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Samenvatting

Indejaren1978en1979isparallelaanhetboorprogramma tenbehoevevan
hetregionaalgeohydrologisch onderzoekwestNoord-Brabanteenboorprogrammatotuitvoeringgekomenvoorhetzogehetenlandelijkgrensmeetnetin
hetkadervanhet (grond-)waterbeheer.Indeboringenuitbeideprogramma'szijnopverschillendedieptenbenedenmaaiveld filtersgeplaatst.
Het lijktzinvolomnabijderijksgrenseenglobalenultoestandvastte
leggenmetbetrekking totdegrondwaterkwaliteit,omvandaaruitinde
loopdertijdeenmogelijkekwaliteitsverandering teonderkennenentevens
omopdebeschouwdelocatieslangsdegrenseneldersinwestNoordBrabanteeneerstesignalering tehebbenvooreventuelekwaliteitsverslechtering ofverontreiniging.Beideactiviteitenlopenvooruitopde
activiteitendiezijnteverwachten tenbehoevevaneengrondwaterkwaliteitsplaninhetkadervandetoekomstigewetgeving ophetgebiedvande
bodembescherming.
Tenbehoevevanhetkwaliteitsonderzoekwerden indetweedehelftvan1983
eenhonderdtalgrondwatermonstersgenomen.Tevensisgebruikgemaaktvan
resultatenvaneenperiodiek bemonsteringsprogramma vandeWaterleiding
Maatschappij"Noord-West-Brabant".Demonsterszijnopeengrootaantal
macroparameters geanalyseerd entevenswerd eendeelvandemonstersook
geanalyseerd opspoorelementen.Deresultatenvandeanalyses zijnopeen
aantalmanierenbewerkt.Zoisergekekennaarmogelijkerelatiestussen
gehaltenendieptenvandebetreffendefiltersbenedenmaaiveld. Dewaardenvandegehaltenzijnookperparameterenperwatervoerend pakket
ruimtelijkweergegeven.Eenderdevormwaarinparameterwaardenzijngepresenteerd betrefteenvijftalverticale profielendieongeveer samenvallen
metdegrondwaterstromingsrichting ineersteentweedewatervoerendepakket.
Uitdegepresenteerdewaardenvaltoptemakendatbijdiverseparameters
destrengstetoetsingscriteriavoorbeoordelingvandegrondwaterkwaliteit
bijbodemverontreinigingenwordenoverschreden.Zowelruimtelijkalsnaar
dedieptebenedenmaaiveldkunnengrotevariatiesoptreden.Veelalisgeen
eenduidigeindicatie tegevenvandeoorzaakvoordesterkuiteenlopende
gehalten.

1. Inleiding
1.1. Doelstelling
Inhetkadervanhetregionaalgeohydrologisch onderzoekkantermogelijke
verificatievanresultatenvanberekeningenmeteengrondwaterstromingsmodelgebruikwordengemaaktvanhydrochemischekarakteristiekenvanhet
grondwater inhetbetreffendegebied.Doormiddelvandekwaliteitvanhet
grondwaterindeverschillendewatervoerendepakkettenkanmogelijkeen
aanwijzingwordenverkregenoverdeintrekgebiedenvandezelagenenkunnenmisschiendeonderlingerelatiesvanhetgrondwater indepakketten
wordenonderscheiden.
Indejaren1978en1979isparallelaanhetboorprogrammatenbehoevevan
hetregionaalgeohydrologischonderzoekwestNoord-Brabanteenboorprogramma totuitvoeringgekomenvoorhetzogehetenlandelijkgrensmeetnetin
hetkadervanhet (grond-)waterbeheer.Dezebeheeractiviteit isopgezet
doorRijkswaterstaateninmiddelsovergedragenaandebetreffendeprovincies.Uitinformatiebleekdathetvooralsnognietinhetvoornemenvande
beheerders ligtomdegrondwaterkwaliteit metbehulpvandenieuwemeetpuntenteanalyseren.
Het lijktevenwelzeerzinvolomnabijderijksgrenseenglobalenultoestandvastteleggenmetbetrekking totdegrondwaterkwaliteit,enerzijds
omvandaaruitindeloopdertijd eenmogelijkekwaliteitsverandering te
onderkennenenanderzijdsomopdebeschouwdelocatieslangsdegrenseen
mogelijke signalering tehebbenvooreventuelekwaliteitsverslechtering of
verontreiniging.Beideactiviteitenlopenvooruitopdeactiviteitendie
zijnteverwachten tenbehoevevaneengrondwaterkwaliteitsplan inhet
kadervandetoekomstigewetgevingophetterreinvanbodembescherming en
bodemsanering.

Opbijlage1isaangegevenwelkgebied inhetkadervanhetregionaal
geohydrologischonderzoekwestNoord-Brabant inbeschouwing isgenomen.
Daarbijmoetwordenopgemerktdatditgrondwaterkwaliteitsonderzoek zich
vooralsnog nietheeftuitgestrekt totinBelgië.Welzijnaandenoordzijdevanhetaangegevenmodelgebied nogeenaantalputteninbeschouwing
genomen.
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1.2.Opzejt£nderz£ek

Bijdeinitiatieffaseisgedachthetonderzoek inmeerdere fasenuitte
voeren.Deeerstefase,uittevoerenin1983,zoutotdoelhebbenhet
verkrijgenvaneenglobaalbeeldvandegrondwaterkwaliteit,inhet bijzonderruimtelijkgezien.Ineentweedefase,uittevoerenin1984zou
uitbreidinggegevenwordenaanactiviteitengerichtophetverkrijgenvan
eennauwkeuriger ruimtelijkbeeld entevenszoueeneersteaanzetworden
gegevenaanhetanalyserenvandemogelijkeveranderingvandegrondwaterkwaliteit indetijdgezien. Tevenszouteronderscheidingvangrondwatersoortennaardiverseherkomst infasetweeopbeperkteschaal
isotopenonderzoekwordenuitgevoerd enwordeningegaanopresultatenvan
eendoordeDienstGrondwaterverkenning -TNOuitgevoerd onderzoeknaarhet
temperatuurverloopmetdediepte.Oververdereactiviteitennafasetwee
hadnoggeengedachtevorming plaatsgevonden.
Reedsindetweedehelftvan1983werdduidelijk datdoordeopdrachtgever
geenfinanciëlemiddelenterbeschikking zoudenwordengesteldvoorde
geplandeactiviteitenin1984.Hetonderzoekheeftzichdaarombeperkttot
deaangeduidedoelstellingvanfase1.

Ineentwintigtalputtenmet filterstotopgrotediepteishetgrondwater
bemonsterd.Voorafgaandeaandebemonsteringwerdendoormedewerkersvan
detoenmaligeVelddienstvanhetRijksinstituutvoor Drinkwatervoorziening
(RID)debenodigdevoorbereidendeenorganisatorische activiteitenuitgevoerd.Debemonsteringwerduitbesteed aandefirmadeRuijterteHalfweg.
Monsterflessenzijnterbeschikkinggesteld doordetoenmaligeChemischBiologischeHoofdafdelingVanhetRID,dietevensadviseerdeinzakete
handhavenconditiestijdensbemonstering,transportenopslag. Deanalyseswerdengedeeltelijkuitgevoerd opdezeChemisch-BiologischeHoofdafdelingengedeeltelijkdoorhetWaterleidinglaboratorium Zuid teBreda.
Debemonsterdeputtenzijnteonderscheiden inputtendiegelegenzijn
langsderijksgrensmetBelgiëenputtendieglobaalgelegenzijnopeen
aantalgekozengrondwaterstroombanen.Dezestroombanenzijnbepaaldop
basisvanisohypsenkaartenvanhetzogeheteneersteentweedewatervoerendepakket (ziebijlagen4.2.en4.3.).Devoorkeurgaatuitnaarputten
metfiltersvanbeperktelengteinverbandmeteenduidelijker onderscheid
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tussen (sub-)pakketten.Voordesignaleringsfunctie heefteenfilterover
detotalediktevaneenwatervoerend pakketdevoorkeur.Ditlaatstetype
filters zalnietofnauwelijksvoorkomen (somtijdszullenbrandputtenaan
ditcriteriumvoldoen)geziendedoelstellingenbijderealisering vande
putten.
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2.Geohydrologie enbodemgebruik

2.1.Geohydrologie

Uitdegeologische informatie (literatuur 1,2,3,e.a.)enuitgeofysischeoppervlakte-enboorgatmetingen iseenvoldoende goed beeld teverkrijgenvandeaantehoudenonderverdeling inwatervoerendepakketten en
slechtdoorlatende lagen.Gegevens overgrondwaterstijghoogten infilters
opverschillendedieptenenopverschillendelocatiesgeveneenindicatie
voordegrondwaterstroming.
Op grondvandezeinformatie isdeondergrond inhetstudiegebied geohy—
drologischgezienteschematiseren,zoalsinfiguur1isweergegevenen in
hetnavolgendebeknopt isbeschreven.

ZUID

N00R0

Rijksgrens
NEDERtAN0

eerste scheidende
laag

tweede scheidende
laag

ondoorlatende
basis

figuur 1:geohydrologisch schema.

