door de verhouding tussen de HCO3--ionen
en het opgeloste CO2, is namelijk onderin de stuwwallen of
afwezig of zwak. Hoogstens zou een verhoging van de hardheid met 1 à 2 °D hiervan het gevolg kunnen zijn.
De hardheid die het grondwater in de stuwwallen potentieel
bezit, kan aldus geschat worden op ten hoogste 7 à 8 °D.
Indien buiten de stuwwallen hardheden worden gevonden
van 12 °D of meer, dan is dat ofwel een gevolg van de vorming van CO2 door anaerobe afbraak, ofwel kan hieruit
worden afgeleid dat dit water in het geheel niet van de
stuwwallen afkomstig is. Het zou bijvoorbeeld geïnfiltreerd
rivierwater kunnen zijn (oorspronkelijke hardheid in 1875
ca. 10 °D en daarna hoger geworden) of water dat afkomstig
is uit een infiltratiepolder (met dicht begroeid maaiveld,
dus veel organisch leven, waardoor veel CO2 wordt gevormd).
De verklaring van de waargenomen verschijnselen
Het is jammer dat Geirnaert behalve aan de chemische
samenstelling van het geïnfiltreerde verontreinigde rivierwater niet ook aandacht heeft geschonken aan het (voor
1875) geïnfiltreerde, niet verontreinigde rivierwater. De
samenstelling hiervan is (indien het van de Rijn afkomstig is)
redelijk bekend en in vele gevallen is duidelijk aan de
chemische samenstelling van het grondwater te zien dat het
hier geïnfiltreerd niet verontreinigd rivierwater betreft.
Door Geirnaert wordt een dergelijk type water calciumbicarbonaatwater genoemd omdat deze ionen overheersen; het
wordt daarmee onder dezelfde noemer gebracht als het in
de stuwwallen (de Utrechtse Heuvelrug, het Gooi en de
Veluwe) geïnfiltreerde regenwater dat als grondwater naar
de lager gelegen gebieden stroomt. Dat geen onderscheid
gemaakt kan worden, komt door de indeling volgens de ruit
van Piper waarin beide soorten water in dezelfde omgeving
liggen; waren behalve de ruit van Piper ook de absolute
hoeveelheden van de diverse ionen in de beschouwing betrokken, dan was een onderscheid wel degelijk mogelijk geweest. Dit zou van belang zijn geweest voor de interpretatie
van de herkomst en de geschiedenis van het grondwater.
De eerdergenoemde bezwaren hebben uiteraard hun invloed
op de verklaring die Geirnaert geeft inzake de wijze waarop
de chemische samenstelling van het grondwater in het gebied
van zijn onderzoek is ontstaan. Het is bijvoorbeeld de vraag
of de opvatting van Geirnaert dat het zoete grondwater in
West-Nederland voornamelijk afkomstig is van oorspronkelijk in de stuwwallen of in het hooggelegen gebied van
Brabant geïnfiltreerd regenwater helemaal juist is. De hogere
hardheden en de lagere sulfaatgehalten die in het westen
worden aangetroffen in vergelijking met het oostelijk gebied,
zouden m.i. eerder op plaatselijk door Holocene klei- en
veenlagen geïnfiltreerd water duiden. Voorzover in de
Alblasserwaard chemische analyses voorhanden zijn, is hieruit vooral een infiltratie van rivierwater (dat een Ca -> Naomwisseling heeft ondergaan), af te lezen.
Er kan bovendien nog opgemerkt worden dat in een strook
in de Betuwe tegenover Arnhem wel degelijk invloed van
de Rijn op de chemische samenstelling van het grondwater
(gekenmerkt door hoge C l ~ - en SO^"-gehalten en een hoge
hardheid) valt op te merken. Deze invloed reikt tot ca.
N A P - 1 5 m . Daaronder bevindt zich pas het op de Veluwe
geïnfiltreerde water met een laag gehalte aan opgeloste stof,
waarvan Geirnaert aanneemt dat het de gehele aquifer vult.
Het zou de waarde ervan zeker ten goede zijn gekomen als
Geirnaert in zijn proefschrift een bespreking (of eventueel
een weerlegging) van de diffusietheorie ter verklaring van
het zoutgehalte van het grondwater in de ondergrond van
de lage gedeelten van Nederland had opgenomen. Deze
theorie (zie lit.) vormt één van de weinige Nederlandse
bijdragen tot de studie van de hydrochemie van grondwater.
Zij is gebaseerd op een uitvoerig onderzoek dat door de
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Dienst der Zuiderzeewerken (en met name door dr. ir. J.
Mazure en prof. ir. A. Volker) is verricht ten aanzien van
het zoutgehalte in de ondergrond van de voormalige Zuiderzee. De resultaten van dit onderzoek zijn echter nooit gepubliceerd in een Nederlands vaktijdschrift, waardoor zij
geen algemene bekendheid hebben verkregen.
Aan het voorkomen van zout grondwater in de ondergrond
van West-Nederland is, vanwege het grote belang ervan
voor de drinkwatervoorziening, in HoO (6) 1973, nr. 18,
p. 454 -460 een aparte beschouwing gewijd.
Konklusie
Het grote belang van het werk van Geirnaert ligt in de
methode die hij heeft ontwikkeld om grote aantallen chemische analyses op snelle en doeltreffende wijze met elkaar
te vergelijken.
Daarnaast geeft hij een mogelijke en waarschijnlijke verklaring voor de processen die het grondwater op een bepaalde
plaats in de loop der tijd zodanig hebben beïnvloed dat de
uiteindelijke chemische samenstelling is ontstaan. Met name
kan het optreden van de kationenwisseling worden genoemd.
