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1. INLEIDING

Landfarming ls een eenvoudige techniek voor biologische reiniging van vervuilde grond. De grond wordt in
een laag van 30-40 ca uitgespreid op de bodem en de biologischr afbraak wordt gestimuleerd door bemes
ting en bewerking van de grond. Landfarming wordt uitgevoerd op speciaal ingerichte terreinen met bodemafdlchtlng, waarbij het dralnwater wordt opgevangen en eventueel kan worden behandeld.

Het landfarmlngsonderzoek in Nederland richt zich vooral op het creëren van optimale condities voor blologische afbraak onder praktijkomstandigheden. Belangrijke aspecten zijn omvang, aard en frequentie van
bemesting en grondbewerking in verband met een optimale voorziening'van nutriënten en zuurstof. Een
belangrijk aandachtspunt betreft ook de milieuhygiënische aspecten, met name de uitspoeling van olie- en
afbraakprodukten en de emissie van vluchtige koolwaterstoffen naar de atmosfeer. Toepassing op praktijk
schaal ls uiteraard afhankelijk van de snelheid, waarmee de olleprodukten worden afgebroken. Het onder
zoek richt zich op meerdere oliesoorten, omdat verwacht mag worden dat de afbraaksnelheid per oliesoort
verschilt.

In april 1985 ls op het terrein van de VAM in Wljster een proefterreln Ingericht voor de landbehandeling
van verontreinigde grond. Op het proefterreln ls een bodemafdichting aangebracht, waarop circa 70 cm
goed doorlatend zand met een dralnagesysteem is gelegd. Verontreiniging van het grondwater door uitspoe
ling van olie- en afbraakprodukten is zodoende uitgesloten. Het dralnwater kan worden opgevangen en
bemonsterd voor chemische analyse. Zo nodig kan het dralnwater worden afgevoerd naar de rioolwaterzuive
ringsinstallatie.

Op het proefterreln zijn twee soorten vervuilde grond ln behandeling genomen, namelijk grond vervuild
met ruwe olie ("crude grond") en grond vervuild met gasolie ("gasolle grond").

Het onderzoek op het proefveld ls aangevuld met onderzoek op laboratoriumschaal, waarbij met name aan
dacht is besteed aan de Invloed van verschillende mllleu-omstandlgheden op de afbraak van oliecomponenten en de vorming van oplosbare «fbraakprodukten.

2. UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

2.1. Veldonderzoek
Het proefveld ls ingedeeld ln een viertal veldjes van elk 8 bij 43 m2 oppervlakte met een gescheiden
dralnafvoer:
- veldje IA: gasolie-grond, met grasvegetatie:
- veldje 1B: gasolie-grond. braakliggend:
- veldje 2A: crude-grond, met grasvegetatie (met veel onkruid);
- veldje 2B: crude-grond, braakliggend (met veel onkruid).
De activiteiten en frequentie van bemesting en grondbewerking zijn weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1. Overzicht van de activiteiten op het landfaraingsproefveld bij de VAM
In Wijster

Datua
4- 7-'85

Aard van activiteit

Nadere oaschrljvlng

grondbewerking

alle velden aet trlltandcultlvator

beaesting

200 kg KAS. 200 kg super

inzaaien aet gras

veldjes IA en 2A

20- 8-'85

grondbewerking

veldjes 1B en 2B, aet kleine cultivator

3-10-'85

grondbewerking

veldjes 1B en 2B, aet kleine cultivator

beaestlng

200 kg KAS, 100 kg super
veldje 1B 100 kg kalk

gras geaaaid
28- 5-'86

veldjes IA en 2A

grondbewerking

veldjes 1B en 2B, aet kleine cultivator

beaestlng

veldjes 1B en 2B. 100 kg KAS. 50 kg super

gras geaaaid

veldjes IA en 2A

De crude-grond Is een venige grond. De gasolle-grond daarentegen ls een huausarae zandgrond en bevatte
veel stenen. Deze stenen zijn niet verwijderd voor het opbrengen van de grond op het proefterreln. Bij
de grondbewerking werd hier veel hinder van ondervonden.