Hetbeschouwdegeohydrologisch systeemwordt aandeonderzijde begrensd
gedacht door eenondoorlatende basis.Deze basiswordt inhetalgemeen
gevormd doordebovenstelagenvandeFormatievanRupel,bekend als de
zogehetenBoomseKlei.Aandenoordzijdevanhetbeschouwde gebied ligt de
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topvandezeBoomseKlei,vanwestnaaroostgaande,opdieptenvan200
tot500meter.Nabijderijksgrensisdediepteliggingvan100tot200
meter. Opdezeondoorlatende basisiseenpakket zandengelegenbehorende
totdeFormatievanBreda.Dezandenzijnveelalglauconiethoudend enin
hetalgemeen fijnkorrelig.Plaatselijkkomen schelprestenvoor.Hetpakket
wordtgekenmerktalstweedewatervoerende pakket.Ineendeelvanhetgebiedwerdenevenwelookzandigekleienaangetroffen.Dezekleienkomen
vooralinhetonderstedeelvandeformatievoorenwordensomsnogtotde
basisvanhetbeschouwde systeembeschouwd.Hetmarienebekkenwaarinde
sedimentatieplaatshadnamindiepte innoord-oostelijkerichting toe.In
hetalgemeenneemtdanookdedikteindierichting toe,waarbijhetkleibestanddeelgroterwordt.
Tothettweedewatervoerende pakketkaneveneenswordengerekend hetonderstegedeeltevandeFormatievanOosterhout.Debovenstelagenvandeze
formatiebestaanineengrootdeelvanhetstudiegebied uitkleienen
slibhoudendefijnkorreligezanden.Dezelagenzijn,voor zovervantoepassing,alsslechtdoorlatendvoorhorizontalegrondwaterstroming gekenmerkt
envormenalszodanigdetweedescheidendelaagdieinhetgeohydrologisch
schemainfiguur1isaangegeven.BovenopdeFormatievanOosterhout zijn
afzettingenvandeFormatievanMaassluisgelegen.Dezeformatieontbreekt
echter ingrotedelenvanhetstudiegebied.IndeFormatievanMaassluis
komenmatiggroveschelphoudende zandenvoormetsomtijds ingeschakelde
kleilagen.LateraalennaarboventoegaandezelagenoverindeafzettingenvandeFormatiesvanTegelenenKechichem. Diebestaanuiteen
afwisselingvanfijneenmatig fijneslibhoudende zandenenklei-enleemlagen.Ingedeeltenvanhetstudiegebied isdetotalediktevandeleemlageninverhouding totdetotalediktevanhetfijnecomplexaanzienlijken
reikendeleemlagenzelfstotnabijhetmaaiveld.
DeFormatievanMaassluis enhetonderstegedeeltevandeFormatievan
Tegelenzijnaangemerkt alsgoeddoorlatend envormenalszodanighet
eerstewatervoerende pakket.Zoalsuitdebeschrijving blijktwordtdit
watervoerendepakketaandebovenzijdebegrensddooreeninhomogeenpakket
waarinveleklei-enleemlagenvoorkomen.Aangehouden isdatditpakket
geohydrologischvaltaantemerkenalseerstescheidendelaag.
Ineengrootdeelvanhetstudiegebiedkomtbovenopdebeschrevenlagen
nogeenalsondiep (freatisch)watervoerend pakketaantemerkendeklaag
voor,inbelangrijkemategevormddoorafzettingenvandeFormatievan
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Twente.Dezeafzettingenbetreffenveelalfijne totmatiggrovehumeuze
zanden.Somskomtlokaaleenveen-ofleemlensvoor.
Voorhetgebied tenoostenvandeReijenstoringkannagenoegdezelfde
geohydrologische schematisatiewordenaangehouden.Deovereenkomstige
formatieskunnenechtervoorwatbetreftdiepteliggingendiktesprongsgewijsveranderen.Dedeklaagwordt inditdeelvanhetbeschouwdegebied
voornamelijk gevormddoordeafzettingenvandeFormatievanSterksel.
Enerzijdsbetrefthetdanlemigezandgrondenmeteenhumeuzetoplaagen
anderzijdsgrovegrindhoudendezanden.
Ineenvijftalprofielenisdebodemopbouwaangegeven.Deprofielenzijn
alsbijlagen3.1.t/m1.5.aanditrapporttoegevoegd.De liggingvanvijf
profieleniszodaniggekozendatzesamenvallenmetdeglobalestroomlijnenwaaropeendeelvandeonderzochteputttenisgelegen.Voordesitueringvandeprofielenkanwordenverwezennaarbijlage2.

2.2.Regionale^g_r£ndwate_rs_trooming

Omeniginzichtteverkrijgeninhetpatroonvanderegionalegrondwaterstromingzijnvoordeinparagraaf2.1.aangegevendriewatervoerende
pakkettenisohypsenkaartengetekend.Dezekaartenzijnopgenomenals bijlagen4.1.t/m4.3. Bijhetopstellenvandezekaartenisgebruikgemaakt
vanvelegegevensverkregenvandiversediensten,zoalsdeDGV-TNO,waterleidingbedrijven,waterschappenenprovincialewaterstaatvanNoordBrabant.Alstijdstipvoordeweergavevandeisohypsenbeelden isgekozen
^

» »fl'LO voor28april1982.Dezedatum isgekozen,omdatzebehoorttotdevaste
\
^

v

\\

(4xperjaar)peildatavanDGV-TNO,zodatovereenmaximumaantalwaarnemingspuntenkanwordenbeschikt.Bovendienwerd inhetkadervandewerkzaamhedenvandeContactgroepGrondwaterbeheer GrensstreekNederlandBelgië (westelijkgrensgebied)afgesprokendatinBelgiëo.a.opdeze
datumookkwantitatievegeohydrologischewaarnemingenwerdenverricht.In
hetbeginvandejaren '80zijnbovendieninhetgrensgebied aanBelgische
zijdeeennietonaanzienlijkaantalboringengerealiseerd.Voordedatum
28april1982ishetmogelijk reedsvanwaarnemingenvandedesbetreffende
puttengebruiktemaken.
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2.2.1.Gr£ndwat£r£t£oming_inhet^twe_ed^e_w£te_rvoe_re_nd^e_pakket_

Inparagraaf 2.1.werdhetgeohydrologisch schemabesproken.Voorhet
daarinaangegeventweedewatervoerende pakketisopbijlage4.3.hetiso-

A

hypsenbeeldvoor28april19&2weergegeven.Langsdenoord-ennoord-wes
randvanhetstudiegebiedkomendelaagste stijghoogtenvoor,inhet bijzonderterplaatsevangrondwateronttrekkingen.Dehoogstegrondwaterstandenkomeninhetzuid-oosten inhetstudiegebiedvoor.
Hetverhangishetgrootst inhetzuid-westelijk gedeeltevanhetstudiegebied enineengebieddatglobaalistemarkerendoordeplaatsen
Ulicoten,ChaamenRiel.Ingrotelijnenstemtditbeeld overeenmethet
regionaalbeeldvanderelatiefkleinedoorlatendheden indezegebieden.

2.2.2.Gro_ndwate_rs^t£oming_inhet£e£s^ejwa_t£rvoe_r£nde_pakket

Voordeliggingvanheteerstewatervoerendepakketbinnenhetgeohydrologischschemakanwordenverwezennaarfiguur1.Opbijlage4.2. isvoor
dedatum28april19S2^hetisohypsenbeeldvoorditwatervoerendepakket
weergegeven.Langsdenoordrand vanhetstudiegebiedwordendelaagste
stijghoogtenaangetroffen,inhetbijzonder terplaatsevanenkelegrote
grondwateronttrekkingen tenbehoevevandeopenbarewatervoorziening en
concentratiesvanwinningendoordeindustrie.
Dehoogstegrondwaterstandenkomenvoorinhetzuid-oostenvanhet
gebied.
Hetverhangvandestroming isgrootinhetzuid-westelijkdeelvanhet
studiegebied enineengebieddatglobaalwordtgemarkeerd doordeplaatsenHoogstraten,Ulicoten,ChaamenRiel.Ingrotelijnenisditbeeldin
overeenstemmingmethetregionalebeeldvandedoorlatendheid vanhet
eerstewatervoerendpakket.Inhetzuid-oosten,langsdenoordrand enter
plaatsevandestroomgebiedenvandeAaofWeerijsendeMarkzijnrelatiefkleineverhangenaanwezig.

2.3.Bod_emg£bruik

Aangezienhetbodemgebruikinbepaaldegevallenminofmeerbepalendkan
zijnvoordeaanwezigheid enconcentratievaneenbepaaldestofisindeze
paragraafeenglobaalinzichthieringegeven.

f
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WestNoord-Brabant bestaatglobaalvooréénderdeuitpoldergebied entweederdeuithogezandgronden.Hetbebouwdegebiedisvooreengrootdeel
geconcentreerd ingrotesteden.Inhetalgemeen zijndezegelegen inde
overgangszonevanpolder-naarzandgebied.Tezamenmetverhardeoppervlakkenvanwegen,ed.neemthetbebouwd oppervlakca.vijfprocentvanhet
grondgebruikin.Bos,heideed.komennagenoegalleenopdezandgronden
voor.Voorwatbetreftdecultuurgrond kanonderscheidwordengemaaktin
tuinbouw,akkerbouwenweidebouw.Opdezandgrondenligthetaccentopde
weidebouw,terwijldecultuurgrond inhetpoldergebied inbelangrijkemate
wordtaangewendvoorakkerbouw.Inhetlaatstedecenniumnamdeverbouw
vansnijmaisopzandgronden sterktoe.De "hydrologische eigenschappen"
vandezeplantwijzeneropdateenindelingbijweidebouwwenselijkis.
Medealsgevolgvandezeindelingisca.driekwartvanhetzandgebied te
kenmerkenalscultuurgrondmetweidebouw,hetoverigedeelwordtongeveer
gelijkmatiggebruiktvoorakkerbouwentuinbouw.
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3.Bemonstering enanalyses
3 . 1 . Bernonstering

Indemaandenoktoberennovembervan1983zijninopdrachtvanhetvoormaligeRIDinhetkadervanditonderzoek inwestNoord-Brabant intotaal
ca.100monstersgenomenvangrondwater.Delocatiesvandebemonsteringspuntenzijnaangegevenopbijlage2. Hetbenodigdegrondwaterwerdaande
desbetreffendefiltersonttrokkendoormiddelvandezogehetenlucht-lift
methode,medeomdathetgrondwater ineenaantalstijgbuizendieperdan
zo'n8meterbenedenmaaiveld staatenduseenvacuumpompniettoepasbaar
is.Bijdezemethodevanbemonsterenwordtdooreencompressor luchtvia
eenslangopmeerdan5meterbenedendewaterspiegel ineenstijgbuis
geperst.Doorderelatief geringedichtheid vanhetlucht-watermengsel,
alsmededoordesnelleopwaartsebellenstroomwordthetwaterindestijgbuisomhooggestuwd.Eenbezwaarvandezemethodeishetuitdrijvenvan
oorspronkelijkopgelostegassen.Veelalheeftditbijvoorbeeld eengrote
verlagingvanhetCO„-gehaltetotgevolgenuiteraard een0„-gehaltetoename.HierdoorneemtdepHmetgemiddeld 0,5 toe.Hetmonsterkan,indien
ditoorspronkelijkanaëroobwas,instabielwordenwaardoorbijtoepassing
vanfiltratieinhetveldgroteverliezenkunnenontstaaninhetgehalte
vanCa,Fe,spoorelementen,orthofosfaat,Si0 2enmogelijkNH^.Ditinstabielekarakterkanoverigensinmeerofminderematewordenopgehevendoor
aanzuring,maardanwelpasnahetnemenvanhetmonster.