Bij de interpretatie van de door hem waargenomen verschijnselen wordt Geirnaert gehandicapt door een gebrek aan
gegevens en daarnaast door het feit dat een benadering volgens de Piperdiagrammen in een aantal gevallen moeilijkheden oplevert. Hierin is door hem gedeeltelijk voorzien
door een aanpassing van de methode; deze moet wellicht
nog verder worden doorgevoerd.

BOEKBESPREKINGEN
Nutrients in Natural Waters.
Edited by H. E. Allen and J. R. Kramer.
A volume in Environmental Science and
Technology, a Wiley-Interscience Series
of Texts and Monographs, 1972, pag. 457.
In dit boek trachten de editors de
nieuwe inzichten te evalueren op het
gebied van algengroei en nutriëntvoorziening. Chemie, biochemie en geochemie van voornamelijk koolstof, stikstof
en fosfaat is op overzichtelijke wijze
besproken, waarbij een grote hoeveelheid vooral kwantitatieve gegevens is
verzameld. De eerste drie hoofdstukken
behandelen de stikstof, koolstof en fosfaat cycli op soms nogal elementaire
wijze, hoewel bijvoorbeeld de gedeelten
over de elementaire samenstelling van
de biomassa veel nuttige gegevens bevatten. In verschillende hoofdstukken worden overigens twee zeer verschillende
formules gebruikt, hetgeen wel demonstreert hoe onzeker zulke benaderingsformules nog zijn.
In het hoofstuk over de koolstof wordt
nog eens een verlate en weer vergeefse
poging ondernomen de huidige eutrofiëring van het oppervlaktewater met de
koolstof te verbinden.
Het analytische gedeelte bevat niet veel
nieuws. In de betreffende twee hoofdstukken valt erg sterk een overigens in
het hele boek voorkomende tekortkoming op, nl. het niet kennen of citeren
van Europese literatuur.
Sterker is het gedeelte, waarin enkele
verschijnselen beschreven worden in zgn.
„case studies", voornamelijk betrekking
hebbend op Lake Erie. Zeer waardevol
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De verklaring die Geirnaert geeft voor het zoutwatervoorkomen in de ondergrond van West-Nederland is m.i.
aanvechtbaar.
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zijn de kwantitatieve berekeningen over
nutriënt uitwisseling tussen bodem en
water.
Twee hoofstukken over Computer modellen lijken indrukwekkend voor een
beginneling in dit veld, maar geven
impliciet weer een duidelijk voorbeeld
hoe deze methode wel veel kan beloven,
maar weinig kan waarmaken.
Nutriënt verwijdering uit afvalwater
wordt in twee hoofdstukken besproken.
Het is een nuttige kombinatie voor een
ieder die zich hierover wil oriënteren,
doch bevat geen schokkend materiaal.
Het boek wordt afgesloten met twee
hoofdstukken over „policy making".
Het boek is duidelijk geschreven door
en voor „sanitary engineers" en vertoont
biologisch grote lancunes. Het is de
referent niet duidelijk voor welk niveau
het is geschreven; men krijgt de indruk
voor „research students". De omslag
suggereert echter anders.
Detritus and its role in aquatic ecosystems, Proceedings of an IBP-Unesco
Symposium.
Mem. Inst. Ital. di Indrobiologia, Vol.
29, Suppl. 1972. Edited by U. MelchioriSantolini and J. W. Hopton; 540 pages.
Onder auspiciën van IBP en Unesco
werd in mei 1972 in Pallanza een symposium gehouden over detritus. Aan het
symposium werd op uitnodiging deelgenomen door 52 limnologen en oceanografen uit voornamelijk de westerse
wereld. De samenwerking tussen biologen, chemici en microbiologen uit deze
beide velden heeft thans geleid tot de
publicatie van de proceedings van dit
symposium. Tot ongeveer 20 jaar gele-

den is aan het verschijnsel detritus weinig aandacht gegeven. Iedereen aanvaardde het min of meer als vanzelfsprekend, dat in de machinerie van het
ecosysteem afvalprodukten moesten ontstaan, die voorgoed materiaal aan het
systeem onttrokken hetgeen niet als interessant werd beschouwd. Nu begint
men er anders tegenaan te kijken.
In bepaalde situaties is de groei van
micro-organismen op bijv. afstervende
plantenmengsels een weg in het voedselweefsel via welke grotere hoeveelheden
naar dieren toestroomt dan via de klassieke:
planten H» herbivoren -> carnivoren
Ook de energievastlegging in detritus
zelf is een niet meer te verwaarlozen
verschijnsel. Vooral in rivieren is deze
detritus „food chain" kwantitatief zeer
belangrijk. Daartegenover staan de diepere meren, waarin detritus slechts een
zeer ondergeschikte plaats inneemt,
vooral als de botanische produktie voornamelijk uit algen bestaat.
In een 25-tal lezingen, van uiteraard wisselend gehalte worden vele aspecten van
detritus-vorming en „vertering" behandeld, terwijl ook de methoden om te
bepalen hoeveel detritus gevormd wordt
in enkele lezingen worden belicht.
Voor ieder die zich bezighoudt met de
kwantitatieve regulering van het aquatische systeem bevat het boek nuttig
materiaal, dat veelal nog niet eerder
in dit licht gepubliceerd is. Het boek,
dat geheel in kunstdruk papier is uitgevoerd is zeer verzorgd uitgegeven; het
kan door instituten op ruilbasis verkregen worden. Door particulieren moet het
worden besteld; de prijs is U S $ 1 5 , — .
Dr. H. L. Golterman
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