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Aangezien echter ook anderen veelal intensieve medewerking verlenen aan de
arbeid inzake vraagstukken die,direct of indirect, verband houden met de drinkwatervoorziening ,is het wenselijk hen zo vroeg en zo volledig mogelijk in te
lichten van de bevindigingen op het RID.
Bovendien is het nuttig degenen die nauw betrokken zijn bij de vraagstukken
voor welker behandeling het Rijksinstituut door verkregen kennis en ervaring
hulp kan verlenen,op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het Instituut.
Nadrukkelijk zij gesteld dat in vele gevallen de conclusies van voorlopige

aard

zullen zijn, omdat het onderzoek nog niet is afgesloten.
De inhoud van de mededelingen kan betrekking hebben op alle facetten van het
terrein waarop het
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1. Inleiding.
Als onderdeel van een geohydrologische studie op regionale schaal van
het Veluwegebied is een onderzoek uitgevoerd naar de chemische samenstelling
van het grondwater. In deze mededeling zal van dit onderzoek verslag worden

gedaan.
Door het geven van een beschrijving van de kwaliteit van het grondwater
weten huidige en toekomstige gebruikers wat zij kunnen verwachten op een bepaalde plaats en op een bepaalde diepte. Daarnaast echter kan het zoeken naar
een verklaring voor de waargenomen verschijnselen een belangrijk hulpmiddel
zijn bij het verkrijgen van een inzicht in de geohydrologie van het desbetreffende gebied. De chemische samenstelling vormt als het ware het gezicht van
het grondwater; alles wat het in de loop dertijd heeft meegemaakt, vindt erin
zijn weerspiegeling. In dit opzicht is het interessant om het grondwater van
de Veluwe te beschouwen, dat met betrekking tot de kwaliteit door relatief
weinig factoren is beïnvloed, die alle nog min of meer te herkennen zijn. Dit
is een gevolg van de bijzondere geohydrologische situatie van de Veluwe, gecombineerd met de omstandigheid dat de invloed van menselijke activiteiten gering is (geweest) in grote delen van dat gebied.
Het kennen van de invloed van deze factoren is van groot belang indien om
bepaalde redenen (met name door grondwaterwinning) veranderingen in het stromingspatroon van het grondwater worden aangebracht. In zulke gevallen kan dan
wellicht worden voorspeld welke kwaliteitsveranderingen erdoor worden te weeg
gebracht.
2, Geohydrologische beschrijving van de Veluwe.

Het landschap van de Veluwe wordt gekarakteriseerd door langgerekte heuvelrijen. Dit zijn de stuwwallen die enkele honderdduizenden jaren geleden
tijdens de voorlaatste, de Saale-, ijstijd zijn opgeworpen door het landijs.
Deze ijstijd is de enige waarin het landijs vanuit het oosten en het noorden
tot in dit gebied doordrong. Rondom de Veluwe zijn enige malen ijslichamen
aanwezig geweest, met een dikte van soms tientallen meters die het oorspronkelijk aanwezige materiaal (voornamelijk grove zanden, aangevoerd tijdens de

voorafgaande Pleistocene periode) wegdrukten. Er ontstonden, in oorsprong wellicht al aanwezige, diepe dalen en relatief hoge heuvels. De dalen, waarvan
de bodem thans in de ondergrond van de Gelderse Vallei en het IJsseldal op een

diepte van soms meer dan NAP — 100 m is aangetoond (lit. no. 1), werden naderhand opgevuld met fluvioglaciale afzettingen en van de heuvels verspoeld en
vergleden materiaal, In een later stadium drong de Eemzee het dal ter plaatse

van de huidige Gelderse Vallei binnen, voorzover dat nog niet was opgevuld en

liet sediment achter (o.a. de mariene Eemklei). Te zelfdertijd werd in de
IJsselvallei de continentale Eemklei afgezet. De bovenste tien à twintig meter
van de dalopvullingen bestaan veelal uit dekzand, een eolische afzetting uit
de laatste (de Weichsel-) ijstijd, en plaatselijk uit Holocene afzettingen.
De stuwheuvels bestaan uit het tijdens de Saale-ijstijd opgedrukte mate
riaal. De lagen erin zijn vaak scheefgesteld en hebben soms een verschubde
structuur, Onder de basis van de stuwing is de oorspronkelijke nagenoeg horizontale gelaagdheid van de geologische formaties bewaard gebleven. Hoewel de
stuwwallen in de loop der tijd waarschijnlijk zijn afgevlakt zijn ze nog

steeds als hoge gebieden in het landschap te herkennen (zie afb. 1 op blz. 4 ).
De toppen liggen op 60 a 100 m boven NAP.
Door hun hoge ligging en de in het algemeen goede doorlatendheid van de
bodem zijn de stuwheuvels belangrijke infiltratiegebieden,De neerslag (minus
een hoeveelheid die verdampt) voedt het grondwater dat afstroomt in de richting van de dalen, waar het voor een zeer groot deel opkwelt en via het oppervlaktewater wordt afgevoerd, In het gebied van de stuwwallen zelf wordt nauwe
lijks enig oppervlaktewater van betekenis aangetroffen.
Het watervoerende pakket waarin de grondwaterstroming hoofdzakelijk
plaatsvindt wordt gevormd door de in het algemeen grove Pleistocene zanden die

afgezet zijn voor en tijdens de Saale-ijstijde De ondergrens van dit watervoerende pakket zal waarschijnlijk worden gevormd door de slecht doorlatende lagen
van Tegelen en het mariene Icenien die op grote diepte (op ca NAP — 80 m in het
zuidoosten en ca NAP — 200 m in het noordwesten) liggen. Weliswaar zal ook in
en onder de lagen vän Tegelen en het Icenien nog een bepaalde grondwaterstroming plaatsvinden, maar verwacht mag worden dat deze kwantitatief is te verwaarlozen ten opzichte van de stroming in het goed doorlatende Pleistocene pakket. In de stuwheuvels reikt het watervoerende pakket, dat soms echter wel door
dunne kleilagen in een aantal etages wordt verdeeld, veelal tot aan maaiveld.
In de dalen is het afgedekt door minder goed of zelfs zeer slecht doorlatende
fluvioglaciale en Eemafzettingen.
Een waterbelansonderzoek over 13 jaar voor een gebied van 350 km in het

noordwesten van de Veluwe (zie afb. 1) leverde het volgende resultaat (lit.
no. 3) ops
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TABEL A.

Gemiddelde jaarwaarden over 1952-1965 voor het waterbalansgebied

El

van afb. 1.

IN
Per gemiddeld jaar
neerslag

berging

totaal

UIT
Per gemiddeld jaar
836 mm

+

©

836 mm

evapotranspiratie

467 mm

beekafvoer

154 mm

ondergrondse afstroming

215 mm

totaal

836 mm

Hieruit kan worden afgeleid dat neerslag — verdamping = 369 mm/jaar.
Wel moet echter worden opgemerkt dat de nauwkeurigheid van het laatste cijfer
(en misschien zelfs de laatste twee cijfers) niet erg groot is.
Het balansgebied mag als representatief voor het gehele Veluwegebied
worden opgevat.
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3, De belangrijkste chemische en fysische eigenschappen van monsters grondwater.
Water is een zeer goed oplosmiddel, terwijl in de ondergrond zeer veel

verschillende stoffen in één of andere vorm en in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. Een monster grondwater bevat daardoor in het algemeen een groot
aantal bestanddelen. De meeste ervan zijn echter veelal in zulke kleine hoeveelheden aanwezig dat zij slechts door middel van gecompliceerde technieken,
die niet worden toegepast bij de normale analyse van een monster,kunnen worden
aangetoond, Indien, zoals in dit geval, uitgegaan wordt van bestaande gegevens
(gebruikt zijn de chemische analyses uit het geohydrologisch archief van het
R.I.D., de diverse plaatsen van monsterneming zijn weergegeven op de afb. 15
en 16 op blz. 31 en 32) om een karakterisering van de kwaliteit van het grondwater in een bepaald gebied te geven, dan ligt het voor de hand daarvoor een
methode te gebruiken waarbij de bestanddelen, die bij een normale analyse worden bepaald, met elkaar worden vergeleken. Dit zijn in de eerste plaats de meest
voorkomende ionen Ca’, Ne’, Na’, K, (Nay en x worden vaak gecombineerd be-

paald), Cl, SO," NO,” (en evt. NO,) en HCO,” (evt. co, “)e Deze vormen samen
de ionenbalans waarbij de som van de negatieve ionen uitgedrukt in milliéquivalenten per liter gelijk moet zijn aan de som van de positieve ionen. Slechts
zelden komen andere ionen dan de bovengenoemde in zodanige hoeveelheden in
grondwater voor dat zij de ionenbalans aanzienlijk beïnvloeden. Een sluitende
ionenbalans is een waarborg dat de analyses in het laboratorium op correcte
wijze zijn uitgevoerd.
Een systematische vergelijking van chemische analyses van monsters grond
water kan worden gemaakt door zowel de absolute hoeveelheden, als de onderlinge
verhouding van deze ionen te beschouwen. Een hulpmiddel hierbij is de weergave
in een grafiek of diagram. In de loop der tijd zijn vele methoden ontwikkeld