De beaestlng werd uitgevoerd "et kalkaaonsalpeter (KAS) «et 26« N. waarvan 50* ln aaaonlua-vora en 50*
in nltraat-vora. en «et superfosfaat »et 18* P205, oplosbaar in aaaonluacitraat (17.6* P2O5 oplosbaar in
water). De gasolle-grond bleek een vrij lage pH te hebben (pH-H20 4,7 ft 5.0) en ls daaroa later bekalkt.
Vanwege de grasbegroeling op veldje IA ls deze bekalklng alleen op veldje 1B uitgevoerd.

De grond en het drainwater zijn ongeveer eens per 2 ft 3 weken beaonsterd en geanalyseerd. De grond werd
beaonsterd door aet een gutsboor 10-15 aonsters per veldje te neaen. De verontreinigde grond werd over
de gehele laagdikte beaonsterd. Van deze aonsters werd vervolgens per veldje een aengaonster saaengesteld.

De dikte van de laag opgebrachte vervuilde grond bedraagt 35-40 ca. Deze laagdikte is gekozen op grond
van de verwachting, dat de aeratie van de grond geen probleaen oplevert bij een laagdikte van 30 & 40
ca. Op het proefveldje zijn de zuurstofgehalten ln de grond geaeten. Per veldje werd één aeetpunt Inge
richt waar het zuurstofgehalte op drie diepten kon worden geaeten (15, 30 en 50 ca diepte). Incidenteel
ls op twee diepten (30 en 45 ca) ook de bodeateaperatuur geaeten.

2.2. Laboratoriuaonderzoek
Aanvullend op het veldonderzoek ls in saaenwerking aet de Afdeling Microbiologie van de Landbouwuniver
siteit Wagenlngen een laboratoriuaonderzoek uitgevoerd naar de snelheid waaraee ruwe olie en gasolle ln
de grond worden afgebroken ln afhankelijkheid van beaestlng. grondbewerking en teaperatuur. Ook is
onderzoek verricht naar de afbraak van een viertal karakteristieke koolwaterstoffen (hexadecaan, cyclohexaan, o-xyleen en naftaleen) en de afbraakprodukten die daarbij worden gevorad.

De afbraak van ruwe olie en gasolle ls bestudeerd aan de hand van potproeven (ca. 2,S kg grond per pot)
en Saproaat-proeven. De Saproaat ls een apparaat voor de bepaling van het blochealsch zuurstofverbruik
van wateraonsters. Het apparaat is echter ook zeer goed te gebruiken voor het continue registreren van
het zuurstofverbruik ln verontreinigde grond (ca. 100 graa grond per vaatje). Met behulp van de Saproaat
is ook het effect van aengen van crude-grond en gasolle-grond op de afbraaksnelheid onderzocht.

Het onderzoek naar afbraakprodukten bleek veel praktische probleaen op te leveren als gewerkt wordt aet
olie, oadat hierin vele verschillende koolwaterstoffen aanwezig zijn. Daaroa is dit onderzoek uitgevoerd
•et Individuele coaponenten. Met name is onderzoek verricht naar de groeisnelheid van een naftaleensplitsende bacterie en naar de afbraakprodukten die bij afbraak van naftaleen worden gevorad.

Voor nadere inforaatie over opzet en resultaten van het laboratoriuaonderzoek wordt verwezen naar de
scripties van A.J. Boekhold en S.A. Boekhold, die zij in het kader van hun studie aan respectievelijk
de Rijksuniversiteit Utrecht en de Landbouwuniversiteit Wagenlngen hebben verricht.

2.3. Analyses
De grondaonsters zijn onderzocht op het totaal oliegehalte, terwijl waterextracten van de grond zijn
geanalyseerd aet betrekking tot pH. TOC, NCg, Cl, P04. Dezelfde analyses zijn ook uitgevoerd in het
dralnwater.