Alvorensdebemonsteringwerduitgevoerd isdaaraanvoorafgaanduitde
stijgbuiseenbeperktehoeveelheid grondwater onttrokken.Doelhiervanis
hetgrondwater indestijgbuis teverversen.Erzijnnamelijkdiverse
redenenombijeeneenmalige/langere tijdnietafgepomptewaarnemingsput
deinhoudvanstijgbuisplusfiltermeerderemalenteverversenalvorens
eenbemonsteringuittevoeren.Alsredenenzijntenoemen:
a.stratificatie
Bijkwaliteitsverandering opdefilterdiepteenslechtecirculatievan
hetwaterindestijgbuiskanerverschiltussenhetwaterboveninde
stijgbuisendatopfilterdiepteonstaan.
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b.verontreiniging
Tijdensafpompingkaneraanstijgbuis enfiltergehechtmateriaalen
opdebodemvanhetfiltergeaccumuleerd slibwordenmeegenomen.
c.chemische interacties
Erkunnentussendematerialenvanfilterenstijgbuis enheterin
verblijvendewaterinteractiesvoordoen,aldannietonderinvloedvan
bacteriën.Indepraktijkvoorkomendevoorbeeldenzijneenverhoging
vandezuurgraad (verlaging pH)eneenverhogingvanhetgehalteaan
spoorelementen.
Indepraktijkwordteenhoeveelheid vantweeàdriemaaldeinhoudvan
stijgbuisenfilteronttrokkenomhetonderadbgenoemdeiniedergeval
tebeperkenenhetonderadaencgenoemdeteelimineren.Meerverversing
eneentesnelleafpomping zijnongewenst indienerindeomgevingvanhet
filtereenfijnegelaagdheid vanwatertypen teverwachtenvalt.

Vooroftijdenshetbepompenvaneendeelvandefiltersbleekdebenodigdehoeveelheid grondwater tenbehoevevandekwaliteitsanalyseniette
kunnenwordenverkregen.Intabel1iseenoverzichtgegevenvande
betreffendefilters.

Tabel1:Overzichtnietbruikbarefilters.

putnummer

opmerking

filternummer
(vanbovenaf)

49G-164

1

filterstaatdroog

49G-164

2

filter staatdroog

49G-147

4

waterstand dieperdan10meter
benedenbovenkantstijgbuis

50A-149

12

-

49F-326

2

-

Tijdensdebemonstering ishetonttrokkendebietgemeten.Intabel2is
aangegevenwelkedebietenhetbetrof.

- 11-

Tabel2:Debiettijdensbemonstering.

filternummer

putnummer

49D-49

49G-164

49G-147

49B-369

1

50

2

32

3
4

32

3

4

4

8

5

12

49E-206

49E-26(65)

49G-166

50C-79

1

6

1
2

0,5
1

3

1

1

60

2
3

60

4

26
18

5
49B-190

debiet [liter/minuut]

36

1
2

36

3

32

4

24

5

9

1

40

2

14

3

6

4

4

1

1

2
3

2
6

5
7

6
6

1

24

2

3

3

16

1

50

2

37

3

24

5
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Vervolgtabel2.

putnummer

50A-158

50A-149

filternummer

1

7

2

14

3
4

17
16

6

9

7

8

1

6

2

12

3

13

4

10

5

3

8

12

10
50A-94

50B-99

50B-56

50G-46

49F-326

49H-7

debiet [liter/minuut]

3,5

1

40

2

20

3
4

18

1
2

7
54

3
4

45
24

5
1

22

2
3

18
9

1
2

32
30

3
1

26
4

3

25

4

24

5

14

10,5

19

1

(geeninformatie)

2

(geeninformatie)
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Vervolg tabel2.

putnummer

50B-209

filternummer

1

50

2

42
32

3
4
50B-210

50D-13

50G-47

50B-216

15

5

20

1

40

2

36

3

28

1

30

2

35
16

3
4
50G-44

debiet [liter/minuut]

7

5

10

1
2

35

3

16

4

11

5
1

4

2

12

3

28

4

25

5

26

1

35

2

32

3
4

35
30

32

7

3.3.Analy_se_s
Dechemischeanalysesbetroffeneengrootaantalcomponenten.Daarbij
isonderscheid temakeninzogehetenmacro-enmicroparameters.Het
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uitgevoerdeanalyseprogramma isintabel3weergegeven.Tevenszijninde
tabeldedimensiesvandeanalyseresultaten aangegeven,zoalsdezezijn
gehanteerd bijdeweergaveopdediversebijlagenDedaarinmet*aangemerkteparameters zijnevenwelnietvantoepassing
voorhetinopdrachtvanhetRIDuitgevoerdeanalysepakket.Eenaantal
parameters isbovendienineengedeeltevandefiltersnietgeanalyseerd.

Tabel3:Beschouwdeparameters

parameters

kleur

mgPt/l

calcium

mgCa,1

geleidingsvermogen

uSiemens

magnesium

mgMg/l

waterstofexponent

-

natrium

mgNa.1

chloride

mgCl"/1

kalium

mgK/1

nitriet

MgN02~/l

ijzer

mgFe/1

nitraat

mgN03"/l

mangaan

mgMn/1

sulfaat

mgSO^"/l

kaliumpermanganaatverbr. mg/l

hydrocarbonaat

mgHCO~/l

zink

ugZn/1

carbonaat

mgCO^'/l

*

nikkel

MgNi/1

koolzuur

mgCO2/l

*

arseen

|igAs/l

fosfaat (totaal)

MgP/1

cadmium

MgCd/1

silicaat

mgSi/1

lood

ugPb/1

ammonium

mgN/1

Terverificatiezijnenkelemonsters zoweldoorhetRIDalsdoorhet
Waterleidinglaboratorium Zuid opmicroparameters geanalyseerd.Hetbetreft
demonstersuitdefilters1t/m3vanput49G-166enfilter4vanput
49F-326.Intabel4zijndeanalyseresultaten vanbeidelaboratoriaweergegeven.Uitvergelijkingblijktdatvoordemeesteparametersdewaarden
redelijkovereenstemmen.

*
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Tabel4:Enkeleanalyseresultaten

parameter

eenheid

natrium

mg/l

kalium

mg/l

calcium

mg/l

49F-326

49C;-166

meetfilter1

filter3

filter2

RID

Lab.Z. RID

Lab.Z.

RID

12

10

11

8

7

9

1,6

1,6

2,8

1,4
10

1,4
10

13
1,8
12

1,7
12

89

Lab.Z.

filter4

83

RID

120

Lab.Z.

12
3,2
115

magnesium mg/l

1,3

1,1

1,8

1,5

1,5

1,4

4,8

4,7

arseen

M8/1

2,0

3,0

1,0

3,0

1,5

4,0

5,0

6,0

cadmium

M8/1

<0,5

<0,1

<0,5

0,2

<0,5

<0,1

<0,5

<0,1

nikkel

Mg/l

3,5

<5

8,0

<5

1,5

<5

1,0

<5

lood

Mg/l

2,5

1

2,0

3

1,5

2

1,0

<1

zink

Mg/l

10

15

20

18

<10

5

<10

<2
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4.Verwerking resultaten

4.1.Alg_emeen

Deresultatenvandeanalysesvandegrondwaterbemonstering zijnweergegevenopbestaandeformulierenvoorwatbetrefteengedeeltevandeparameters.Alsvoorbeeld isalsbijlage42.éénzo'ningevuld formulieraandit
rapport toegevoegd. Ookdegegevensdieterbeschikkingwarengesteld
doordeWaterleidingMaatschappijNoord-West-Brabant zijnopdergelijke
formulierenweergegeven.
GrondwaterbevatopgelostestoffenmetvooralCa 2+ ,Mg 2 + , Na + ,K +ensoms
NH+alspositieveionen.Alsnegatieve ionenkomenvooralvoorCl - ,SO^ 2- ,
enHC03~. Geenaandacht isbesteed aandebetrouwbaarheid vanderesultatenvandeuitgevoerdeanalyses.Eenrelatiefeenvoudigemethodeomeen
indicatievandebetrouwbaarheid teverkrijgen isdeionenbalans.

Naastdereedsvermeldegegevensisindezerapportagegebruikgemaaktvan
deanalyseresultatenvanhetRIVM grondwaterkwaliteitsmeetnet.Inhet
algemeendateertdebemonsteringvanditmeetnetuitmedio1980.Overdit
meetnet enderesultatenisinliteratuur 11reedsverslaggedaan.

Deanalyseresultaten zijnvoorelkeputafzonderlijk perfilterdiepte
beschikbaarhetgeenhetmogelijkmaakt omtezamenmetbasisgegevens vande
put,zoalsliggingmaaiveld,afstand filtertenopzichtevanmaaiveld,
NAP-hoogten,onderscheid tekunnenmakennaarbijvoorbeeld gehaltenop
eenbepaaldedieptebenedenmaaiveld.
Bijdeweergavevandegegevensopeengedeeltevandebijlageniseen
grofonderscheid gemaakt indiepteligging.Filtersgelegenopeendiepte
vanglobaalminderdan10meterbenedenmaaiveld zijnals"filter1"aangemerkt.Indetekstvanditrapportwordtechtergesprokenvanhetondiepefilter.Daarnaastkomenindeputtenvanhetkwaliteitsmeetnetnogal
eensfiltersvooropeendieptevan25meterbenedenmaaiveld.Dezezijn
opdedesbetreffendebijlagendanookalszodaniggekenmerkt.
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Omdevariabiliteitvandegrondwaterkwaliteit goed totz'nrechttelaten
komenzijnzowel (nagenoeg)horizontalealsverticaledoorsnijdingen
gemaakt.
4 . 2 . Factoren_die_de_ c_hemi^sc_he_ s_amenstelling_ van h e t g_ro_ndwate_r_be_pale_n

Dekwaliteitvanhetgrondwaterwordtenerzijdsbepaalddoordeneerslag
enanderzijdsdoordebodemwaarmeehetwaterinaanrakingkomt.Daarnaast
zaldoorinfiltratievanuitwaterlopenendoorbodemverontreiniging (o.a.
vermesting)dekwaliteit opsubregionaleenlokaleschaalwordenbeïnvloed.