(lit. no. 4) waarbij echter vooral de semilogarithmische grafieken volgens
Schoeller (lit. no. 5) voor het onderhavige onderzoek geschikt bleken te zijne
Het voordeel van deze grafieken is nl, dat zowel de absolute hoeveelheden als de onderlinge verhoudingen van de ionen duidelijk worden weergegeven. Bovendien bleek het mo=
gelijk te zijn een aangepaste vorm in geohydrologische profielen te verwerken.
Een nadeel is dat slechts een gering aantal analyses op één grafiek kan worden af—

gebeeld. Daarnaast is gebruik gemaakt van de driehoeksdiagrammen in combinatie
met de ruit volgens Piper, Het voordeel hiervan is dat kleine veranderingen in
de onderlinge verhoudingen voor een groot aantal analyses zichtbaar kunnen
worden gemaakt in een diagram. De absolute hoeveelheden zijn echter niet af te

ke
4

beelden, terwijl de diagrammen van Piper bovendien nauwelijks in kaarten en
profielen kunnen worden verwerkt. Voorbeelden van de beide bovengenoemde methoden worden in de navolgende hoofdstukken gegeven.
Behalve de genoemde ionen worden in vele gevallen nog een aantal parameters van het monster bepaald, Van belang zijn de gehalten van de opgeloste gassen co, en 0, de gehalten aan ijzer en mangaan en het ammoniumgehalte. Het ge
leidingsvermogen is een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste ionen en het
kaliumpermanganaatverbruik voor de hoeveelheid organische stof, terwijl de pH
de zuurgraad aangeeft, De hardheid kan rechtstreeks worden afgeleid uit de hoeveelheden ca°* en Me”.
Een chemische analyse van een monster grondwater in het laboratorium die
op zichzelf correct is uitgevoerd, kan verschillen vertonen met de kwaliteit
van het grondwater ter plaatse, Het is namelijk nagenoeg onvermijdelijk dat
een monster water tijdens en na de onttrekking met buitenlucht in aanraking
komt, De in het monster opgeloste gassen zullen streven naar een evenwicht met
de lucht waarbij in het algemeen CO, zal ontwijken en 0, wordt opgenomen (hier
wordt in hoofdstuk 4 nader op ingegaan). Deze omstandigheid heeft invloed op
de gehalten aan andere bestanddelen en met name ook op het opgeloste ijzer en
mangaan, die kunnen neerslaan. Of er inderdaad dergelijke veranderingen hebben
plaatsgevonden is aan de hand van de cijfersop het analyseformlier nauwelijks te
controleren.

4e

Factoren die de chemische samenstelling van het erondwater bepalen.

De omstandigheden die bepalend zijn ten aanzien van de kwaliteit van het
op een bepaalde plaats aanwezige grondwater kunnen worden ingedeeld in twee
groepens dit zijn ten eerste die welke samenhangen met de chemische samenstel—
ling van het water voordat het in de ondergrond infiltreerde en ten tweede de
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Het infiltrerende water kan zeewater, rivierwater, regenwater of afvalwater zijn. Een bijzonder geval van infiltratie vormt het water dat gelijktijdig met het sediment werd afgezet, het zgn. formatiewater. Zo hebben mariene
sedimenten van oorsprong uiteraard zeewater bevat en fluviatiele rivierwater.

De belangrijkste opgeloste stoffen in oceaanwater zijn de ionen (lit. no. 4)
uit tabel 1:
TABEL1.

ijkste in oceaanwater opgeloste stoffen

De bel

1”

19.000

|Na*

10.500

So,”

2.700

|Me**

1.350

142

|Cat*

400

-

380

HCO,”

(in

le

In kustzeeén kunnen afwijkingen voorkomen, veroorzaakt door een bijmenging
van zoet water of de invloed van verdamping.
De samenstelling van rivierwater is verschillend voor iedere rivier. In
dit geval is de Rijn (en de IJssel) van belang. De kwaliteit van het Rijnwater
is in de afgelopen eeuw belangrijk veranderd ten gevolge van de toeneming van
bevolking en industrie in het stroomgebied van de Rijn. Volgens Molt (lit. no. 6)
was de samenstelling van het Rijnwater in 1870 zoals weergegeven is in tabel 2
Aangenomen mag worden dat dit min of meer de natuurlijke samenstelling is, die
honderden jaren ongewijzigd gebleven is tot aan ca 1870 en die vooral van belang is indien de invloed op het grondwater wordt beschouwd.

TABEL2).

De natuurlijke samenstelling van het water van de Rijn volgens
Molt

(in

1).

Cl

12

Na”

5

SO,”

35

Me"

10

HCO,~

160

[ca

50

NO,”

tee

ke

5

Behalve de gassen die samen de atmosferische lucht vormen zijn als bron=
nen van herkomst voor de stoffen die in regenwater zijn opgelost,de zee en het
land aan te wijzen. Vanuit zee worden een aantal in zeewater opgeloste iònen
(zie tabel 1) meegevoerd. Toch mag regenwater niet als verdund zeewater worden
beschouwd. Door Leeflang (lit, no. 7) is geconstateerd dat regenwater nabij de
kust ín verhouding relatief meer ca, Me" en SO, bevat dan zeewater. Verder
landinwaarts treden verschillen op, doordat bepaalde stoffen eerder verdwijnen
dan andere, maar ook doordat vanaf

het landoppervlak stoffen in de atmosfeer

worden gebracht die daarna met het regenwater weer terùg komen. Voor het Cl -

gehalte is door Leeflang (lit. no. 7) gevonden dat het over lange tijd gemiddeld volgens een bepaald verband afneemt met de afstand tot de kust, Voor Na’
geldt ongeveer hetzelfde verband, terwijl ga” en Me wel afnemen bij grotere
afstand, maar relatief minder.
Het sulfaatgehalte van de neerslag zal in een bewoond gebied worden beïnvloed door de verbranding van organisch materiaal (bijv, in kachels, auto's,
de industrie), terwijl in een geïndustrialiseerd gebied tevens een hoger Cl.-

gehalte mag worden verwacht (lit. no. 8).
Er kunnen in de tijd grote variaties optreden in de samenstelling van de

neerslag die voornamelijk afhankelijk zijn van meteorologische omstandigheden

(waarbij uiteraard vooral de windrichting van belang is).
De cijfers uit tabel 3 geven een globaal,doch in dit verband voldoende,
beeld van de gemiddelde samenstelling van het regenwater op de Veluwe.
TABEL 3:

De gemiddelde samenstelling van het regenwater op de Veluwe,

vnl. volgens Leeflang (in ma/l).

c17

4

|Na’

3

SOri

4,5

|Me

1

HCO,

scha

1,5

NO,”

0,1

0,5

[NE‘

Bij afvalwater kunnen grote variaties optreden in de samenstelling van de
opgeloste stoffen. Parameters zijn osae de grootte van het huishoudelijk verbruik, de kwaliteit ven het drinkwater, voedingsgewoonten en de aard van de
aanwezige industrieën. Door Scholte Ubing (lit. no. 9) wordt een mogelijke
samenstelling van huishoudelijk afvalwater gegeven (zie ook lit, noe 21).

TABEL 2

Een mogelijke samenstelling van huishoudelijk afvalwater,
vnl, volgens

C17

Scholte Ubi

50 3 100 © |xa*

so,"
a

HCO,

in

Le

30 à 30 ®

50

Mg’

30

5
variabel

it
Ca

90

+

NH,

95

x) Sterk afhankelijk van de gehalten in drinkwater.
Van belang is dat keukenzout reeds van oudsher wordt gebruikt en daarmee
aan het afvalwater wordt toegevoegd, zodat het hogere Na” en Cl gehalten ver—
krijgt dan het oorspronkelijke drinkwater.
De verdeling van de processen waaraan grondwater onderhevig kan zijn, in

biologische, fysische en chemische (zie afb. 2), is niet meer dan een grove
schematisering. Vele natuurlijke verschijnselen zijn complex van aard, zo is
bijv. de verdamping veelal een fysisch-biologisch en is de afzetting van ijzer
verbindingen in sommige gevallen een chemisch-biologisch proces, Hetzelfde geldt
oek voor een nadere onderverdeling, het is in dit bestek slechts mogelijk de
diverse processen in algemene en geschematiseerde vorm te beschrijven zonder
naar volledigheid te streven.
Biologische processen kunnen plaatsvinden onder aerobe en onder anaerobe
omstandigheden.
Door planten wordt co, en HO geassimileerd onder opname van energie, die
afkomstig is van het zonlicht:
CO,

+ HO + energie —>

(CH,0) + Op.