Voor de olieanalyses zijn de grondaonsters geëxtraheerd aet hexaan volgens de continue extractleaethode
aet behulp van een Soxhlet-apparaat. Het hexaanextract is vervolgens ingedaapt en gaschroaatografisch
geanalyseerd op olie, gebruik aakend van een gepakte koloa. De teaperatuur van het Injectiegedeelte van
de gaschroaatograaf is 300*C, de koloateaperatuur loopt op aet 15*C/aln van 60*C naar 300*C, de teapera
tuur van de detector (FID) is 325*C.

Enkele grondaonsters zijn via verschillende aethoden geëxtraheerd en geanalyseerd, naaelijk:
- extractie aet hexaan volgens Soxhlet-aethode en gaschroaatografische analyse (GC);
- extractie aet tetra volgens Soxhlet-aethode en gaschroaatografische analyse;
- extractie aet tetra door alddel van schudden en analyse volgens infrarood-aethode (officiële
NEN-aehode);
- extractie aet aceton en pentaan door alddel van schudden en analyse volgens de gaschroaatograflsche
aethode (door VROM voorgestelde aethode in het kader van bodeasaneringen).
Sinds deceaber 1985 worden de ollegehaltebepalingen uitgevoerd volgens twee aethoden, naaelijk de van
ouds op het ICW toegepaste hexaan-extractle volgens de Soxhlet-aethode aet GC-analyse en de VROM-aethode
aet aceton/pentaan extractie door alddel van schudden en GC-analyse. BIJ deze laatste aethode wordt aceton gebruikt oa bodeavocht te verwijderen oa zodoende een betere extractie van de olie aet pentaan te
bereiken. Het blijkt dat oliegehalten volgens deze aethode bepaald, doorgaans hoger uitvallen dan de
oliegehalten bepaald volgens de eerste aethode.

Incidenteel is het dralnwater onderzocht op de aanwezigheid van aroaaten, fenolen en totaalgehalte aan
alnerale olie.

3. VOORLOPIGE RESULTATEN

3.1. Betrouwbaarheid en interpretatie

van analysegegevens

Het belangrijkste doel van het onderzoek is uiteraard oa vast te stellen hoe snel de olie in de grond
wordt afgebroken en op welke teraljn de grond weer als schoon kan worden beschouwd. Een belangrijk gege
ven daarbij is de afnaae van het oliegehalte in de tijd. De bepaling van het oliegehalte in grond Is
echter nog volop ln discussie en het blijkt ook dat er grote verschillen in ultkoasten bestaan tussen de
verschillende extractie- en analyseaethoden. Tabel 2 geeft hiervan een voorbeeld en laat zien dat het
hoogste gehalte circa 6 keer hoger is dan het laagste gehalte.

Tabel 2. Kffect van extractie- en analysemethoden op het
oliegehalte in een huaeus grondaonster aet ruwe olie

Extractieaiddel

Extractiemethode

Analyse

Oliegehalte
(ag.kg-1)

hexaan

Soxhlet

GC

1400

tetra

Soxhlet

GC

1340

tetra

Soxhlet

IR

8400

tetra

schudden

IR

3600

aceton + pentaan*

schudden

GC

7800

'nieuwe richtlijn Ministerie VROM

Bekend is dat de IR-aethode aInder geschikt is voor huaeuze en venige gronden, oadat ook huausachtige
stoffen bijdragen aan de IR-absorptie. Dit euvel ls slechts tendele op te heffen door aan het extract
florlcil toe te voegen, waardoor polaire organische stoffen (overigens ook de polaire olleafbraakprodukten!) gedeeltelijk worden verwijderd. De hogere gehalten volgens de IR-aethode zijn dus aogelijk
veroorzaakt door de aanwezigheid van huausachtige verbindingen.