Eengrootdeelvandeneerslagbereikthetgrondwaterniet,maarverdampt.
Denuttigeneerslag,datwilzeggenhetdeelvandeneerslagdataanhet
grondwater tengoedekomt,zaldaarombepalend zijnvoordekwaliteit.
Naastdekwantiteit vandeneerslagspeelt dekwaliteitookeenrol.
Waterdruppels,ofanderevormenvanwater,indeatmosfeerbevattenopgelostenstoffen(o.a.demineralennatrium,calcium,magnesium,sulfaaten
chloride).Bijdepositievanneerslagopdebodemofinhetoppervlaktewaterzullendezestoffenachterblijven.Inhetalgemeenzalhetinhet
zandgebiedvanwestNoord-Brabant infiltrerendewaterbestaanuitneerslag.Omdateengrootgedeeltevandeneerslagverdampt zaldeconcentratievandeopgelostenstoffeninhetgedeeltevandeneerslagdathet
grondwaterbereiktverhoudingsgewijs zijntoegenomentenopzichtevande
concentratieindeoorspronkelijkeneerslag.Vanbelanghierbijisde
zogehetenindampingsfactor.Indeliteratuurwordennogaleensdevolgende
waardenvoordezefactoraangetroffen:
* begroeiingnaaldhout

-4

*begroeiingloofhout/grasland

- 2,4

* onbegroeid

-1,3

Behalvedebelastingviadeneerslagkanookopdirectewijzevanuitde
luchtvanbeïnvloeding sprakezijn.
Tenslottevaltoptemerkendat,overeenkomstig debeïnvloedingdoorinfiltrerendeneerslag,ookinfiltrerendwatervanuitoppervlaktewaterende
grondwaterkwaliteit kanbeïnvloeden.
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De invloedvandebodemopeenaantalparameters isgroot.Zozalhet
kalk-koolzuurevenwichtinbelangrijkematedoorindebodemaanwezige
randvoorwaarden,inhetalgemenbiochemische omzettingen,wordenbepaald.
Eenanderprocesdatzichindebodemkanvoordoenisionenwisseling,
waarbijbodembestanddelen alsionenuitwisselaar fungeren.Ooksorptieprocessenkunnenvanbelangzijn.

Eenprocesdatdechemische samenstellingvanhetgrondwater indeverzadigdezonekanveranderenisdiffusie.Diffusie treedtonafhankelijkvan
destromingvanhetgrondwateropenheeft totgevolgdatconcentratieverschillenindeloopvandetijd,tengevolgevaneenlangzaamverlopend
proces,wordengenivelleerd.Diffusie zalvooralgoed totuitingkomen
waaroverkorteafstandgroteconcentratieverschillen gedurende langetijd
aanwezigzijnennagenoeggeenstromingoptreedt.Dergelijkerandvoorwaardenzijnvoorondiepgrondwater inhetalgemeennietaanwezig,zodat
hetdiffusieprocesindergelijkegevallengeenrolvanbetekenisspeelt.
Eenprocesdatinhetalgemeenveelbelangrijkeveranderingen totgevolg
heeft isdispersie.Hierbijspeeltmeedatdispersie invelegevallen
reedsgrotendeels optreedt indeonverzadigdezone.

4.3.De_kwa3^iteit_van_he_t_r£ge_nwater

Aangeziendeneerslag inbelangrijkematevoordeaanvullingvanhet
grondwater zorgdraagtdientinkwalitatiefvergelijkendebeschouwingende
kwaliteitvanneerslag tewordenbetrokken.VandeinwestNoord-Brabant
neerkomendeneerslag zijnechter slechtsweinig kwaliteitsgegevens
bekend.
Indeperiodemedio1978toteind 1982zijndoorhetvoormaligeRID,in
samenwerkingmetdeVerenigingvanExploitantenvanWaterleidingbedrijven
inNederland (VEWIN),chemischeanalysesverrichtvanregenwateropca.30
locatiesinNederland.Uitliteratuur 7,waarindeopzetvandatonderzoek
enderesultatenvananalysese.d. zijngepresenteerd,blijktdatinwest
Noord-Brabant alleenteHuybergeneenmeetpuntisgesitueerd.Mogelijk
kunnenookdegegevensvandemeetpuntenDordrecht,BiesboschenEindhoven
nogenigzinsbijdragenaanhetverkrijgenvaninzicht inderegenwaterkwaliteitvanhetbeschouwdegebied.Degeanalyseerde parametersblijkenin
belangrijkemateovereentekomenmetdievanhetgrondwaterkwaliteitsonderzoekinwestNoord-Brabant.Bijhetonderzoekvandeneerslag zijnin
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neerslag zijninhetalgemeenmeerparameters inbeschouwing genomen.De
parameterskleurenhydrocarbonaatwerdenechternietinhetneerslagwater
geanalyseerd.Intabel5zijnvoorderelevantemeetpuntendemediane
concentraties invoornoemdeperiodeweergegevenvoordieparameterswaarvan,opdeveleaanditrapport toegevoegde bijlagen,degrondwaterkwaliteitisaangegeven.

Tabel5:Medianeconcentraties inregenwater

parameter

locatie
Huybergen

Eindhoven

Dordrecht

Biesbosch

PH

["]

4,56

4,72

4,79

4,48

calcium

[mg/l ]

1,251

1,151

1,600

0,998

chloride

'3,018

4,012

4,012

4,012

ammonium

[mg/1 ]
[mg N / l ]

1,596

1,694

1,806

1,806

nitriet

[pg N / l ]

9,94

9,94

9,94

9,94

nitraat

[mg N / l ]

0,700

0,798

0,994

0,896

ortho-fosfaat

[MSP/I]

89,61

49,44

80,34

71,07

t o t a a l fosfor

ing p / i ]

-

-

-

119,58

sulfaat

[mg/l ]

arseen

[Mg/l]

cadmium

[«/!]

0,30

0,65

0,30

0,30

ijzer

[pg/l]

40,18

40,18

60,26

30,13

mangaan

[w/i]

40,08

30,20

30,20

30,20

nikkel

[Mg/l]

1,00

2,00

3,00

2,00

lood

[Mg/l]

12,02

18,03

13,05

12,02

zink

[Mg/l]

49,7

119,68

60,17

49,7

7,976
-

7,976
-

7,976

7,976

-

1,00

4.4.0p£ervlakte_wa_te_rkwa_lite_it_
Voorbekenenandereoppervlaktewaterendieovereendeelofoverdegehelelengte infiltrerenishetvanbelangeniginzicht tehebbenindekwaliteitvanhetbetreffendewateraangezienditminofmeerbepalendkan
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zijnvoordegrondwaterkwaliteit.Deze infiltratie treedtvooralopin
gebiedenmeteenrelatiefdiepegrondwaterstand. Inhetalgemeenzullende
middelstedelenvanenkelebekengedeeltelijkhieraanvoldoen.Het isdan
vooralvanbelanginzicht tehebbenindekwaliteitvanhetwaterinhet
Belgischedeelvandiewateren.OnlangsverscheeninBelgiëhetAlgemeen
Waterkwaliteitsprogramma vanhetVlaamseGewest.Inliteratuur10isdit
programmasamengevat.Aanhetdaaringesteldevaltglobaalteontlenen
waarenwelktypelozingenopbepaaldewaterenplaatshebben.Hetgeeft
evenwelgeenconcreteinformatieoverdekwaliteit.DeaanwezigeinformatiebetreftdehydrografischebekkensvandeBenedenSchelde-sector
AntwerpenenmeerinhetbijzonderdievandeAaendeMarkenKleineAa.
Uitdegegevensblijktdattengevolgevandelozingenvanaldanniet
(gedeeltelijk)gezuiverdhuishoudelijk enindustrieelafvalwater dewaterlopenmatigtoternstigverontreinigdzijn.
Eenrecenteinventarisatievankwaliteitsgegevens vanoppervlaktewaterop
meetpuntennabijderijksgrensmetBelgiëleverdevoordeperiode1978 t/m
1982inhetbijzonder tenaanzienvanzwaremetalennauwelijksgegevens
op.
AlleenvoordePoppelscheLeyzijngegevensbekendvandezwaremetalen
zinkenkwik.Geziendebeperktheid vandezeinformatie ishieraanindeze
studiegeenverdereaandachtgegeven.

4.5.Alg_emene_chemische_kenmerken

Omeentoetsingmetbetrekking totdehoogtevandegehaltenvangeanalyseerdeparametersingrondwatermogelijk temakenwordtwelgebruik
gemaaktvantoetsingscriteriavoorbeoordelingvangrondwaterkwaliteit bij
bodemverontreinigingsgevallen.Intabel6zijndecriteriavoordeinhet
onderhavigeonderzoekmeestrelevantestoffenaangegeven.Degegevensvoor
dezetabelwerdenontleend aanliteratuur 18.De toetsing zalgeschieden
aandewaardendiezijnaangegevenindekolom "referentiewaarden"van
tabel6.
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Tabel6:Toetsingswaardenvoordebeoordeling vanverontreinigingenin
water [(jg/l].

parameter

referentie
waarde

toetsingswaarde

toetsingswaarde

t.b.v.(nader)

t.b.v.sanerings/-

onderzoek

onderzoek

nikkel

20

50

200

zink

50

200

800

arseen

10

30

100

cadmium

1

2,5

10

20

50

200

ammonium (N)

200

1000

3000

fosfaat (P)

50

200

700

lood

Indezeparagraafwordtverderbeknopt ingegaanopeenaantalkenmerken
vandebeschouwdeparameters.