De energie die in de organische verbinding (CH,0) (dit zal meestal glucose

(C,H, 50,) zijn) zit opgeslagen, wordt door de plant gebruikt voor zijn levensver~
richtingen. Hierbij wordt het (CH,0) omgezet in andere verbindingen waarbij
co, vrij kan komen en 0, wordt verbruikt. In de bodem, waar nauwelijks zonlicht
door kan dringen zal dit tweede proces overheersen en daardoor zal in bodem-

lucht relatief meer (en soms veel meer) co, aanwezig zijn dan in de atmosferische lucht. Zolang grondwater 0, blijft bevatten kunnen omzettingen plaats=
vinden waarbij, ín het water of in de ondergrond, aanwezige organische stof
onder toevoeging van 0, wordt afgebroken tot CO, en HO door velerlei organis=
men. In het algemeen zal, naarmate het grondwater langer in de grond verblijft,

sa

een afname van het 0, en een toename van het CO, (ECO,) gehalte kunnen worden
geconstateerd. Doordat organische stof in het algemeen ook stikstof en zwavel
bevat zullen onder aerobe omstandigheden tevens (soms aanzienlijke) hoeveelhe-

den NO,, NO en SO,” kunnen worden geproduceerd.
In een anaeroob milieu vindt afbraak van organische stof plaats onder reductie van nitraten, sulfaten of kooldioxyde. Deze reacties kunnen geschemati-

seerd als volgt worden geschreven (lit. 10, 11 en 12):
HNO, + 8HX ——>

NH, + 3H,0 + 8X

H,80, + 8HX —»

co, + 8HX —>

H, S + 4H,O + 8X

CH, + 2H,0 + 8X

Het eerste proces wordt denitrificatie genoemd, het tweede sulfaatreductie en
het derde methaangisting. Het symbool HX stelt een stof voor die optreedt als
waterstofdonor en die door de afgifte van waterstofatomen verandert in de
stof X. In vele gevallen zal HX een organische stof zijn die omgezet wordt in
een andere organische stof X ofwel in kooldioxyde. De stof X kan in een volgend
afbraakproces zelf fungeren als waterstofdonor en hierbij verder worden afgebroken tot CO.
Niet alle organische verbindingen zijn in staat de functie HX te vervul
len in bovenstaande drie reacties, met name niet de meer ingewikkelde verbindingen. Deze worden via andere afbraakprocessen afgebroken tot eenvoudiger verbindingen (waarbij soms ook CO, vrijkomt), die wel in staat zijn alsHXte fungeren.
Van belang bij al deze processen is dat, behalve NH, HAS en CE,» in vele
gevallen als eindproduct co, ontstaat.
Het is niet mogelijk deze processen te volgen in de natuur doordat bijna
altijd een samenspel van vele organismen met verschillende stofwisselingen
plaatsvindt en ook doordat het vaak niet mogelijk is de organische stof te vinden die als voedingsbodem heeft gediend,
Een fysisch proces dat een belangrijke invloed op de chemische samenstel
ling van grondwater uitoefent is de verdamping die, meestal bij de infiltratie,

opgetreden is. Verdamping impliceert namelijk indamping als gevolg waarvan er
in het achterblijvende water een concentratie van de opgeloste stoffen optreedt,
waarbij de onderlinge verhoudingen van deze stoffen vrijwel ongewijzigd blijven.
De absolute hoeveelheden stijgen met een factor die gelijk is aan de neerslag
gedeeld door de hoeveelheid die daarvan aan het grondwater ten goede komt

ee an

(dus: neerslag/neerslag — verdamping). Indien deze regel wordt toegepast voor
het balansgebied uit hoofdstuk 2, waarin de neerslag 936 mm bedroeg en de neerslag minus de verdamping 369 mm, terwijl de kwaliteit van het regenwater gelijk is aan die in tabel 3 (blz. 8) dan ievert dit het volgende resultaat (zie
tabel 5) Ope
TABEL5,

Dekwaliteitvan het geïnfiltreerde water na verdamping

(Veluwe, neerslag 8336 mm, verdamping 467 mm).

cl

9 mg/l Na”

il

SO,

10 mg/1 mg”

2,5 ne/ |

3,5 ne!

6 me/1 |ca**

HOO,”

1

<1 mg/l NE,

a

me/i

De verdamping is afhankelijk van de aar. van de begroeiing van het terrein, Een dicht begroeid naaldbos kent een grotere verdamping dan een onbegroeide zandverstuiving. Met behulp van de theorieën van Penman en Makkink en
de cijfers uit het waterbalansonderzoek (lite noe 3) kan de volgende tabel
worden samengesteld,
TABEL 6.

Het verband tussen terreinbegreeiing en verdamping volgens
Penman en Makkink, afgeleid voor de Veluwe voor de jaren

1952 — 1965,

Gemiddelde Weerclac/
Aard van het terrein

sas | neerslagi om/jaar verdamping

Open water

680

5,3

Begroeiing met naaldhout

510

2,6

Begroeiing met loofhout

410

2,0

Begroeiing met heide

460

2,2

- 200

ig

410

2,9

400

ee

Onbegroeid terrein
Bouw- en grasland

Totale balansgebied

(zie afb. 1)

KR

nite x

Uit de factoren in de laatste kolom van tabel 6 zouden steeds de gehalten
na verdamping kunnen worden afgeleid, zoals in tabel 5 gebeurd is voor het gehele balansgebied.
Een tweede verschijnsel van fysische aard, dat invloed kan hebben op de
samenstelling van grondwater,is de menging die op kan treden indien twee soor—
ten grondwater van verschillende kwaliteit met elkaar in aanraking komen. In
grondwater van gemengde samenstelling is het gehalte aan een bepaalde stof gelijk aan het gewogen gemiddelde van de desbetreffende gehalten in de samenstellende delen, waarbij de gewichten evenredig zijn met de samenstellende
hoeveelheden water. Menging kan een gevolg zijn van veranderde gechydrologische
omstandigheden, bijvoorbeeld doordat het infiltratiegebied voor een bepaald
watervoerend pakket verandert zodat een andere kwaliteit water gaat infiltreren.
Bijzondere vormen van menging zijn het diffusie— en het dispersiever—
schijnsel. Bij diffusie hoeft geen menging van het grondwater zelf op te treden, maar vindt transport van opgeloste deeltjes plaats als gevolg van concentratieverschillen, Het resultaat van diffusie is pas na relatief lange tijd
merkbaar (lit, no. 13). Het dispersieverschijnsel is een combinatie van diffusie en de stroming van grondwater; door de grondwaterstroming wordt nl. een
versterking van de diffusiesnelheid te weeg gebracht (iit. no. 14); er wordt
meer contact gemaakt.
Door middel van diffusie en dispersie is het mogelijk een aantal van de pro=

blemen die samenhangen met het voorkomen van brak en zout grondwater te verklaren.

Het in oplossing gaan van goed oplosbare zouten en gassen waarmee het
grondwater in aanraking komt is een fysisch-chemisch proces. In het algemeen

zullen in het sediment van watervoerende pakketten, die door zoet water bevattende rivieren zijn afgezet en waardoor lange tijd zoet grondwater heeft ge-

stroomd (zoals in het gebied van de Veluwe) weinig of geen voed oplosbare zouten aanwezig zijn. Een uitzondering moet worden gemaakt voor door menselijke
activiteiten aangevoerde zouten, zoals bijvoorbeeld strooizous voor de glad=

heidsbestrijding en kunstmest. Deze zullen in het infiltrerende water oplos
sen en daarmee in het grondwater terecht komen.

ain

De hoeveelheid van een bepaald gas die in een vloeistof opgelost is, is
in de evenwichtstoestand gelijk aan een absorptiecoëSfficiënt (die afhankelijk
is van de temperatuur) maal de partiële druk van dat gas. In gewone lucht onder atmosferische druk is bijvoorbeeld de partiële druk van 0, gelijk aan 0,2
atmosfeer en die van co, 0,0003 atmosfeer. Hoewel de absorptiecoéfficiént van
CO, veel groter is dan die van 0, gal door het verschil in partiële druk in

water van ca 10°C dat in contact is met de buitenlucht iets minder dan 1 mg/1
CO, oplossen tegen ongeveer 10 mg/1 0e Voor de vorming van de chemische samenstelling van grondwater zijn echter vooral de verhoudingen in de bodemlucht
van belang. Door stofwisselingsprocessen van levende organismen (zie blz. 10)
wordt in de bodem namelijk een veel hogere partiële druk van het co, opgebouwd

terwijl die van het 0, (iets) afneemt. Dit verklaart waarom in grondwater veel
hogere gehalten aan co, dan 1 mg/l kunnen voorkomen. De hoeveelheid CO, die in
de bodem wordt opgelost in het grondwater hangt af van de intensiteit van het

leven in de bodem (en daarmee in zekere zin van de begroeiing) en van de mate
waarin het infiltrerende water in contact komt met de bodemluchte
Omgekeerd zullen, zodra grondwater met een relatief hoog COj-gehalte en
een laag Oj-gehalte in contact komt met buitenlucht, zich na verloop van tijd
de hiervoor genoemde evenwichtsgeshalten instellen, waarbij dus meestal GO, ont=
wijkt en 0, wordt opgenomen.
Grondwater waarin CO, is opgelost is in staat Cato, uit de ondergrond op
te lossen. Dit gaat volgens het evenwicht:

CaO, + HO + CO, =? Ca” + 2HC0,~.
Niet alle CO, wordt omgezet; het kalk-koolzuurevenwicht stelt zich ine
Indien het grondwater meer CO, bevat dan overeenkomt met dit evenwicht, wordt
het agressief genoemd t.o.v. Cal0,; het zal deze verbinding aantasten zodra
het ermee in aanraking komt, de reactie verloopt dan naar rechte. De reactie
zal naar links verlopen indien CO, uit het grondwater ontwijkt (bijv. als het

aan buitenlucht wordt blootgesteld) waarbij Caco, neerslaat, Het in oplossing
gaan van Caco, is uiteraard afhankelijk van de aanwezigheid van vast Calo,.
Indien Cato, ontbreekt blijft het water agressief, nadat in de wortelzone Co,

is opgelost en zal het weinig Ca” en HCO bevatten.
Uit de verhouding tussen de hoeveelheden CO; HCO, en CO, die in een
=]