De hogere gehalten volgens de aceton/pentaan-aethode duiden erop dat dankzij het gebruik van aceton (ter
verwijdering van water) het extractie-rendeaent hoger ligt. Een nadeel van de GC-aethode kan zijn dat
hoogkokende componenten, die pas boven 300*C vervluchtigen, niet aeebepaald worden, oadat ze in het
Injectiegedeelte en in de koloa achterblijven. Bij de IR-aethode worden deze wel aeebepaald. althans
voor zover ze extraheerbaar zijn.

De keuze van het extractieaiddel en de analyseaethode dient dus eigenlijk afhankelijk gesteld te worden
van de aard van de oliecoaponenten in de grond.

De probleaen. zoals die onderaeer naar voren kwaaen bij de bepaling van het oliegehalte in crude-grond.
zijn waarschijnlijk ten dele terug te voeren op probleaen bij de extractie en de GC-analyse en hangen
saaen aet de aanwezigheid van hoogkokende koolwaterstoffen in deze olie.

Gezien de aoeilljkheden bij de bepaling van het oliegehalte in grond, is het wenselijk oa ook via andere
aetingen een Indruk te krijgen van de olieafbraaksnelheid. Op laboratoriuaschaal is het gebruikelijk oa
het zuurstofverbruik en/of de koolzuurproduktie vast te stellen als aaat voor de afbraaksnelheid. Onder
veldoastandigheden is de bepaling van het zuurstofverbruik technisch gezien aoeilijker, zodat aeestal
volstaan wordt aet aetlng van zuurstofgehalten op verschillende diepten. Overigens is uit het zuurstofprofiel een redelijke schatting te geven van het zuurstofverbruik in de grond. Ook de TOC-bepalingen ln
een waterextract van de grond kunnen lnforaatle geven over het optreden van afbraak. Toenaae van het
TOC-gehalte wijst op de voralng van polaire afbraakprodukten en dit betekent dus dat afbraak van olie
plaatsvindt. Uiteraard geven de zuurstofaetingen en de TOC-bepalingen niet aeer dan aanvullende inforaatie op de oliegehalte-bepalingen. Niettemin kunnen deze bepalingen bij twijfel over de betrouwbaarheid
van de olleanalyses van veel belang zijn.

3.2. Zuurstofvoorziening
Bij landfaraing geschiedt de zuurstofvoorziening door diffusie van zuurstof vanaf het bodeaoppervlak.
Volgens HOEKS (1985) kan de dikte van de geaëreerde laag worden berekend als:

waarin: L
D

« dikte geaëreerde laag

(ca)

* diffusiecoëfficiënt voor zuurstof ln grond (c»2.i_1)

C0 - zuurstofgehalte aan bodeaoppervlak

(c«3-ca~3)

a 'zuurstofconsuaptiesnelheid

(cb3.cb~3.s-1)

In figuur 1 is het verloop van het zuurstofgehalte «et de diepte gegeven voor verschillende zuurstofconsunptlesnelheden.

Zuurstofgehalte (vol%)

Fig. 1. Verloop van het zuurstofgehalte In de bodea aet de diepte als functie van de zuurstofconsuaptiesnelheid. berekend volgens HOEKS (1985)

Berekeningen «et vergelijking (1) voor een vochtige zandgrond (D - 0,010 ca2.«"1) «et 10 000 ag.kg-1
ruwe olie (a « 2 x 10"® c«3.c«"3.s_1) tonen aan dat L ongeveer 46 ca bedraagt. Voor oliegehalten lager
dan 10 000 ppa zijn daaroa in het algeaeen geen aeratleprobleaen te verwachten, alts de bodeastructuur
goed blijft. Dit is in overeensteaalng aet de veldgegevens. Op het proefveld in Nijster zijn een tweetal
veldjes ingezaaid aet gras oa aldus een goede structuur te handhaven. Het zuurstofverbruik in de grond
neeat daardoor natuurlijk wel toe, naar schatting aet circa 5 * 10"7 c«3.ca"3.s_1. In bovenstaand reken
voorbeeld neeat de dikte

van de geaëreerde laag daardoor af tot 41 ca. Het effect is dus slechts

gering. Hel heeft de begroeiing een belangrijk effect op de waterbalans (ainder neerslagoverschot).