* Chloride
Hetchloride-iongaatindebodemgeenofvrijwelgeenbindingenaanmet
hetsediment ofanderechemischecomponenten.Vanuitditgezichtspuntis
heteengoedetracer.Ingevalsprakeisvankleineverschilleninchloride-gehaltenisevenwelderelatie tussenchloridegehalte engrondwaterstroming nietteonderkennen.
Naast eenbelastingdoormiddelvaninfiltrerendeneerslagkomtchloride
inhetgrondwatervoor tengevolgevanmeerdirectmenselijkhandelen,
zoalsactiviteiteninstedelijk gebied enbemesting indelandbouw.
Tenslottevaltnogtevermeldendattengevolgevandiffusie-endispersieprocessen,waarbijtijdensvroegeretransgressieperioden gedeponeerd
zoutweergeleidelijkaanhetstromendegrondwaterwordtafgegeven,een
zeer langzameveranderingvanhetchloridegehaltemogelijk is(zieliteratuur4).
*Natrium
Evenalschloridewordtnatrium indelandbouwinhoofdzaak doorbemestingindebodemgebracht.Hetnatriumionisgoedoplosbaar.
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Tengevolgevankationenuitwisseling isdehoeveelheid natriumingrondwaterinvergelijkingmetchloridemeestalietsgeringer.Doordegenoemdeactiviteiten indelandbouwkomenechterookplaatselijkhogere
concentratiesvoor.
*Calcium,magnesium
Beide ionenzijnrelatief goed oplosbaar.Ineengoedbegroeidebodem
wordtvaakveelorganischmateriaalgeproduceerd endebiologischeactiviteit ishoog.Ditbetekentdatindeondiepere lagenvandebodemveel
CO2aawezig is.IndiennuinfiltrerendeneerslagveelC0 2opneemt ishet
daarmeegevoedegrondwater instaatCaCC>3optelossen,waardoorhoge
gehaltenaanCa2*"enHCO3~kunnenontstaan.Deaanwezigezuurstof zal
evenwelwordenverbruiktwaardoorhetgrondwater anaëroobisgeworden.
Ineendergelijkmilieugaatvooralnitraat,sulfaat ineenlater
stadiumenookijzerinoplossing.
Velegrondenbevattenvannaturekalk.Naasthetinoplossinggaanvan
indebodemaanwezigekalkspeeltooktoevoegingvankalkalsmeststof
indelandbouweenrol.
*Stikstof
Stikstofkomtindebodemindiversevormenvoor.Debelangrijkstedaarvanzijnorganischmateriaal,ammoniumennitraat.Dezevormenkunnenin
elkaarovergaan,onderanderedoordenitrificatie (vormingN_ enmeestal
l
+
geenNH,)ennitrificatie.
Hetammonium-ionkanuithetgrondwaterverdwijnendoorvervluchtiging
(inhetbijzonderbijeenpH>7)nachemischereactietotammoniak,
adsorptieennitrificatie.Ookbijnitrificatie,waarbijnitraat

ont-

staat,speeltdepHeen rol.
HetNH,ionisinhetalgemeenweinigmobielenmoeilijk indebodemte
vormen.
Debodemsamenstelling speeltbijdemobiliteit eenbelangrijkerol,
bijvoorbeeld dooradsorptievanhet ionaankleioforganischestof.
Nitraatiseenuiterstmobielion.Hetionkomtvannature indebodem
voorenweldoortoedoenvandeneerslag.Medeopgrondvandegegevens
uittabel5zalhetnatuurlijkegehalteglobaal2mg/literbedragen.
Wanneernitraatinhetgrondwater inhogereconcentratieswordtaangetroffenisditoverwegend afkomstiguitmenselijkhandelenenviaversterktedepositievanuitneerslag.Dooruitspoelinguitdetoplaagvan
debodemkomthetinhetgrondwater.Ineenzuurstofarmeomgevingverdwijntnitraatdoordedenitrificatie,waarbijstikstof en/ofstikstofoxidewordtgevormd.
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*Sulfaat
Indeondergrondvaltmindervaakeentoenemingvanhet sulfaatgehalte
inderichtingvandegrondwaterstroming teconstateren,maarweleen
reductie. Deomstandighedenvoorhetoptredenvansulfaatreductiezijn
gunstigwanneerhetgrondwatergeenzuurstofennitratenmeerbevat.Of
dereductiedanplaatsheeftisechterooknogafhankelijkvandeaanwezigheidenontwikkelingsmogelijkheden vansulfaatreducerendebacteriën,
chemische reactiesenvandeaanwezigheid vanorganische stofofkleimineralen.
Eentoenamevanhetgehaltevandezecomponentvindt z'n oorzaakin
oxidatievansulfiden.Dezeoxidatievindtoverwegend plaatsindeonverzadigde zone,waartoevoervanzuurstof inprincipesteedsmogelijk
is.Dieperisdezeoxidatieevenwelookgeconstateerd.Indieninhetonderzoeksgebied evenwelpyriet (sulfiden)voorkomt ofnitraataanwezigis
2(NOo+FeS2
•N2+S0# )enerzuurstofhoudend grondwaterlangs
stroomtkanhetsulfaatgehaltetoenemen.
* Anorganischefosfaatverbindingen
Deoplosbaarheidvandittypefosfaatisgering.Anorganischfosfaat
wordtinhetalgemeensterkaandebodemgebondenonderzureaerobe
omstandigheden.
* Organischefosfaatverbindingen
Integenstelling totdeanorganische fosfaatverbindingenbezittendeze
fosfateneengroteoplosbaarheid.Doormineralisatiekunnendezeverbindingeninanorganischefosfatenovergaan.
* Zwaremetalen
Demobiliteitvanzwaremetalenisoverhetalgemeengering.Hettransportgedragistevensingewikkeld.Naastprecipitatieensorptiespeelt
complexvorming eenbelangrijke rol.Vannaturekomenzwaremetalen,mede
omvoorgaandereden,meestalintamelijklageconcentratiesvoor. Uitzonderingendienaangaande zijnzink,nikkelencadmium.Uitliteratuur8
blijktdatookvoorarseenmogelijkeenuitzonderingmoetwordengemaakt
voor eendeelvanhetstudiegebied.
OnderanaerobeconditiesenpH >6,5 zijndemeestezwaremetalenpractiesonoplosbaar.Inaerobeomstandigheden isdeoplosbaarheidgroter.
Deoplosbaarheidwordtnaastdewijzevanvoorkomen (o.a.complexvorming)endezuurgraad ookbepaald doordezogehetenredoxpotentiaal.Een
relatief grotereoplosbaarheid ismogelijkdoorcomplexvormingmetor-
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ganischeverbindingen.Onder reducerendeomstandighedenkunnenijzeren
mangaaninvrijgrotehoeveelhedeninoplossinggaan,waarbijtevensde
daarbijgebonden (aanhydroxiden)zwaremetalenvrijkomen.Hetomgekeerdeprocesisonderoxyderende omstandighedenmogelijk.
Eenanderemogelijkeveranderingvandeconcentratiesvanzwaremetalen
inhetgrondwaterwordtveroorzaakt doorsorptieprocessen.Dezeprocessenzijnzeereffectief tenaanzienvanonderanderekleimineralen,
organischmateriaalen,zoalsgenoemd,hydroxiden.
* IJzerenmangaan
Vannaturekomenbeidemetalen intamelijkhogeconcentratiesvoor.
Integenstelling tothetgesteldebijzwaremetalenzijnijzerenmangaanonderaerobeomstandighedennagenoeg onoplosbaar.Inaëroobmilieu
komtijzerindrievoudigevormvoorendezeisalleenbijzeerlagepHwaardengoedoplosbaar.InhetalgemeenkomenechterpH-waardenkleiner
danviernietvoor.

4.6.De_chemisch_e_samens_tell^ing_van_he_t_gr_ondwat_e££er_wateryoerend
pakket_

Indezeparagraaf isperparametereenkortekarakterisering gegevenvan
deopdebijlagen6.1. t/m16.4.weergegevenwaarden,metuitzonderingvan
silicaatentotaalfosfaat.Tenaanzienvandeopdebijlagenweergegeven
gehaltenbijdeverschillendemeetpunten isonderscheid gemaakt opgrond
vandeliggingvaneenbemonsterd filternaarkenmerkperbetreffendgeohydrologischpakket.Zomogelijk zijndewaardenonderscheidennaartweede
eneerstewatervoerendepakketenwaardenmetalskenmerk "ondiepfilter".
Debetekenisvandezelaatsteomschrijving isaangegeveninparagraaf4.1.

Tevenszijnopenkelebijlagendewaardenweergegevenvanfiltersgelegen
opongeveer25meterbenedenmaaiveld. Uitgezonderd ingebieden tenzuidenvanZundertenBaarleNassauzullendezefiltersinhetalgemeenniet
totheteerstewatervoerende pakket zijnterekenen. Veelalzijndeze
filtersgeplaatst inrelatiefgoeddoorlatendesub-pakkettenvandeals
slechtsdoorlatende laaggekenmerkteafzettingentussenfreatischeneerste
watervoerendepakket.
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Chloride
Tenaanzienvanhetchloridegehaltewordtveelal,afhankelijkvanhetdoel
waarvoorhetwaterisbestemd,onderscheid inklassengemaakt.Gesproken
wordtoverzoet-brak,zoet-zout,enbrak-zout grenzenalsscheiding tussen
aantehoudenklassen.Zozijnergrenzenvoorgrondwatervoormenselijke
consumptievan300mgCl~/liter (smaakgrens)en150mgCl~/literenvoor
beregeningswatervoordeglastuinbouwvan200mgCl-/literofzelfs <50
mgCl-/liter.Voorhetinkaartbrengenvanhetchloridegehalte isgekozen
voordegrenzen50,150en300mgCl~/liter.Bijdesamenstellingvande
verbreidingskaarten isgebruikgemaaktvandeinhetkadervanditonderzoekuitgevoerdeanalysesentevensindicatievewaardenenbeeldenvanuit
onderanderevelegeo-electrischeonderzoekingen (zieliteratuur12t/m17
enliteratur4).
Opgrondvandegegevensisglobaalaantegevendatdeaangehoudenbegrenzingen inhetalgemeennaarhetnoordenennoord-westen toedieper
liggen.Lokaalkomenechterookondiephogerewaardenvoor,onderandere
doordevormingvanzout-tongendoorinfiltratievanzeewater inhetverleden.
De opbijlage6.1.aangegevenwaardenduidenopeenrelatief lagerchloridegehalteopdezandgrondendanindenoordelijk ennoord-westelijkgelegenpoldergebieden.Dehoogstechloride-gehaltenvandemeetpunten inde
zandgebiedenblijkenvoor tekomenindekwelgebieden.Hierbijisdeinformatiemetbetrekking totdekwelgebiedenvanbijlage4.1.gebruikt.De
conclusiehieruit zoukunnenzijndat zoutgrondwateruitdieperepakkettenopkwelt,hetgeenevenwelonjuist isgeziendewaardenopbijlage6.3.
Eenanderemogelijkheid isdatsprakekanzijnvankwelvangrondwatermet
eenrelatiefkorteverblijftijd indebodem.