>

bepaald soort grondwater zijn opgelost kan de pH van dat water worden afgeleid.
Tot pH = 8 zijn nauwelijks CO,

ionen aanwezig en neent de hoeveelheid HCO,”

toe t.o.v. de hoeveelheid co, bij toenemende pH.

en

Een ander chemisch proces dat zich in de ondergrond kan voordoen,is de
kationenwisseling. Dit verschijnsel doet zich voor indien de gehalten van de

diverse kationen (ca, Ma”, Na’ en KX’) in het grondwater niet in overeenstemming zijn met de samenstelling van de grondbestanddelen die als kationenwisselaar kunnen fungeren. Vooral Gs” en Na’ ionen kunnen tegen elkaar worden
uitgewisseld, in de samenstelling van het grondwater uit zich dit als een toeneming van het ene element en een afneming van het andere, terwijl de overige
elementen nagenoeg gelijk blijven (het kalk-koolzuurevenwicht ondervindt een

geringe invloed).
De omstandigheden waaronder ijzer in grondwater voor kan komen en in wel‘ke hoeveelheden zijn gecompliceerd en waarschijnlijk sterk plaatsgebonden.
In hoofdstuk 8 zullen enkele gebieden van de Veluwe in detail worden beschouwd,
waarbij bijzondere aandacht aan het ijzergehalte zal worden besteed, daaraan
voorafgaand zullen de factoren die samenhangen met het voorkomen van ijzer in
grondwater worden genoemd. In de eerstvolgende hoofdstukken waarin een globaal
beeld van de chemische samenstelling van het grondwater van de Veluwe wordt ge
geven, dat voornamelijk op de ionenbalans van de beschikbare analyses is gebaseerd, zullen echter al wel enkele waarnemingen ten aanzien van het ijzer en
mangaangehalte worden verwerkt.

Kenmerken vanhet grondwater van de Veluwe,
Aangezien het grootste gedeelte van de Veluwe een infiltratiegebied is en
de belangrijkste verschijnselen die invloed hebben op de chemische samenstel
ling van grondwater reeds een grote rol spelen tijdens de infiltratie of zelfs

daaraan voorafgaand (de samenstelling van het regenwater, de verdamping) is
het karakter van de bovenste meters van de ondergrond (de bodem) en de aard
van de begroeiing van zeer grote betekenis. In het vorige hoofdstuk is reeds
het verband tussen begroeiing en verdamping uiteengezet en de consequenties
die dat heeft voor de chemische samenstelling van het grondwater.
In een goed begroeide bodem die veel organische stof bevat, zal zich een
intens biologisch leven afspelen, Er wordt veel CO, gevormd en indien Calo,
aanwezig is, zal het water hoge ca en HCO,” gehalten gaan bevatten (en dus
een hoge hardheid hebben). Vaak zal het zuurstofgehalte worden verbruikt in
diverse processen, waardoor het water in de verzadigde

zone geen zuurstof

meer bevat. In de diepere lagen van een dergelijke bodem kan zich anaerobie
voordoen en nitraten en eventueel sulfaten kunnen onder bepaalde omstandighe—
den worden gereduceerd.
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Bij een spaarzaam begroeide bodem kan het water in de verzadigde zone nog
zuurstof bevatten, In de verzadigde zone wordt nog steeds CO, gevormd, dat het
water agressief kan maken, De vorming van HGO ionen kan doorgaan tot op gro=
ae

te diepte, Ook hier geldt echter weer dat minder of nauwelijks HCO,” ionen in

oplossing gaan, zolang de ondergrond waardoorheen het agressieve water stroomt,
kalkarm ise Deze omstandigheid wordt op de Veluwe meermalen aangetroffen, zoals
blijkt uit de beschrijving van grondmonsters uit boringen, Het grondwater blijft

in dat geval agressief tot het in een meer kalkrijke omgeving terecht komt en
pas dan zullen het Ca’ en het HCO,” gehalte toe gaan nemen. Het is mogelijk dat
de bovenste filters van een boring op onbegroeid terrein een relatief overwicht

aan Na” en Cl ionen vertonen, dat in de lagere filters geleidelijk overgaat in
een overwicht van de ce en HCO,ionen (deze nemen toe, terwijl Na’ en Cl na-

genoeg constant blijven).

UE

Een voorbeeld hiervan zijn de analyses van de monsters water uit de filters
van boring 40 B 245 (zie afb. 3 en 4 en afb. 15 op blz. 31 voor de plaats
van de boring). Vooral het Piperdiagram is illustratief, de punten in de ruit
liggen nagenoeg op een rechte die door het car - HCO,” hoekpunt gaat, wat betekent dat de gehalten aan ca. en HCO, ionen in gelijke mate toenemen ter3
wijl het gehalte aan andere ionen nagenoeg constant blijfte

Dae

Het ondiepe

grondwater (tot ca 100 m beneden maaiveld)

in de gestuwde

gedeelten van de Veluwe.
Een groot gedeelte van de ondergrond van de Veluwe bestaat uit materiaal
dat in de voorlaatste ijstijd door het ijs werd opgestuwd. Het betreft voornamelijk Pleistocene zanden die voor de zgn. Saale=ijstijd ter plaatse zijn
afgezet; op vele plaatsen komen echter ook kleilagen voor, die door de stu-

wende werking van het ijs min of meer scheef zijn gesteld, dan wel in elkaar
gedrukt. Het grondwater in deze stuwwallen bestaat vermoedelijk uit ter plaat
se geïnfiltreerd regenwater.

Algemene kenmerken van de chemische samenstelling van het grondwater uit
de ondiepe filters in het stuwwallengebied zijn de volgende,
De hardheid overschrijdt zeer zelden een waarde van 5°D.
Het chloridegehalte ligt vrijwel steeds tussen 7 en 15 mg per liter en
het sulfaatgehalte tussen 5 en 20 mg per liter.
Het nitraatgehalte is laag of ontbreekt, hoewel soms bovenin de verzadig=
de zone hoge waarden kunnen optreden.
Het ijzergehalte is vaak zeer laag en meestal minder dan 1 mg/l.
Op vele plaatsen is in dit grondwater een zekere zuurstofgehalte aangetoond.

Het Cl” gehalte in regenwater is op de Veluwe ca 4 ma/l (litenoe 7 en 16)e
In het ter plaatse van de stuwwallen aanwezige grondwater wordt een vrijwel
constant gehalte van ca 10 mg/1 aangetroffen. Dit gehalte kan dus geheel door
de door het regenwater meegevoerde Cl” ionen worden verklaard. In samenhang
met de Cl ionen wordt door het regenwater een bijna gelijk gehalte (in

mea/1) aan Na” ionen meegevoerd, In het grondwater in de stuwwallen blijkt het
Na” gehalte meestal enigssins hoger te zijn dan het 81 gehalte; hier spelen
kennelijk andere factoren (kationenwisseling, afgifte door de grond) dan alleen
de regenval ook een rol.
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Afb.6 Het grondwater uit de boring 27C 34

Het grondwater uit de boring 27A117
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In of stroomafwaarts van spaarzaam
begroeid terrein treedt water op dat wei-

nig opgeloste stof bevat (een lage hardheid heeft), een zeker gehalte aan zuurstof heeft en weinig ijzer in oplossing
bezit. Voorbeelden zijn de reeds geneem-

de boring 40 B 245 (zie afb. 3 en 4 en
afb. 15 op blz. 31

voor de plaats van de

boringen) en boring 27 A 117 (afb. 5),
die stroomafwaarts van de Oldebroekse
Schietheide ligt.
In de afb. 6 en 7 worden nog een

aantal voorbeelden getoond die represen-
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Het grondwater uit boring 32F42
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35
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tatief zijn voor het ondiepe grondwater
van de Veluwe.

= 16:—

n, de samenEr blijkt dat, met uitzondering van de jn en HCO,” gehalte
samenstelling
stelling van het grondwater een grote overeenkomst heeft met de
2,5 mg/l,
van regenwater na verdamping (zie tabel 5 op blz. 11% (Me ) =

(Na’)

7 mg/l, (Cl) = (50,=) = 10 me/1).

De, in vergelijking oe tabel 5, hogere gehalten aan cat" en HCO, kunnen
tijdiworden verklaard door de vorming van CO, en de daaropvolgende (of gelijk

ge) aantasting van vast Caco,.
Uit de chemische karakteristiek van het grondwater in de stuwwallen van
geinde Veluwe kan worden geconcludeerd dat het afkomstig is van ter plaatse
goed overfiltreerde neerslag die onderhevig is geweest aan een verdamping die

eenstemt met de uit de waterbalans berekende (hoofdstuk 2). Tevens kan worden
Me" en
vastgesteld dat in het algemeen door de ondergrond (zeer) weinig i,
Na’ ionen worden afgegeven en dat de vorming van SO,” beperkt blijft.
Deze conclusies kunnen worden getrokken doordat weinig zouten (zoals
en ook
keukenzout, strooizout en kunstmest) in het gebied worden geïmporteerd
het
de invloed van infiltrerend zee- of rivierwater blijkbaar afwezig is in
centrale deel van de Veluwe.
id wor=
De oorzaak van het feit dat relatief lage waarden voor de hardhe
(en
den gevonden ligt vermoedelijk in de omstandigheid dat de Veluwe veel

vroeger zeer veel) spaarzaam begroeid terrein bevat(te), waardoor de CO, productie in de wortelzone gering is (was). Dit zal ook de reden zijn dat het
grondwater vaak een zeker zuurstofgehalte heeft en een laag ijzergehalte.