Uit oogpunt van zuurstofvoorziening is grondbewerking dus alleen nodig als de bovengrond is dlchtgesleapt (slechte structuur, lage D). Echter, grondbewerking lijkt ook oa andere redenen gewenst. Vooral
bij hoge oliegehalten zal niet alle olle in de grond optiaaal bereikbaar zijn voor aicro-organlsaen.
Figuur 2 laat het positieve effect'van aengen op de bacterie-activiteit in potproeven zien. Dit pleit
dus voor een frequent uitvoeren van grondbewerking. In de lopende experlaenten wordt de grondbewerking
steeds uitgevoerd aet een culticator.

Dagen
Flg. 2. Effect van aengen op het zuurstofverbruik, geaeten als daling van het zuurstofgehalte op 25 ca
diepte in de pot met grond, weergegeven als vol. * ten opzichte van het zuurstofgehalte in de
buitenlucht

3.3. Beaestlng
De beaestlng wordt doorgaans gebaseerd op de verhouding C:N:P. Afgezien van de totaal benodigde aeststof
is ook van belang in hoeveel doseringen en aet welke frequentie deze hoeveelheid wordt toegediend.

Uitgaande van een verhouding C:N:P - 100:10:1 in bacterlecelaateriaal en aanneaende dat 40-50* van de
beschikbare C wordt gebruikt voor opbouw van bloaassa, dan ls de optlaale verhouding C:N:P 200-250:10:3 ln de grond. Het P-aandeel ls hierbij iets hoger genoaen oadat fosfaat ln de grond wordt
vastgelegd ln slecht oplosbare vora.

Op het proefveld ln Wijster lag de C/N-verhoudlng na de eerste beaestlng ln de orde van 19-34 en na de
tweede beaestlng was dit 10-17. Gezien het voorgaande betekent dit dat reeds bij de eerste beaestlng
voldoende stikstof ls gegeven.

Op grond van het laboratorluaonderzoek is geconcludeerd dat tijdens de fase van exponentiële groei van
de bacteriepopulatie de stikstof snel verdwijnt en wordt vastgelegd ln het bacterlecelaateriaal. Later
bij afsterving van de bacteriepopulatie, wordt de eerder vastgelegde stikstof echter grotendeels weer
gemineraliseerd en kan dan uitspoelen aet het dralnwater.

Onderzoek bij de LH-Mlcroblologie heeft aangetoond dat beaestlng zelfs reaaend kan werken (VEERKAMP en
ZEWALD. 1985). Uit de gegevens blijkt, dat ln dat geval sprake ls van een duidelijke overdosering. De
C/N-verhoudlng waarbij belangrijke reaalng optrad lag ln de buurt van 7. Ook bij optlaale C/N-verhoudlng
kan echter de beaestlng zo hoog worden (vooral bij hoge oliegehalten) dat reaalng optreedt, aogelijk
door te hoge zoutconcentratles ln de grond. In eerder onderzoek van TEN HOLDER (1980) en VAN DRUMPT
(1983) ls een dergelijke reaalng geconstateerd, zij het alleen tijdelijk bij de start.

Zonder beaestlng blijkt ln veel gevallen toch een gestage afbraak op te treden. In zijn onderzoek bere
kent VAN GESTEL (1981) dat er stikstofbinding door bacteriën aoet hebben plaatsgevonden. Van soaalge
alkaan-oxyderende bacteriën ls Inderdaad bekend dat zij hiertoe in staat zijn.