Gebiedenmetkwelstrominghebbeninvelegevalleneenagrarischebestemming.Toevoegingvanchloridedoormenselijkhandelen,inditgevaldoor
bemesting,lijktnietuitgesloten.Deafgelegde infiltratie/kwelwegvan
hetgrondwatermeteenhogerchloridegehalte doordebodem isdanook
relatiefkort.

Zuurgraad
Opbijlage8.1.zijndepH-waardenindezogenoemdeondiepe filtersweergegeven.Alsalgemeenbeeldvaltdaaraan teontlenendatinhetzandgebied
lagewaarden,datwilzeggen4 <pH <6,voorkomenendatinpoldergebie-
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dendepHnagenoegaltijd ^6,5 is.VanuitindicatievegegevensvandepHwaardenvanneerslag,dieduidenopeenpHvanongeveer4,5 naindamping,
lijkteendirectebeïnvloedingvandegrondwaterkwaliteit doorinfiltrerendeneerslagaanwezig.Vandeinhetzandgebiedvoorkomendewaardenzijn
diegenediebetrekkinghebbenoplocaties inkwelgebieden ietshogerdan
ininfiltratiegebieden.
Duidelijkkomtdeinvloedvaninfiltratievangrondwatermet lagepH-waardennogtotuitingindefiltersopca.25meterbenedenmaaiveld (bijlage
8.2.).
Inheteerstewatervoerendepakketkomenineengebiedglobaalbegrensd
doorBreda,Tilburg,BaarleNassauenRijsbergenrelatiefhogewaarden(pH
v

7)voor (ziebijlage8.3.).MeernaarhetwestenneemtdepHaf,met

uitzonderingvanhetgebiednabijHoogerheideenWoensdrechtwaarhoge
waardenvoorkomen.DepH-waardeninhettweedewatervoerendepakket(zie
bijlage8.4.)zijnnagenoeg zonderuitzonderinghogerdandieinheteerstewatervoerendepakket.Inhetbijzonderinhetwestelijk deelvanhet
studiegebied enineengebied tenzuidenvanBaarleNassauligtertussen
depH-waarden inbeidewatervoerendepakketteneennogalgrootverschil.
VoordeextreemlagepH-waardeinhettweedewatervoerendepakket input
50G-46isgeenverklaringtegeven.Mogelijkbetreftheteenmeet-,c.q.
analysefout.

Nitraat
Ookvoorhetruimtelijk beeldvanhetnitraatgehalte inhetondiepefilter
(ziebijlage9.1.)kanonderscheidwordengemaaktnaarpolder-enzandgebied.Indepoldergebieden treedtkwelopenheeftafvoervanhetovertolligewaterplaatsdoormiddelvanslotenstelsels,bemaling e.d.
Beekdalenindezandgrondenenovergangsgebieden tussenhogeenlagezandgrondenzijninhetalgemeenookalskwelgebied tekenmerken,zoalsuit
bijlage4.1.blijkt.Ookindiegebiedenishetnitraatgehalteopde
betreffendemeetpuntenlaag.Meetpunten50E-197en50B-99hebbeneenhoog
nitraatgehalte,mogelijkdooruitspoelingvaneendoormenselijkhandelen
(stedelijkgebied,agrarischebestemming)veroorzaakteverontreiniging.
Indeinfiltrerendeneerslag iseengehalteteverwachtenvan1à3mg
N/liter,hetgeendusnoggeenverklaring isvoordehogeregehalten.
Degehaltenindefiltersopca.25meterbenedenmaaiveld (ziebijlage
9.2.) zijninhetalgemeenlagerdan0,5mgN/liter.Uitzonderinghierop
vormendegehalteninputten49F-314en49H-28diewaardenhebbenvan
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respectievelijk3,7 en3,0mgN/liter.Beideputtenzijngelegenineen
infiltratiegebied,zodatinfiltratievangrondwatermeteenhogergehalte
uiteenbovengelegenpakket eenverklaringkanzijn.Denitrificatiemag
danuiteraardgeenessentiëlerolspelen.
Bijdewaardeninheteerstewatervoerendepakket,zoalsweergegevenop
bijlage9.3.,valthetnitraatgehalte input49F-326uitdetoon.Deput
isgelegennabij49F-314waarvoor reedseerder isgesignaleerd dateen
verhoogdnitraatgehalteaanwezigisopbeperktedieptebenedenmaaiveld.
Ditkanduidenopdeaanwezigheid vanzuurstofhoudend grondwater inhet
eerstewatervoerende pakketopdezelocaties.
Evenalsopdemeestebeschouwde locatiesinheteerstewatervoerendepakketduidenanalyseresultatenvandebemonsteringvanfiltersinhettweede
watervoerendepakket (bijlagen9.3. en9.4.) opeenafwezigheid (c.q.
concentratiesbenedenmeetbereik)vannitraat.Bijinfiltratienaareerste
entweedewatervoerendepakket zalinanaëroobmilieudenitrificatie
optredenwaardoorhetnogaanwezigenitraatverdwijnt.

Nitriet
Opbijlagen10.1t/m10.3zijnnitraatgehaltenweergegevenopdieptendie
overeenkomenmethetzogenoemde "ondiepefilter"enheteersteentweede
watervoerende pakket.Deordevangroottevandevoorkomendegehaltenvan
dezeparameterliggeneenfactor10 3lagerdandievannitraat.Hogenitrietgehaltenkomenvoornamelijk indemeestzuidelijkedeleneninhet
westenvanhetstudiegebiedvoor. Opalledriedebeschouwdeniveau's
komenwaardenvanongeveer dezelfdegrootteordevoor.
Dewaardevanhetondiepefilterinput49H-7ishoog tenopzichtevande
anderewaarden.

IJzer
Zowelinheteerstealstweedewatervoerendepakket isgeenofzeerweinig
nitraatgemeten (ziebijlagen9.3.en 9.4.).Hoewelhetzuurstofgehalte
nietwerdgeanalyseerd,isaangenomendatdezeparameter inbeidewatervoerendepakkettennietwordtaangetroffen.Deconditiesvoorhogeijzergehaltenzijndanaanwezig.
Inheteerstewatervoerende pakket lopendegehaltenuiteenvanongeveer1
tot20mg/liter,metuitzonderingvandewaardenindemeestwestelijk
gelegenputten49B-190en49B-369.
Degehalten inhettweedewatervoerende pakket liggenongeveer tussende
waarden1en10mg/liter.
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Mangaan
Zowelinheteerstealstweewatervoerende pakket liggendemangaangehaltenglobaaltussen0,3 en2mg/liter.Uitdeopbijlagen13.1. en13.2.
aangegevenwaardenmagmisschienwordenopgemaakt datinhetwestelijk
deelvanhetstudiegebied dewaardeninheteerstewatervoerendepakket
ietshogerzijndandieinhettweedepakket,terwijlinhetoostelijk
deeldit juistomgekeerdis.

Zink
Deopbijlage14.1.weergegeven zinkgehalteninhetondiepe filterlaten
eenzeeruiteenlopend beeld zien.Globaallijkteruitoptemakendatde
waardenindepoldergebiedenoverwegend lagerzijndandieopdezandgronden.Dehoogstewaarden ("400 (ig/liter)komenvooringebiedendie
zijntekenmerkenalskwelgebied.Ditbetekentoverigensnietdatuit
dieperewatervoerendepakketteneenbelastingisteverwachten.Hetlijkt
namelijkmeervoordehand teliggenomtedenkenaanuitspoelingvandoor
menselijkhandelenopdebodemgebracht zink.Deindringingsdiepteblijft
tengevolgevandeopwaartsegrondwaterstromingbeperkt.
DeinhetRIDonderzoekgeanalyseerde zinkgehaltenbetreffenalleenlocatiesvanputtenlangsderijksgrensmetBelgië.Opbijlagen14.3.en14.4
zijndaaromvoorrespectievelijkheteersteentweedewatervoerendepakket
eenbeperktaantalwaardenweergegeven.Eenruimtelijk beeld isdanook
moeilijk tegeven.
Dewaardeninheteerstewatervoerende pakket liggenongeveer tussen5en
20 |jg/liter,metuitzonderingvandieinput49H-7waarineengehalteis
gemetenvan80 pg/liter.
Inhettweedewatervoerende pakket zijnindebeschouwdeputtengeengehalten >25 |jg/litergemeten.
Eengebruikelijke relatietussenpHenzwaremetalenisdatinhetalgemeenhetgehalteafneemtbijtoenemende pH-waarde.Hetgeschetstebeeld
voorzink,inrelatiemethetreedseerderaangeduideverloopvandepHwaardemetdediepte,ishiermeeinovereenstemming.