5b.

Het diepe grondwater in de lagen boven het mariene Icenien,
van
Onder de stuwwallen en de glaciale bekkens bevindt zich een pakket

voornamelijk grove Pleistocene zanden dat aan de onderzijde wordt begrensd
het
door de op grote diepte gelegen slecht doorlatende lagen van Tegelen en
te
Icenien. De bovenbegrenzing is ter plaatse van de glaciale bekkens wel aan
de
geven, doordat hier vaak een kenmerkende laag voorkomt. Ter plaatse van
hier een
stuwwallen is deze bovenbegrenzing nagenoeg niet aan te tonen doordat
dergelijke laag ontbreekt en men aan het tijdens boren te voorschijn komend
materiaal meestal niet kan zien of het al dan niet gestuwd is geweest.
Het grondwater in deze lagen stroomt in het algemeen vanaf de stuwwallen
waar het is geïnfiltreerd, naar de glaciale bekkens waar het zal opkwellen.
De analyses van de monsters water uit het diepliggende Pleistocene pakket

vertonen een grote overeenkomst met de analyses van het water uit de ondiepe

ai

filters in de stuwwallen. Dit ligt ook voor de hand als men aanneemt dat het
grondwater in het diepe Pleistocene pakket afkomstig is van het door de stuw-

wallen infiltrerende water, zonder dat sprake is van een vermenging met ander
water en zonder dat essentieel andere materialen worden doorstroomd, Bovendien
zijn bij horizontale verplaatsing geen grote veranderingen te verwachten als
er nauwelijks nieuw CO, wordt gevormd (wat het geval zal blijken te zijn).
Doordat dit grondwater zich op grote diepte bevindt, worden de verschillen
die zich op geringere diepte voordoen ten gevolge van de differentiatie in de
bodem, genivelleerd. De chemische karakteristiek van het grondwater is praktisch hetzelfde voor alle filters zowel in horizontale als in verticale zin
in dit pakket,
Voordat ingegaan wordt op de kleine verschillen die optreden, wordt daarom
eerst de volgende algemene karakteristiek gegeven.
De C1 en SO, gehalten zijn in nagenoeg alle gevallen lager dan 20 mg
per liter.

Het NO,” gehalte ontbreekt of is zeer laag.

De hardheid is niet hoger dan 2 meg/l (= ca 5Su), terwijl het water vaak
enigszins agressief is.
Zuurstofhoudend water komt op deze diepte slechts sporadisch voor.

Het ijzer- en mangaangehalte is in het algemeen iets hoger dan bovenin
de stuwwallen.
De veranderingen die optreden tijdens de aanwezigheid van het grondwater

in de diepere lagen van de verzadigde zone, bestaan in het algemeen uit de
vorming en het oplossen van een aantal stoffen als gevolg van de lange duur van
het contact tussen grondwater en sediment, en uit een afneming van de reduceer
bare stoffen in het water. De zuurstof en het nitraat, voor zover deze aanwe
zig waren, verdwijnen, het gehalte aan ijzer wordt soms groter. Sulfaat verdwijnt in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk door sulfaat-reductie, Hierbij zal vaak CO, worden gevormd evenals bij andere reductieprocessen.
Uit de ien teOeVe het ondiepe pakket geringe toeneming van het Cat’

gehalte (hardheid) en het HCO,” gehalte kan in dit geval echter worden geconcludeerd dat de hoeveelheid CO,

die in het diepe pakket nieuw gevormd wordt,
2
gering is. Reductieprocessen spelen dus vermoedelijk geen grote rol en dat is
op zijn beurt waarschijnlijk een gevolg van het feit dat in de diepere onder

grond van de Veluwe zeer weinig afbreekbaar organisch materiaal (veen) aanwezig is.
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In het algemeen stijgt bij
horizontaal transport de hoeveel
heid opgeloste stof in het grondwater en dus ook het geleidings
vermogen; deze stijging blijft
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Afb.8 Het grondwater uit boring 26H144

groot Pleistoceen pakket dat
reikt van maaiveld tot aan de on-

doorlatende lagen van Tegelen en
het Icenien. De analyses van de
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monsters grondwater uit boring

26 H 144 (maaiveld op NAP +
32,80) vertonen tot en met het
filter op 120 m beneden maaiveld
hetzelfde beeld, namelijk chlori-

degehalten in de buurt van 20 mg/1,
hardheden die liggen tussen 5,9
en LAD en een onderlinge verhouding tussen de verschillende
soorten ionen die voor alle ana-

lyses nagenoeg hetzelfde is (zie
afb. 8 en afb. 15 op blz. 31 )
voor de plaats van de boringen).
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Het grondwater uit boring 26H145

Ee en

De verhoudingen Na'/C1” en so,/¢1” zijn anders, De conclusie is waarschijnlijk
dat het water uit het onderste filter tot een ander watervoerend pakket behoort
dan het water uit de bovenste filters. Tussen de twee pakketten zal waarschijnlijk een slecht doorlatende laag aanwezig zijn (anders was menging opgetreden).
Het relatief hoge chloridegehalte (20 mg/1) van het water uit de bovenste
filters van boring 26 H 144 zou er op kunnen wijzen dat in het infiltratiegebied voor het water uit dit pakket (dat zal ongeveer ter plaatse zijn) een lichte verontreiniging plaatsvindt (zie ook hoofdstuk 4); het zou echter ook een gevolg van een relatief sterke verdamping kunnen zijne
Uit de analyses van de monsters uit de filters in boring 26 H 145 (zie afbeelding 9) zou zelfs het bestaan van drie verschillende watervoerende pakket

ten kunnen worden afgeleid, namelijk ten eerste het glaciale bekken, ten tweede een watervoerend pakket gelegen tussen het glaciale bekken en een slecht
doorlatende laag in het grofzandige Pleistocene pakket, en ten derde het diepe
Pleistocene watervoerende pakket. De chemische analyses van het water uit de
filters in het laatstgenoemde pakket (dit zijn de filtersop 130 en 149 m beneden maaiveld) vertonen een grote overeenkomst met de analyse van het water uit
het diepste filter van boring 26 H 144. Dit zou hetzelfde watervoerende pakket

kunnen zijn. Het water uit het filter in het tussengelegen pakket (op 144 m
beneden maaiveld) vertoont overeenkomst met het water uit de bovenste filters
van boring 26 H 144, terwijl het water uit de filters van boring 26 H 145 die
gelegen zijn in het glaciale bekken, goed past in het beeld dat op andere
plaatsen van het water uit dit bekken wordt verkregen. Geohydrologisch gezien
zijn de onderlinge verschillen tussen de analyses van de monsters water die

op verschillende diepte zijn verkregen, goed verklaarbaar.
Ook analyses van monsters water uit andere diepe boringen in deze omge
ving vertonen grote overeenkomst met de analyses van monsters water uit de

diepste filters van de boringen 26 H 144 en 26 H 145. Dit kan betekenen dat de
afsluitende kleilaag aan de bovenzijde inderdaad slecht doorlatend is en een
grote uitgestrektheid bezit.
Uit het gebied rond Arnhem zijn een aantal analyses bekend van monsters

water uit een pakket dat gelegen is beneden NAP — 40 me Dit pakket wordt aan
de onderzijde begrensd door de slecht doorlatende lagen van Tegelen en het
Icenien, en aan de bovenzijde door de stuwwal van Arnhem.

Ue
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(afb. 10 en afb. 15) valt af te
leiden, dat het water in dit pakket een vrijwel gelijke samenstelling heeft in het gebied dat
begrensd wordt door de boringen
40 A 211 — 40 A 203 — 40 A 322 —
40 A 131 — 40 B 245 — 40 A 336.
Dit gebied is mogelijk groter dan
aangegeven is met deze grenzen;
hierbuiten ontbreken echter ge
gevens. Ook de analyses van het
water uit de boringen 40 B 266
en 40 B 267 vertonen hiermee grote overeenkomst .
Het water uit de filters van
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ling die hiervan enigszins af-

wijkt. Opvallend is dat in het
water uit de filters van de twee

eerstgenoemde boringen een bepaald

(zij het laag) nitraatgehalte
voorkomt .
Gezien de grote overeenkomst in de analyses is het waarschijnlijk dat het
desbetreffende pakket een aaneengesloten watervoerend pakket vormt, waardoor
Veluwewater afstroomt naar de Betuwe. Geohydrologisch is deze opvatting ook aanvaardbaar .
Doordat analyses van watermonsters uit ondiepe filters nagenoeg ontbreken,
is het niet mogelijk iets te zeggen omtrent infiltratie uit de bovengelegen
stuwwal, doch het vermoeden bestaat dat deze gering is. Ter plaatse van de boringen 40 A 218 en 40 A 318 (waar het grondwater o.a. nitraat bevat) zal waarschijnlijk wel infiltratie optreden, hetzij doordat de afdekkende lagen beter
doorlatend zijn hetzij doordat door plaatselijke onttrekkingen een groot poten-

tiaalverschil wordt gecreëerd,

«23 =

Soms kan worden opgemerkt dat het geleidingsvermogen van het water uit opeenvolgende filters naar de diepte een discontinuïteit vertoont en wel in deze
zin dat na de discontinuïteit lagere geleidingsgetallen optreden, terwijl het
algemene beeld een geleidelijke toename laat zien. De verklaring hiervoor kan
zijn dat deze discontinuïteit samenvalt met de overgang van de zanden van zuidelijke herkomst (aangevoerd door Rijn en Maas) naar de daaronder gelegen zan-

den van oostelijke herkomst (aangevoerd door oostelijke rivieren). Deze laatste
zijn in het algemeen kalkarmer dan de zuidelijke zanden, Dit kan verklaren dat
het grondwater erin vaak agressief is t.o.v. calciumcarbonaat (het kalk-koolzuurevenwicht verschuift in de richting van het vaste Caco,) en dat de gehalten aan
da en HCO, lager zijn, waardoor ook het geleidingsvermogen afneemt.