3.3. Uitspoeling van afbraakprodukten

en nutriënten

De vorBing van In Mater oplosbare afbraakprodukten Is op laboratoriumschaal geaeten als een toenaae
van totaal organisch koolstof (TOC) In Materextracten van oliehoudende grond (TEN HOLDER, 1980). Onder
veldoastandigheden ls op het proefveld ln Nljster eveneens een toenaae van het TOC-gehalte in het drainwater geconstateerd (zie flg. 3). In de winter neeat het TOC-gehalte sterk af door verainderde afbraak
en versterkte uitspoeling. Veraoedelijk spoelen vooral afbraakprodukten uit en niet of nauwelijks oor
spronkelijke oliecoaponenten. In het drainwater van de proefveldjes bleken in ieder geval geen aroaaten
aanwezig te zijn.

160

Project Wijster
o—o HBO-veld
• Crude-veld
G Grondbewerking
B Bemesting

U0

6.120
£

£100
§ 80

T3
«

o 60
c.

•
a

40

20
0

mei I jun ' jul ' oog ' sep ' okt ' nov ' dec I jon ' f eb '

19851

1986

Fig. 3. Verloop van het TOC-gehalte (ag.l-1) in het drainwater als functie van de tijd (Project Hijster.
ICW)

De uitspoeling van nutriënten, aet naae nitraat, blijkt aanzienlijk te zijn, zelfs bij optlaale bemes
ting. Nitraatgehalten van 150-250 ag.l-1 N03 blijken noraaal te zijn. Op het proefveld in Wijster is
geconstateerd dat de nitraatultspoeling het hoogst is op de braaKiiggende veldjes. ac.~

v

r de

nitraatuitspoellng kunnen zijn een overdosering, inefficiënte N-benutting als gevolg van heterogene ver
deling in de grond en Mineralisatie van eerder in de bioaassa vastgelegde stikstof. Uitspoeling van fos
faat blijkt verwaarloosbaar te zijn.

3.4. Afbraak van gasolle
De afbraak van de gasolie is vanaf het begin aeteen goed op gang gekoaen. Het oliegehalte van de ver
vuilde grond bij aanvang van de proef bedroeg circa 1800 ag/kg. In circa 5 aaanden is dit gehalte
gedaald to circa 400 ag/kg (zie fig. 4). Dit ligt ruia beneden de B-waarde van 1000 ag/kg zoals deze in
het kader.van bodeasaneringsonderzoek wordt gehanteerd als richtlijn van het Ministerie VROM.

De na 5 aaanden resterende olieprodukten zijn waarschijnlijk niet geaakkelljk af te breken. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het zuurstofverloop in de bodea. In het najaar 1985 stijgen de zuurstofgehalten in de
bodem, enerzijds als gevolg van het afneaend oliegehalte aaar anderzijds ook door de dalende bodeateaperatuur in het najaar. In het voorjaar 1986 daalt het zuurstofgehalte niet «eer bij stijgende bodeateaperatuur. Dit betekent dat de dan nog resterende olieprodukten in de grond slecht afbreekbaar zijn. Deze
restverontrelniging veroorzaakt geen extra zuurstofverbruik aeer. De grond kan dus zowel op grond van
het oliegehalte als op grond van het zuurstofverbruik als schoon worden aangeaerkt.

Fig. 4. Afnaae van het oliegehalte in de "gasolle-grond" (veld IB) als functie van de tijd

(Project

Wljster, 1CW)

De pH-H20 van de gasolle-grond iras vrij laag (pH ca.

4 .5-5,0) aaar dit is kennelijk geen beleaaering

voor de olieafbraak geweest. Wel is op veldje 1B op 3-10-'85 een bekalking uitgevoerd, aaat dit resul
teerde pas in Januari 1986 in een aerkbare verhoging van de pH. Op dat aoaent was de gasolie al groten
deels afgebroken, zodat het pH-effect niet aeer tot uitdrukking is gekoaen in de afbraaksnelheid. De
gehalten aan chloride en sulfaat zijn op veld IA aet de grasbegroeiïng hoger dan op het braakliggende
veldje 1B. Dit is het gevolg van de hogere "indaaping" als gevolg van de verdamping door de grasvegeta
tie. De vrij hoge sulfaat-gehalten zijn waarschijnlijk het gevolg van de toevoeging van superfosfaat set
als nevenbestanddeel CaSOj.