Lood
Vanlood zijnslechtseenbeperktaantalwaardenbekendvoorheteersteen
tweedewatervoerende pakket.Debeschouwdeputtenzijngelegennabijde
rijksgrens,zodateenruimtelijk beeld nietistegeven.
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De gehalteninheteersteentweedewatervoerende pakket zijn <3p.g/liter,metuitzonderingvandewaardenvan12,5 |ig/literinhetdiepste
filter input50B-209.
Reedswerd aangegevendatdepH-waardetoeneemtmetdediepte.Loodheeft
deeigenschapdathetgehalteafneemtbijhogerepH-waarde.Ditstemtniet
overeenmethetinditonderzoekwaargenomend beeld.
Arseen
Indebovenstelaagvandebodem,waarindeondiepe filterszijngesteld,
komenarseengehaltenvoorvanglobaal1tot10 pg/liter(bijlage 16.1).
Hoewelhetgemiddeldegehalteindefiltersop25meterbenedenmaaiveld
ietshogerligtdandieinhetondiepefilterzijndewaardenopditniveauinhetalgemeenookgelegentussen1en10ug/liter.Vergelijkingvan
dewaardenopbeidegenoemdeniveau'slijkteroptewijzendatinkwelgebiedenindezelfdeputdegehaltenvandefiltersop25meterbeneden
maaiveld ietshogerzijndandieinhetondiepe filter.Indegebiedenmet
infiltratieligtdit juistomgekeerd.
Inheteerstewatervoerendepakketzijndegehalten (bijlage16.3)ongeveer indezelfdeordevangroottealshiervoorgenoemd,metuitzondering
vaneengehaltevan31 |jg/literinput50G-47.
Gehaltenvan10à45 p.g/literzijninhettweedewatervoerendepakket
aangetroffen (bijlage16.4.)inhetgebied tenzuidenentenoostenvan
Zundert.Vooreennadereverklaring hiervankanwordenverwezennaarliteratuur8.Inditwatervoerendepakket ishetarseengehalte input50G-47
opvallend laag,tewetenbenedendedetectiegrensvan0,5 |ig/liter.
ZoalsreedseerderwerdvermeldneemtdepH-waardetoemetdediepte.
Arseenheeftdeeigenschapdathetgehalte toeneemtbijhogerepH-waarde.
Ditstemtovereenmethetgeschetstebeeld.

4.7.Relatie_p_arameter_waarde_met^d_e_di_ep_te_benedenmaaiveld

Vooreengrootaantalparameters zijnopbijlagen17 t/m29degemeten
gehaltenweergegeven inrelatietotdedieptevanhetdesbetreffendefiltertenopzichtevanmaaiveld.Indezeparagraaf zalbeknoptwordeningegaanopdealdannietaanwezigerelatie.Daarbijisstatistischeonderbouwingtoegepast.
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Chloride
Zoalsuitbijlage17blijkt isereenduidelijkverschil inchloridegehaltenopverschillendediepten.Toteendieptevan10meterbenedenmaaiveld
komeninhetalgemeendemeestehogewaardenvoor. Gedeeltelijk isditte
verklarenvanuitdelocatievandebetreffendemeetpuntennabijvoorkomens
vanzoutgrondwater.Dergelijke locatieszijninhetalgemeengelegenin
landbouwgebied,aldanniettekenmerkenalspolder.Inhetnoord-westen
treedtzoutekwelopindedaargelegenpolders.
Opgrondvandeweergegevenwaardenopbijlage17kanwordengestelddat
opeendieptetussen10en70meterbenedenmaaiveld nauwelijkschloridegehalten "*•30mg/litervoorkomenendatopeendieptetussen70en175
meterdezewaardezelfs20mg/liter bedraagt.Chloridegehaltenvan20à30
mg/literzijnoverigenshogerdanverwachtkanwordennaindampingvan
regenwater.Mogelijkmoetgedachtwordenaanopenwaterverdamping in
moeras-,c.q.veengebiedendietotinhetbeginvandezeeeuwinwest
Noord-BrabantenhetaangrenzendedeelvanBelgiëvoorkwamen.

Zuurgraad
DepHopdebeschouwdemeetpunten lijktvolgenshetgeschetstebeeldop
bijlage18duidelijkgerelateerd tezijnmetdediepteliggingbeneden
maaiveld.
Toteendieptevanca.20meterbenedenmaaiveldwordenlagepH-waarde
aangetroffen,totongeveerpH=4.InfiltrerendeneerslagmeteenlagepHwaardenspeeltinverschillendedeelgebiedeneenbelangrijkerol.
Teconcluderenvaltdatopdieptenvanmeerdan60meterbenedenmaaiveld
eigenlijk geenpH <6meervoorkomt.Enerzijdsvindtditz'n oorzaakinde
aanwezigheidvankalkhoudendmateriaal (marieneafzettingen-schelpen)en
anderzijds inhetfeitdattengevolgevanchemischeprocessen
(sulfaatreductie,denitrificatie)decomponentendieeenlagepH-waarde
veroorzaken,verdwijnenofafnemeninomvang.
Opeendieptevanca.90meterbenedenmaaiveldvaltéénwaardeopdie
sterkafwijkt.Aangeziendeanalysevanhetfilteropongeveer10meter
benedenmaaiveldvandebetreffendeput (50G-46)eenwaardeheeftvanca.
7,5 zoumisschienkunnenwordenverondersteld datomwisselingvan
analyseresultaten c.q.monstersheeftplaatsgehad.Inhetgebied ten
zuidenvanBredakomenevenwelmeerhogepH-waardenvooropgeringe
diepten,zodatdeveronderstellingnietalshardisaantemerken.Een
anderemogelijkheid isuiteraard dateenfoutieveanalyseisuitgevoerd.
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Calcium
Uitdebeschikbaregegevensvananalyseresultaten,zoalsweergegevenop
bijlage19,blijktdaterenigerelatievalt teonderkennentussendiepte
benedenmaaiveld encalciumgehalte.Opvallend daarbijisdatputteninhet
beschouwdegebiedgelegen tenwestenvanRoosendaaltoteendieptevanca.
70meterbenedenmaaiveld relatief lagegehalten (5à20mg/liter)tezien
geven.Eenmogelijkeverklaringhiervoorkanzijndatdoortoepassingvan
kalkhoudendemeststoffenofeengrotebiologischewerkingindebodemhet
calciumgehaltedoorverschuivingvanhetkalk-koolzuurevenwichttoeneemt.
Dehogewaarden (ca.100mg/liter)komenoverwegendvoorineengebied ten
zuidenvanBredaopeendieptetussen30en120meterbenedenmaaiveld.In
datzelfdegebied blijkenechteropeendieptetussen150en200meter
benedenmaaiveld,mogelijktengevolgevankationenwisseling,tamelijklage
waarden (10à50mg/liter)voortekomen.Hetbetreft inditlaatstegeval
gehalteninfiltersinhetonderstegedeeltevanhettweedewatervoerende
pakket.

Bicarbonaat
Uit deopbijlage20grafischweergegevenrelatie tussendieptebeneden
maaiveld enHC0g~gehaltenblijktdatinhetalgemeenmettoenemendedieptehetbicarbonaatgehalte toeneemt.Vanbelanghierbijishetzogeheten
kalk-koolzuurevenwicht datisweer tegevenmetdeformule
2+
CaCO-+H 2 0+ C0 2rîCa +2HC0 3 _
Dathetgehaltemetdedieptetoeneemt isteverklarenuitdeaanwezigheid
vankalkhoudende zandlagen (schelpen).

Nitraat
Uitbijlage21valtoptemakendattussennitraatgehalte endieptebenedenmaaiveldeenverbandvalt teonderkennen.Opgemerktmoetwordendat
zeerveelvandebeschikbarewaardengelegenzijnbenedendedetectiegrens
van0,5mg/liter.Opvallend zijntevensdezeergroteverschillendie
voorkomen.Zokomenindebovenste10metervandebodemwaardenvoor
gelegentussen200mg/literendedetectiegrens enzelfsdaarbeneden.
Uithetbeeldblijktookdatopeendieptevan20meterofmeerbeneden
maaiveld degehalteninhetalgemeenzijngelegenbeneden20mg/liter.
Uitzonderinghieropvormendegehaltenvandeopca.40meterdieptegenomengrondwatermonsters indeputten44D-292en49E-75.Beideputtenzijn
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gelegeninofzeernabijagrarischgebied enbovendiennabijeenwinplaats
vandeopenbarewatervoorzieningwaardooreenversterkteinfiltratiestromingnaardediepteaanwezig is,waardooropeendieptevanminder dan10
meteraanwezigehogeconcentratiesmogelijktotgevolghebbendatookop
groterediepteeenverhoogdebelastingmetnitraatkanoptredenmitsde
conditiesdittoelaten.

Ammonium
Opbijlage22zijndeanalyseresultatenweergegeven.Inhetalgemeen
liggenallewaardentussen0,1 en1mgN/liter.
Opeendieptevanmeerdan150meterbenedenmaaiveld ishetgemiddelde
gehalte0,6mgN/litermeteenbeperkteafwijkingvandeafzonderlijke
waarden.Gehaltenvan2mgN/liter ofmeerkomenopeenbeperktaantal
meetpuntenvoorinfiltersopeendieptevanminderdan10meterbeneden
maaiveld.Debetreffendeputtenzijnnagenoeg allegelegeninagrarisch
gebiedmetoverwegend infiltratiekenmerken.Dehogerewaardenkunnen
veroorzaakt zijndoorbemesting.Daarbijspeelthetbodemtypeeenbelangrijkerol.
Waarschijnlijkwordtdoornitrificatiehetammonium indeondiepebodemlagenomgezetalvorenshetbetreffendegrondwaternaardieperelagen
infiltreert,zodatinhetalgemeenopgroteredieptenlageregehalten
voorkomen.

Sulfaat
Hetsulfaatgehalte isopbijlage23tegendediepteuitgezet.Globaalde
helftvandeanalysesgaveneenwaardebenedendedetectiegrensvan1
mg/liter.Toteendieptevanca.40meterbenedenmaaiveld zijndegehaltenhogerdanopgroterediepten.
Inhetgrondwater tot20meterbenedenmaaiveld komenenkelewaardenboven
100mg/litervoor.Kenmerkendvoordebetreffendeputtenisdatzeinhet
algemeenliggeningebiedenmeteenneerwaartsegrondwaterstroming.De
gehaltenzijnnietdirect teverklarenuithetgehaltevansulfaat inde
infiltrerendeneerslag.Mogelijkspeeltinterceptiedoorbosseneenrol.
Dezefactorwerkt,naastdebeschouwdeindampingsfactor,verhogend ten
aanzienvanhetgehaltedatuiteindelijk bodem,c.q. grondwaterbereikt.
Uitspoelingvanmeststoffenmoetmeeralsveroorzakende factorworden

,
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gezien.Aangezienhetsulfaat-iononderzuurdereomstandigheden tamelijk
mobieliskomenookopwatgroteredieptenrelatiefhogewaardenvoor.
Tussen20en40meterdiepteishetmaximumgehalteongeveer100mg/liter.
Opgroterediepteligtdewaardeveelalbeneden10mg/liter.Deinvloed
vanuitspoeling isopdezediepten (nog)nietmerkbaar.