3

De slotconclusie luidt dat het diepe grondwater in de lagen boven het mariene Icenien eveneens afkomstig is vanop de Veluwe geïnfiltreerde neerslag en
ook geldt weer dat door deze lagen (zeer) weinig Me’, Na’, Cl en 80," ionen
worden afgegeven of opgenomen.

5c. Het ondiepe grondwater (tot ca 100 m beneden maaiveld) in het overgangsgebied
tussen de stuwwallen en de glaciale bekkens.
De stuwwallen worden aan alle zijden omgeven door gebieden waar, door de
druk en de schurende werking van het landijs, in de voorlaatste ijstijd (de
Saale-ijstijd) diepe dalen ontstonden. Deze glaciale bekkens kunnen achtereenvolgens zijn opgevuld met overblijfselen van een grondmorene, afsmeltingskleien
van het landijs en grovere sedimenten afkomstig van het omliggende gebied, Eemafzettingen, waaronder Eemklei (marien of continentaal), dekzanden en sedimenten
die door de Rijn zijn aangevoerds plaatselijk komen Holocene afzettingen voor.
Er is geen scherp bepaalde grens tussen de stuwwallen en de glaciale bekkens
doordat na het wegtrekken van het landijs op vele plaatsen de wand van het bek
ken is ingestort. Hoewel de diepere ondergrond hierdoor moeilijk te determineren
is, bestaan de bovenste meters van de ondergrond nagenoeg steeds uit dekzand

(een eolische afzetting uit het Weichselien, de laatste ijstijd).
Geohydrologisch gezien zijn de bovengenoemde gebieden ook overgangsgebie-

den, namelijk tussen in het algemeen duidelijke infiltratiegebieden (de stuwheuvels) en in het algemeen duidelijke kwelgebieden (de glaciale bekkens).
Het grondwater uit de ondiepe filters in deze overgangsgebieden heeft vaak
een chemische samenstelling die afwijkt van de samenstelling van het grondwater
in de tot dusver beschreven gebieden van de Veluwee Indien de chemische

a Bk
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wal van Ede

ise

Op afb. 15 op blz. 31 zijn
de gebieden aaugegeven waarin
grondwater met een dergelijke
chemische karakterisering wordt

aangetroffen en op afb. 11, 12
water wordt vooral gevonden in de na=
en 13 worden voorbeelden gegeven. Dit grond
de stuwwal Wageningen Bde-Lunteren
bijheid van Putten en Ermelo, westelijk van
kenmerken per gebied kunnen nog naen in de omgeving van Apeldoorn. De algemene
der worden gespecificeerd als volgt.
Ci” gehalte meestal tussen de
In de nabijheid van Putten en Ermelo ligt het

tussen 5 en 60 mg/l. Het
20 en 50 mg/l, terwijl het SO, gehalte kan variëren

50 mg/l, doch kan soms oplopen tot
NO, gehalte bedraagt van zeer gering tot ca
verontreiniging aanwezig zijn)e De
100 mg/1 (hier moet plaatselijk een bron van

e analyses werd een waarde
hardheid bedraagt gemiddeld 6 a 8°D; in slechts enkel
—_
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vaak enigszins agressiefe
van meer dan 10 D gemeten. Het water is
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In het gebied ten westen van de stuwwal van Ede bevat het grondwater soms
meer opgeloste stof dan nabij Putten en Ermelo; dit komt tot uiting in de hogere waarden voor het geleidingsvermogen. Het Cl” gehalte kan evencls het SO r
gehalte tot 90 mg/1 bedragen. Het NO gehalte kan van zeer gering tot 100 mg/1
3
bedragen (plaatselijke verontreiniging). De hardheid is gemiddeld 10°D, maar kan
oplopen tot 20°D. Het water is vaak agressief t.0.Vve Calo.
Te Apeldoorn is het Cl gehalte meestal minder dan 50 me/1, doch in enkele
ee stijgt het tot 100 mg/l. Hetzelfde geldt voor het SO,” gehalte. Het.
NO,~ gehalte is in de aneaeee nooit hoger dan 50 mg/l. De hardheid is meestal
omstreeks of lager dan BDs in één analyse werd meer dan 10°D gemeten. Vaak is
het grondwater agressief t‚oeve CaCO...
Uit het feit dat de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende ionen
in alle bovengenoemde gevallen vrijwel gelijk zijn, mag worden afgeleid dat de
ontstaanswijze van dit grondwater steeds dezelfde is geweest (N.B. De absolute
waarden voor de gehalten aan een bepaald ion behoeven niet aan elkaar gelijk te

zijn en zijn dat vaak ook niet). De chemische samenstelling van dit grondwater
met een afwijkende karakterisering kan geheel uit de opbouw en het gebruik van
de bodem worden verklaard. De overgangsgebieden tussen de stuwwallen en de gla-

ciale bekkens behoren vaak tot de oude (hoge) landbouwgronden of tot bebouwd
terrein. De bodem is gevormd doordat sinds eeuwen de mest uit de potstallen
naar deze gronden is gebracht, waardoor na vermenging met het aanwezige dekzand
een humeuze bodemlaag van soms meer dan een meter dik ontstond (lit. no. ae
Het intensieve biologische leven in deze bodem leidt ertoe dat veel CO, wordt
geproduceerd. Bovendien zal door het in het algemeen fijnkorrelige karakter van
de bodem water worden vastgehouden, zodat een groot contactoppervlak aanwezig ise

De agressiviteit t.o.ve aco, zal groot zijn en dus kunnen hoge hardheden voor=
komen. Ten gevolge van het intensieve landbouwgebruik van deze zandige bodem en
de lage grondwaterstand is de structuur van de bodem zodanig dat 0, goed kan
toetreden en dat gemakkelijk SO, en NO, worden gevormd, Indien kunstmest op de

4

3

bodem is gebracht, zal een gedeelte van het NO,

ús

gehalte hiervan afkomstig kune

ee

nen zijn. Doordat een slecht doorlatende laag oi veel organisch materiaal in
of onder de bodem ontbreekt, worden het SO, en het NO slechts weinig geredu=
ceerd, De hoge Na’ en Clgehalten kunnen heel goed afkomstig zijn van door menselijk ingrijpen op de bodem gebrachte verontreinigingen en dit kan ook verkla=

ren dat de verhouding Mg**/ca’* soms vrij groot is. Op de volgende bladzijde
worden twee geohydrologische profielen door het overgangsgebied gegeven, met
daarin een aanduiding van de samenstelling van het grondwater.
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Indien de hiervoor gegeven verklaring voor de ontstaanswijze van de chemische samenstelling van het grondwater in de overgangsgebieden tussen de stuwwallen en de glaciale bekkens juist is,kunnen de volgende conclusies worden getrokken,

1e Door menselijk ingrijpen is in grote gebieden van de Veluwe en soms

tot op grote diepte (zie afb. 15) de chemische samenstelling van het
grondwater aanzienlijk veranderd.
2. Nabij Putten en Ermelo is de chemische samenstelling van het grond-

water naar de diepte nagenoeg constant (zie afb. 12). Dit betekent
dat het ter plaatse infiltrerende water bijna niet wordt vermengd
met horizontaal of verticaal toestromend water van andere kwaliteit.
De ondergrens van het gebied met het "afwijkende" water valt vaak
samen met de bodem van het glaciale bekken. De indruk bestaat dat
het ondiepe grondwater nabij Putten en Ermelo zich beweegt binnen
een afgesloten systeem waar nauwelijks sprake is van voeding vanuit
andere watervoerende pakketten. Aan de zijde van de stuwwal infiltreert water, het stroomt horizontaal af en kwelt aan de zijde van
het glaciale bekken weer op, Het is mogelijk dat horizontaal en ver=ticaal (aan de zijde van de stuwwal) slecht doorlatende lagen aanweZig zijn.

Op

grond van de chemische gegevens mag de laatste conclusie niet worden

getrokken voor de gebieden nabij Ede en nabij Apeldoorn, hoewel de ondergrens
van het water met afwijkende eigenschappen hier wel vrij goed overeenkomt met

de bodem van het glaciale bekken.