De beschikbaarheid van fosfaat is zeer waarschijnlijk niet beperkend geweest voor de bacteriegroei
gezien de P04-concentratles in het waterextract van de grond (2,3-3,4 ag/kg).

Zeer opvallend bij de beoordeling van de kwaliteit van het dralnwater zijn de hoge nitraatgehalten. Op
veldje IA aet de grasbegroeiïng is de nitraatultspoellng het laagst, oadat de grasvegetatie ook stikstof
gebruikt. Nietteain zijn ook hier de NOg-gehalten in het dralnwater hoog (ca. 70-165 ag/1). Op veldje 1B
zijn deze gehalten nog hoger (ca. 100-200 ag NOg/l).

Na de eerste bemesting is nog geen sprake van overaatige beaesting. Nietteain treedt ook in augustus en
septeaber 1085 al aanzienlijke uitspoeling van nitraat op. De uitgestrooide aeststof is wel ondergewerkt
aet de cultivator, aaar een hoaogene verdeling zal zeker niet bereikt zijn. De toegediende aeststof
wordt daardoor inefficiënt benut en een deel zal kunnen uitspoelen. Ook hier geldt dat een frequent uit
gevoerde grondbewerking een betere verdeling van de aeststof tot gevolg heeft aet Binder kans op uit
spoeling.

Overigens zal op den duur altijd uitspoeling van nitraat plaatsvinden, want de stikstof die is vastge
legd in het bacterleaaterlaal zal na kortere of langere tijd weer vrljkoaen als de bacteriecellen
afsterven en deels worden gealnerallseerd. Een ander deel blijft achter in de nieuw gevormde humus in de
grond en koat pas op langere teraljn bij alneralisatle van deze huaus weer beschikbaar.

3.5. Afbraak van ruwe olie
Het gehalte aan ruwe olle in de crude-grond vertoont een aerkwaardlg verloop ln de tijd (flg. 5). Gedu
rende de zoaer van 1985 ls er na een aanvankelijke afnaae geen duidelijke afbraak te constateren. In
najaar en winter lopen de oliegehalten vervolgens terug oa ln het voorjaar van 1986 weer toe te neaen.
De oliegehalten zijn dan zelfs hoger dan in het voorafgaande Jaar.
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len of afbraak optreedt. In dit geval blijkt uit de zuurstofaetlngen dat er wel degelijk afbraak plaats
vindt. Op 50 ca diepte liggen de zuurstofgehalten naaelljk in de orde van 0-S volx, hetgeen wijst op een
hoog zuurstofverbruik. Hierbij aoet wel worden opgeaerkt dat deze venlge grond aanaerkelljk vochtiger
blijft dan de gasolie-grond op de veldjes IA en 1B, zodat de diffusiecoëfficiënt hier naar verwachting
kleiner is.

Ook de toenaae van de TOC-gehalten in het dralnwater (tot 125 i 135 ag C/1) wijst erop dat afbraak van
olie plaatsvindt. Na afnaae van het TOC-gehalte ln de winter ten gevolge van veralnderde afbraak en uit
spoeling stijgt in het voorjaar het TOC-gehalte ln het dralnwater opnieuw (tot 100 à 200 ag C/1).