Fosfaat
Integenstelling tothetgeenbijveleandereparameters isgeconstateerd
blijktuitbijlage24dathetfosfaatgehaltemetdedieptemogelijkiets
toeneemt.
Dewaardenvanhetfosfaatgehalte liggenveelaltussen1en0,03 (aangehoudendetectiegrens)mgP/liter.
Dieperdan70meterbenedenmaaiveldkomenenkelewaardenbovende1mg
P/litervoor.

IJzer
Uitdeopbijlage25weergegevengehaltenvanijzerinrelatietotde
dieptebenedenmaaiveld blijktdatdieperdan120meterhet ijzergehalte
relatief laagistenopzichtevandieinhetdaarbovengelegendeelvande
bodem.Opdezedieptenzijngeenwaardenaangetroffenboven3,5mg/liter.
Inhetdaarbovengelegengedeeltevandebodem,totaanmaaiveld,zijn
veelalgeenwaardenboven35mg/litergevonden.
De laagstewaardendiezijngemetenliggenrond0,3mg/liter.

Zink
Voorzinkisinhetopbijlage26geschetstebeeld geendirecteéénduidige
relatieteonderkennentussengehalteenafstand totmaaiveld.Wordt
echteronderscheid gemaakt tussenderesultatenvananalysesuithetRIDonderzoekendatinopdrachtvanNWB,danblijktdatopdieptenvanmeer
dan25meterbenedenmaaiveld hetzinkgehaltebijanalysevanmonstersvan
hetRIDgeengehaltengroterdan25 ug/litervoorkomen.Debetreffende
bemonsteringslocaties zijn,zoalsreedseerderwerdaangeduid,gelegen
langsderijksgrensmetBelgië.Deopeendieptetussen50en150meter
benedenmaaiveld opbijlage26aangegevengehaltenvananalysesvanNWB
betreffeninhetalgemeenputtenopofnabijgrondwaterwinplaatsen ten
behoevevandeopenbarewatervoorziening.
Inhetondiepedeelvandebodembevathetgrondwatervolgensderésulta-
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tenvandeanalysesvanuit zowelhetNWBalsRIDonderzoekook.tamelijk
hogegehalten.Dehoogstewaarden,gelegentussen100en500 ^g/liter,
betreffenvoornamelijk ookweerdedoorNWBbeschouwde locaties.Dehoge
gehaltenzijn,rekeninghoudendemeteenindampingsfactorvanglobaal2,
nietalleenteverklarenuittoevoervianeerslag.Debetreffendeputten
methogegehaltenzijnallegelegenininfiltratiegebieden.
Opgemerktmoetwordendatzinkeenwatdubieuzeparameter is,inzoverre
datgemakkelijkcontaminatievandemonstersoptreedt.Eendeelvande
beschouwdegehaltenmoetenhierdoor inmeerofminderematealsminder
betrouwbaarwordenaangemerkt.

Nikkel
Veelvandeanalyseresultaten blijkenteliggenonderdedoorNWBaangehoudendetectiegrensvan5[jg/liter.Inhetbijzonderderesultatenvanhet
RIDanalyseprogrammavallenonderdezedetectiegrens.
Uitdeopbijlage27weergegevenparameterwaardenblijkteenrelatiemet
dedieptebenedenmaaiveld.Tot20meterbenedenmaaiveldkomendehoogste
waardenvoor,zelfswaardenvanmeerdan1000 (ig/literzijngemeten.De
betreffende locatiesliggeninhetalgemeenininfiltratiegebieden.
Aangezienhetnikkelgehalte inneerslagnietmeerdanenkelemicrogrammen
perliterbedraagt zalverontreiniging doormenselijkhandelenplaatsgevondenmoetenhebben.

Lood
deopbijlage28weergegeven loodgehaltengeveneendiffuusbeeld.De
meerderheidvandebeschouwdewaardenligtbeneden10 \i%/liter.
Zowelinhetgrondwater indebovenste25metervandebodemalsdieper
dan55meterbenedenmaaiveldkomenechterookaanzienlijkhogerewaarden
voordandezojuistgenoemde10|j,g/liter.
Opvallend isweerdatduidelijkverschillenaanwezig zijntussenderesultatenvananalysesbinnendeNWBenRID-onderzoekingen.Nagenoegalle
waardenuithetRID-onderzoekzijnkleinerdan3,5 [ig/liter,ookinhet
bovenstegedeeltevandebodem.Dezewaardeligtduidelijk onderhetwaargenomengehalteinneerslag.Alsmogelijkeverklaringhiervoor isaante
nemendatadsorptieaanbodemmateriaalindetoplagenoptreedt.
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Arseen
Dezeparameterkomtoverdegehelebeschouwdehoogtevandebodemvoorin
concentratiesdiebijongeveerdehelftvandebeschouwdeanalysesveel
hogerliggendanteverwachtenvaltuitdegemetengehalteninneerslag.
Zoalsweergegevenopbijlage29komenhogegehalten,totzelfsenkele
honderdenmicrogrammen,indebovenste20metervandebodemvoor.Ookop
groteredieptenkomenechterwaardenvoorvan20tot40 ug/liter.Dehoge
gehaltenopdezedieptenzijnmogelijkeengevolgvandeindedesbetreffendegebiedenaanwezigesamenstellingvandebodem.Inliteratuur8is
hieropnaderingegaan.
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5.Conclusies

1.Voorveelvandebeschouwdeparameters ishetmogelijkgeblekeneen
globaalregionaalbeeld teschetsenvandegrondwaterkwaliteit (nulsituatie).Daarbijiszowelonderscheid inverbreiding inverticaleals
horizontalerichtinggemaakt.
2.Lokaleafwijkingenvandegeschetsteregionalebeelden zijnzeerwel
mogelijkaangezienhetaantalwaarnemingspuntentegeringisomdétails
tesignaleren. Sommigerelatiefsterkeafwijkingenvanhetregionale
beeld zijndaarommogelijkhetgevolgvanbeïnvloedingvanlokaleoorsprong.
3.Inhetbijzonder indebovenstemetersvandebodem (ondiep filter),
maarooknogweltotgroteredieptenbenedenmaaiveld,komenlokaal
gehaltenvansommigestoffenvoordiealleenmaarzijnteverklaren
vanuitmenselijkeactiviteiten.
4.Bijdiverseparametersblijkendeanalyseresultatenhogerewaardente
gevendandestrengstetoetsingscriteria (referentiewaarden)voorbeoordelingvandegrondwaterkwaliteit bijbodemverontreinigingsgevallen.
Inhetbijzondergeldtditvoordeparameters (totaal ?)fosfaat [geheleprofiel],zink [totca.25m-m.v.], loodenarseen [opgrotere
diepte-min2ew.v.p.].

- 37-

6.Geraadpleegdeliteratuur

1. Rapportbetreffendehetregionaalgeohydrologisch onderzoek inhet
zandgebiedvanwestNoord-Brabant.
Lamsvelt,B.
Rijksinstituut voorDrinkwatervoorziening,1972.
2. Rapportbetreffendedeinventarisatievangeohydrologischegegevens
tenbehoevevanhetgrondwaterbeheer indegrensstreekNederlandBelgië.
ContactgroepGrondwaterbeheerGrensstreekNederland-België (west).
RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening,RijksGeologischeDienst.
3. Grondwaterkaart vanNederland-bladen49Oosten50West.
DienstGrondwaterverkenning-TNO,1970.
4. Dezoutverdeling inhetgrondwatertenwestenvandeBrabantseWal.
HyH.rapport82-16.
Meinardi,C.R.
Rijksinstituut voorDrinkwatervoorziening,1982
5. DechemischesamenstellingvanhetgrondwatervandeVeluwe.
Meinardi,C.R.
Mededeling74-4.
RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening,1974.
6. Onderzoeknaardekwaliteitvanhetgrondwater inhetwestelijkdeel
vanNoord-Brabant.
Truyen,J.W.J.
RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening,1982.
7. Samenvatting enstatistischebewerkingvandemeetresultatenvanhet
RID-VEWINmeetnet regenwaterkwaliteit,1978-1982.
ECOWAD84-01.
RijksinstituutvoorVolksgezondheid enMilieuhygiëne,1984.
8. DeverspreidingvanarseeninhetgrondwatervanzuidelijkNoordBrabant.
Flink,J.
RijksinstituutvoorVolksgezondheid enMilieuhygiëne,1984.
9. Recherchedesrelationsentrevaleurdeladispersivitêmacroscopique
d'unmilieuaquifère,sesautrescaractéristique etlesconditionsde
mesure.
L'allemand-Barres,A.,P.Peandecerf.
BulletinduB.R.G.M. (2)III,4-1978.

- 38-

10.SamenvattingvanhetAlgemeenwaterzuiveringsprogramma voorhetVlaams
Gewest (september1983).
Kooij,L.A.vander
RijksinstituutvoorZuiveringvanAfvalwater,1984.
11.Meetnetgrondwaterkwaliteit.GegevensvandeprovincieNoord-Brabant.
- deelIII*overzicht vandeputten
*stamgegevens
* analyseresultaten eerstebemonstering
* overzichtskaart
- deelIV *overzichtvandeputten
*analyseresultaten tweedebemonstering
* overzichtskaart
RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening,1982.
12.Geo-electrischonderzoekBergenopZoom/Halsteren.
Dufour,F.C.
Dienstgrondwaterverkenning-TNO,1978.
13.Geo-electrischonderzoekkaartblad Oosterhout-west (44W)
Lekahena,E.G.
DienstGrondwaterverkenning -TNO,1981.
14.Geo-electrischonderzoekpompstationPannenhoef.
DienstGrondwaterverkenning-TNO,1972.
15.Rapport inzakegeo-electrischonderzoek inwestelijkNoord-Brabant.
Csonka,J.
DienstGrondwaterverkenning-TNO,1969.
16.Herinterpretatievanviergeo-electrischemetingenbijpompstation
Seppe.
Dongen,P.G.van
DienstGrondwaterkennings-TNO,1979.
17.Rapportinzakehetgeo-electrischonderzoekvanwestNoord-Brabant,
St.Philipsland,Tholen,oostZuid-Beveland endeOosterscheldeonder
Tholen.
DienstGrondwaterverkenning -TNO,1962.
18.Beoordelingenaanpakvanbodemverontreinigingsgevallen.
MinisterieVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdening enMilieubeheer,
1982.