5d. Het voorkomen van zout of brak water in watervoerende lagen boven de

formaties van Tegelen en het Icenien,.
Zout of brak water komt in het reeds in hoofdstuk 5 beschreven Pleistocene

pakket van de Veluwe voor langs de randen van de voormalige Zuiderzee. Met name
ae in de IJsseldelta tussen Elburg en Kampen;
be in boring 26 G 81 (zie afb. 14) op 97 m beneden maaiveld en in boring
26 G 14 op 30 m beneden maaiveld;

in zeer ondiepe filters (boven de Eemklei) vlak langs de kust, vooral
in de omgeving van Nijkerk.
De chemische analyses van zout of brak grondwater zijn, in overeenstemming
met het hoge Cl gehalte, gekenmerkt door (zeer) hoge waarden voor het gelei

dingsvermogen.
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zoute Zuiderzee en van het daar—

op volgende zoete IJsselmeer geheel in overeenstemming is met

wat volgens de diffusietheorie
mocht worden verwachte
Het Cl gehalte van het grondwater op grotere diepte zou dan voornamelijk afkom=
stig moeten zijn van via dispersie naar boven verplaatst zout dat tijdens het Icenien
of eerder werd ingesloten, met daarbij een geringe invloed van de Eemzee transgressie.
Op deze wijze kan het hoge Cl gehalte van het grondwater in de IJsseldelta,
nabij Kampen, worden verklaard evenals het Cl gehalte in de ondiepe filters na=-

bij Nijkerk (waar echter waarschijnlijk ook zoute dijkskwel een rol heeft gespeeld). Het is moeilijk om de waargenomen hoge Cl gehalten in de boringen

26 G 81 en 26 G 14 in deze theorie in te passen.

Dn

6. De weergave van de analyses op kaarten en profielen,

Door de omstandigheid dat zo vele factoren invloed uitoefenen op de chemische samenstelling van grondwater en steeds in verschillende mate, bestaat er
geen eenduidige opvatting omtrent de wijze waarop chemische gegevens op kaarten
en profielen kunnen worden afgebeeld, In de literatuur (zie voor een overzicht
lit. noe 4) worden diverse methodes voorgesteld,

In het onderhavige geval waarbij vooral de semilogaritmische grafieken van
Schoeller zijn gebruikt voor de systematische vergelijking van analyses ligt het
voor de hand om ze ook te gebruiken voor de samenstelling van kaarten en profie-

len. In de profielen (zie afb. 12 en 13) is dit inderdaad gebeurd door een verkleinde uitgave van de grafieken toe te passen, die hierbij nauwelijks iets van
hun essentie (weergave van zowel de absolute hoeveelheden van, als de onderlinge
verhoudingen tussen de verschillende ionen) verliezen.
Voor de afbeelding van de chemische kenmerken van het grondwater op kaarten is een eenvoudiger aanpak gekozen in verband met de relatief weinig gecompliceerde ontstaanswijze van het grondwater van de Veluwe. Zoals in de hoofd~
stukken 5a en 5b is uiteengezet kan de kwaliteit van het grondwater in het gebied van de stuwwallen grotendeels worden verklaard uit de kwaliteit van de neerslag, na verdiscontering van de invloed van de verdamping. Slechts de cat” en de
HCO,” gehalten zijn aanzienlijk groter dan hiermee SOFIE “a warten
echter in gelijke mate. Aangezien dus de gehalten aan Mg

, Na, Cl

en 50,

over het gehele gebied van de stuwwallen slechts weinig afwijken van een gemiddelde waarde en Ca’ en HCO,” in gelijke mate voorkomen, wordt een goede indruk
van de samenstelling van het grondwater verkregen indien op een kaart de plaats
van de boring, de diepte van het filter en het geleidingsvermogen van het water

uit dat filter wordt aangegeven (zie de afb. 15 en 16).
Voor de gebieden waar het grondwater door mariene invloed verzilt is, geldt
in iets mindere mate hetzelfde doordat hier vooral de Na’ en Cl ionen in relatief grote hoeveelheden voorkomen en de andere veel minder, Het geleidingsvermogen is in dit geval een maat voor de verzilting (en zal in het algemeen hoog

zijn).
In de overgangsgebieden tussen de stuwwallen en de glaciale bekkens waar
het grondwater beïnvloed is door menselijke activiteiten kunnen nagenoeg alle
delen van de ionenbalans een variabele grootte hebben, zonder dat er duidelijke
verbanden zijn aan te wijzen (zie hoofdstuk 5e), Deze gebieden zijn op afb. 15

apart aangegeven zonder vermelding van het geleidingsvermogen.

Ne

Op de kaarten is tevens het ijzergehalte aangegeven, omdat dit niet recht
streeks afhankelijk is van het geleidingsvermogen, terwijl deze eigenschap toch
van belang is voor de drinkwaterbereiding.
Op afb. 15 valt te zien dat het geleidingsvermogen en het ijzergehalte in
het algemeen iets toenemen naarmate relatief minder water van boven infiltreert
en het grondwater gemiddeld een langere horizontale weg heeft afgelegd. De grens=
lijn voor grondwater met een ijzergehalte hoger dan i ma/1 is vaak vrijwel even=
wijdig aan (of valt zelfs samen met) de grens tussen kwel- en infiltratiegebieden.

=
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De chemische samenstelling van het diepe grondwater van de Veluwe
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7. Een beschouwing omtrent het ijzer- en zuurstofgehalte in grondwater,
In het algemeen zijn op de Veluwe relatief weinig boringen aanwezig waaruit monsters water zijn getrokken die chemisch werden geanalyseerd, In enkele
gebieden die in de belangstelling van de openbare drinkwatervoorziening staan
of hebben gestaan is dit anders, daar zijn soms op korte afstand van elkaar vele
waarnemingen gedaan, Voor enkele hiervan, de waterwinplaats Wezep, het Kroondomein en het Kootwijkse Zand, zal de chemische samenstelling van het grondwater
in detail worden beschouwd, waarbij tevens ingegaan zal worden op het ijzer- en
het zuurstofgehalte van het grondwater, Hiertoe is het noodzakelijk de processen
die samenhangen met het voorkomen van ijzer in het grondwater nader te bezien.
IJzerverbindingen komen opgelost in grondwater (meestal in relatief geringe

mate) en als vaste stof in de ondergrond (soms in grote hoeveelheden) voor. De
wisselwerking die er tussen beide bestaat kan voor een belangrijk deel verklaard
worden met behulp van reductie-oxidatieprocessen (lit. no. 19). In deze mededeling zal niet op de theoretische achtergronden daarvan worden ingegaan. Vermeld
dient te worden dat het hiermee mogelijk is inzicht te verkrijgen in de relatie

tussen verschillende vormen (aanwezig als vaste stof of in oplossing) van éénzelfde element. Er kan een verband worden gelegd tussen de concentraties van de
diverse verbindingen die in de oplossing aanwezig zijn, de redoxpotentiaal Eh

(in Volt) van de oplossing (de redoxpotentiaal kan zowel worden gemeten, als
langs theoretische weg worden afgeleid) en de pH van de oplossing. Nodig is tevens dat de zogenaamde standaardpotentialen van de desbetreffende redoxkoppels

(goals bijvoorbeeld Fe/Fe ) bekend zijn (dit is meestal wel het geval). Voor
een oplossing waarvan de Eh en de pH bepaald zijn, terwijl bovendien de redoxkoppels die aanwezig zijn alle bekend zijn en ze tevens in evenwicht zijn, is
het mogelijk om theoretisch met behulp van de desbetreffende standaardpotentialen te berekenen hoe groot de verschillende ionenconcentraties zijn. Door Hem

(lit. no. 4) is op deze wijze een Eh — pH diagram samengesteld voor een aantal
vormen van ijzer (zie afb. 17). Het kwantificeren van de hoeveelheid ijzer die
een bepaald type grondwater, gekarakteriseerd door Eh en pH, zal bevatten aan
de hand van een dergelijk diagram stuit echter op een aantal bezwaren.

1. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn de juiste Eh te bepalen, terwijl bovendien weer het probleem van de veranderingen in het monster
tijdens en na de onttrekking een rol speelt.
2. Het systeem behoort in evenwicht te zijn en dit is lang niet altijd het
geval. Sommige van de betrokken reacties verlopen zeer langzaam, zodat
het lange tijd kan duren voor het systeem in evenwicht ise

3. Het diagram geldt uitsluitend voor de redoxkoppels
waarvoor het is opgesteld.
In de natuur zullen echter

oxidatie van water

dikwijls andere ijzerverbindingen voorkomen. Met
name kunnen de vaste ijzerverbindingen in een andere
vorm aanwezig zijn, terwijl in de opgeloste vorm
ijzer samen met bijvoorEh in volt

beeld organische stof complexe ionen kan vormene

Theoretisch is het mogelijk
het diagram uit te breiden
zodat ieder gewenst redoxkoppel er in opgenomen wordt.