De constatering dat aet naae in het groeiseizoen veel zuurstof wordt verbruikt ln de grond en afbraakprodukten ln het dralnwater terecht koaen. wijst erop dat afbraak van olie plaatsvindt. De zuurstof
gehalten ln de grond en de TOC-gehalten ln het dralnwater liggen ln dezelfde orde van grootte als op de
veldjes IA en 1B aet de gasolie-grond. Er aoet daaroa geconcludeerd worden dat de geaeten oliegehalten
geen goed beeld geven van de werkelijke afnaae van het oliegehalte. Het veraoeden bestaat dat zowel bij
de extractie (probleaen aet vocht?) als bij de GC-analyse (hoog kokende coaponenten) probleaen optreden,
waardoor het werkelijke oliegehalte van de crude-grond belangrijk hoger is dan hier is bepaald. De
schoaaellngen ln het oliegehalte en de gevonden toenaae in het voorjaar van 1986 aoeten dan worden toe
geschreven aan afbraak van lange ketens aet een hoog kookpunt. Door de afbraak worden hieruit afbraakprodukten aet kortere ketens gevorad. die waarschijnlijk beter extraheerbaar en tevens vluchtiger zijn.
zodat ze bij de GC-analyse bijdragen aan het totaal oliegehalte. Manneer de afbraak van olie weer op
gang koat ln het voorjaar kan dit dus lelden tot een toenaae van bet "oliegehalte".

Het oorspronkelijke oliegehalte van de crude-grond is naar verwachting aanaerkelljk hoger dan de hier
bepaalde 6000 è 8000 ag olle/1. Analyses van crude-grond, zoals deze bij de VAN ln Hijster wordt aange
voerd. wijzen op totaalgehalten van 25 000 i 35 000 ag olie/kg (bepaald volgens de NEN-aethode; extrac
tie aet tetra en analyse volgens IR-aethode).

Concluderend kan worden gesteld dat de afbraak van ruwe olie goed verloopt, ondanks het feit dat dit
door probleaen bij extractie en analyse niet tot uitdrukking koat in het verloop van de oliegehalten. De
verwachting is dat oorspronkelijk het oliegehalte in de grond vrij hoog is (ca. 3 gewichts *?). waardoor
reiniging in één seizoen niet haalbaar is. Pas na twee groeiseizoenen lijkt het oliegehalte iets te
dalen. Voortzetting van het onderzoek is noodzakelijk
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4. CONCLUSIES

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, kunnen wel enkele voorlopige conclusies worden getrokken.
Deze zijn:
- de afbraak van gasolie in grond verloopt relatief snel aet halveringstijden van 1,5 à 2 aaanden;
- de afbraak van ruwe olie is aoellljk te volgen aan de hand van de geneten oliegehalten, oadat waar
schijnlijk een deel van de olie niet wordt bepaald bij de gevolgde aethode (hexaanextractle.
GC-analyae);
- op grond van 02~aetlngen ln de grond en TOC-gehalten in het dralnwater aag worden verwacht dat de
afbraak van ruwe olie ongeveer even snel verloopt als die van gasolie. aaar het oliegehalte bij aan
vang was hier veel hoger waardoor de grond na één groeiseizoen nog niet schoon ls;
- grondbewerking aoet zeer frequent (bijvoorbeeld 1 keer per week) worden uitgevoerd, zo aogelijk over
de gehele dikte van de laag verontreinigde grond, waarbij ervoor gewaakt aoet worden dat geen structuurbederf optreedt;
- de aestdosering dient te worden vastgesteld aan de hand van een bepaling van de C.-N:P verhouding in de
grond en de optiaale C:N:P verhouding voor de bacterlegroel, welke voor olieafbraak in de grond ruwweg
250:10:3 bedraagt;
- bij lage oliegehalten (bijvoorbeeld tot 2500 ppa) kunnen de aeststoffen ln één keer worden toegediend,
bij hogere ollegehalten dient dit ln aeerdere doseringen plaats te vinden waarbij het stikstofgehalte
ln de grond bepalend is voor het aoaent waarop een nieuwe dosering aoet worden gegeven;
- uitspoeling van afbraakprodukten vindt plaats, vooral als de allleuoastandlgheden (pH. teaperatuur en
Og-voorziening) niet optlaaal zijn: het betreft vooral zeer polaire Produkten, die overigens niet kon
den worden geïdentificeerd aaar veraoedelljk wel goed afbreekbaar zijn;
- uitspoeling van nitraat ls aanzienlijk als gevolg van Inefficiënte benutting door bacteriën, overbeaestlng en aineralisatle van dode bacterieaassa.
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