In de praktijk zijn de verbindingen waar het om gaat
echter meestal niet bekend,
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water opgelost ijzer te bepalen

Eh-pH diagram vnl. volgens Hem voor een aantal
vormen waarin ijzer voor kan komen.
De aktiviteit (# gehalte) van vormen van zwavel

pH diagrammen zeer geschikt

is 96mg/! als SO.

tatieve beschrijving inzake de

De aktiviteit van vormen van kooldioxide is

Gimg/! als HCO3.
Gebied waarin een niet oplosbare ijzer -

voor het geven van een kwali
mobiliteit van ijzer in de ondergrond onder invloed van

verbinding (bijgeschreven) in evenwicht is.

grondwater, In de bovenste la-

Gebied waarin ijzer in oplossing stabiel is.

gen van de ondergrond (de bodem)

Bijgeschreven gehalten in mol /liter.

waar vaak 0, aanwezig is en

(d.w.z. 1073 betekent 56mg/!)
Gebied waarin zuurstofhoudend
in evenwicht is

(theoretisch)

daarmee samenhangend een hoge
water

Eh, terwijl de pH laag kan zijn
vanwege het gevormde CO, en
eventuele humuszuren gaan ijzer

(III) verbindingen in oplossing.
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Zodra de pH groter dan 4 wordt, doordat bijvoorbeeld kalk wordt aangetast, heeft
bij hoge Eh het opgeloste ijzer echter weer de neiging om neer te slaan als Fe(OH) 3
in de bodem worden roestvlekken en ijzerconcreties aangetroffen. In de ondergrond levende organismen verbruiken de aanwezige zuurstof waardoor de Eh van
het grondwater daalt, eveneens kunnen organismen aanwezig zijn die energie betrekken, afkomstig van bij redoxreacties vrijkomende energie, waardoor ook de Eh
daalt. In het algemeen zal de Eh dalen in de richting van de grondwaterstroming,
waardoor bij een pH tussen 6 en & en een Eh tussen ca + 0,15 V en — 0,20 V ijzer

(II) in aanzienlijke hoeveelheden in oplossing kan gaan. Onder sterk gereduceerde omstandigheden tenslotte zal opgelost ijzer neerslaan in de vorm van Fe S of

Fe S, (pyriet). Er blijkt dat bij voor grondwater normale pH (tussen 6 en 8) in
het diagram (zie afb. 17) slechts een relatief klein gebied aanwezig is waarin
opgeloste Fe’ ionen stabiel zijn. Dit verklaart waarom in de meeste gevallen
slechts een gering ijzergehalte in grondwater wordt aangetroffen. Tevens kan
echter worden opgemerkt dat relatief kleine verschuivingen in pH of Eh soms grote
consequenties kunnen hebben ten aanzien van opgelost ijzer.

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat een beschouwing zoals hiervoor is opgesteld ten aanzien van ijzer in grondwater, eveneens mogelijk is met betrekking
tot andere metalen indien tenminste adequate gegevens voorhanden zijn.

8,

Het grondwater van de waterwinplaats Wezep, het Kroondomein en het Kootwijkse

Zand,
In de voorafgaande hoofdstukken is een algemeen beeld geschetst van de chemische samenstelling van het grondwater van de Veluwe, Hieruit kan worden afgeleid dat in gebieden waar relatief weinig menselijke activiteiten plaatsvinden,
de samenstelling van het grondwater grotendeels door twee factoren wordt bepaald,
indien slechts de meest voorkomende ionen worden beschouwd,

1. De gehalten aan Mg, Na, Cl” en SO4 mullen weinig afwijken van de desbetreffende gehalten in het regenwater ter plaatse (tabel 3 op blz.8 ), vermenigvuldigd
met een bepaalde indampingsfactor die afhangt van neerslag en verdamping.

2. De gehalten aan Caen HCO,” zullen vooral invloed ondervinden van de vorming
van CO, als gevolg van biologische omzettingen en de aantasting van het in de on=
dergrond aanwezige Caco, die daarmee samenhangt. Deze gehalten zullen daardoor
toenemen ten opzichte van de gehalten in het regenwater na verdamping en deze toene—

ming kan tot op relatief grote diepte doorgaan, vermoedelijk zolang het grondwater
aeroob is. Tevens is echter geconstateerd dat in de diepere lagen (hoofdstuk 5b)
slechts in zeer geringe mate van een doorgaande verhoging van de hoeveelheid van

de in het grondwater opgeloste stoffen kan worden gesprokene

elle

Waar het grondwater invloed heeft ondervonden van menselijke activiteit
worden in het algemeen hogere gehalten van de diverse ionen, maar vooral van het

Na’ en het Cl” gehalte, aangetroffen.
De bewerking van de talrijke analyseresultaten van monsters uit waarnemings—
filters in de omgeving van de waterwinplaats Wezep, het Kroondomein en het
Kootwijkse Zand is uitgevoerd aan de hand van de hiervoor beschreven overwegingen.
Alle waarnemingen ten aanzien van het Me", Na’, Cl” en SO, gehalte zijn in
tabel 7 verwerkt, waarbij onderscheid is gemaakt naar de onmiddellijke omgeving
van de desbetreffende boring, maar niet naar de diepte van het waarnemingsfilter.
Een onderscheid naar onmiddellijke omgeving is in dit geval zinvol, doordat deze

gebieden behoren tot dat deel van de Veluwe waar het na verdamping overblijvende
gedeelte van de neerslag in de ondergrond infiltreert en daar wordt afgevoerd.
De onmiddellijke omgeving van de desbetreffende boringen wordt in dit geval gere-

kend een gebied te zijn met een straal, van ca 0,5 km rond de boring. Dat er geen
rekening wordt gehouden met de diepte ran de waarnemingsfilters impliceert dat
aangenomen wordt dat een groot deel vanal het grondwater ter plaatse afkomstig
is van in de omgeving geinfiltreerde neerslag en dat de geohydrologische situatie

verder niet in detail wordt beschouwd.
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De in tabel 7 vermelde topografische kenmerken zijn afgeleid van recente

topografische kaarten (zie ook de afb. 18, 19 en 20 op blz. 36 en 38) hierbij
moet in gedachte worden gehouden dat in de afgelopen eeuw het areaal aan heide

is verminderd ten gunste van bos en landbouwgrond en dat ook de grootte van de
zandverstuivingen is afgenomen. Dit is van belang aangezien het grondwater mees-

tal een ouderdom van tientallen of honderden en in sommige gevallen zelfs duizenden jaren, heeft.
Het

hiervoor geschetste algemene beeld wordt kwantitatief bevestigd door

de cijferreeksen van tabel 7. In bos, heide en zandgebieden wordt een Mg gehal—
te aangetroffen dat zeer weinig afwijkt van de 2,5 à 3 mg/1 die mochten worden

verwacht (= het gehalte in neerslag, na verdamping). Het Na’ gehalte is 1,%:% 2
maal hoger dan overeenkomt met het gehalte (7 4 9 mg/1) in regenwater na verdamping, dit betekent dat door de ondergrond een (geringe) hoeveelheid wordt afgegeven. Het Cl gehalte komt weer zeer goed overeen met de 10 & 12 mg/1 die mochten worden verwacht. Ook het SO, gehalte wijkt relatief weinig af van de met
het regenwater meegevoerde hoeveelheid met uitzondering van de waarden die verr

meld staan onder de categorie 'bos en heide! van het Kroondomein, deze zijn hoger dan werd verwacht (ook aan de hand van de overige waarnemingen).
Een afdoende verklaring hiervoor kon nog niet worden gevonden, de meest

waarschijnlijke zou zijn dat deze waarnemingen t.a.v. het sulfaatgehalte (het
betreft hier vooral de filters uit boring 334103) niet representatief zijn, misschien is dit een gevolg van de gebruikte boorspoelinge
Hoewel de verschillen klein zijn zou uit tabel 7 het verschil in verdamping
van een bos-, heide of zandgebied kunnen worden afgeleid, Met name op het Kootwijkse Zand worden zeer lage Cl gehalten aangetroffen (ook de andere gehalten

zijn daar lager).
De invloed van door menselijke activiteiten geïmporteerde zouten is duide-

lijk merkbaar, In boringen in bebouwde kommen worden in alle gevallen hogere gehalten aan de beschouwde ionen waargenomen. Het grondwater van de waterwinplaats
Wezep zelf is nog slechts in geringe mate beïnvloed, opmerkelijk is echter dat

de hoogste gehalten (zie de kolommen H) worden aangetroffen in boring 27B110, die
het dichtst bij de plaats Wezep ligt. Wat betreft het grondwater van het Kroondomein is het frappant dat de analyses uit de boringen 33A111 en 112, die naast
de (oude) autoweg Amersfoort-Apeldoorn liggen zonder dat bebouwing of landbouwgrond aanwezig is, eveneens duidelijk hogere gehalten aan He, Na’, Cl en SO,
te zien geven. Dit is mogelijk een gevolg van de toepassing van strooizout voor

de gladheidsbestrijding.

De

Bij de verwerking van de resultaten van de car“ en HCO,” bepalingen is wel
een onderscheid gemaakt naar de diepte van het desbetreffende waarnemingsfilter;
er is immers aannemelijk gemaakt dat deze gehalten vooral af zullen hangen van de
vorming van CO, en/of van een afneming van het agressieve CO, in de ondergrond en
dit kan ook in de diepere lagen plaatsvinden, In het algemeen zullen bij het op-

‘lossen van vast Caco, in koolzuurhoudend water equivalente hoeveelheden ca en

HCO,” worden gevormd (zie hoofdstuk 4, blz. 13), het is daarom voldoende één van
beiden te vermelden. In de afb. 18, 19 en 20 zijn de plaats van de boring, de diepte van het filter en het waargenomen HCO,” gehalte weergegeven op een vereenvoudig=
de topografische kaart; de waarnemingen zijn gemiddeld indien één filter meerdere
malen is bemonsterd.
Er kan worden geconstateerd dat de in het algemeen een tendens naar hogere
HCO,” gehalten op grotere diepte waarneembaar is. Hen toeneming van dit gehalte kan

echter een gevolg zijn van een afneming van het agressieve CO; zonder dat nieuw CO,
wordt gevormd, Om dit na te gaan is voor ieder analyseresultaat, voor zover dat mogelijk was, uit het kalk-koolzuurevenwicht berekend hoe groot de oorspronkelijk gevormde hoeveelheid CO, is geweest. Door het HCO,” gehalte van een monster water te
vermenigvuldigen met

=

en daarbij het CO, gehalte op te tellen, wordt het oor-

spronkelijk gevormde CO, gehalte verkregen,
Deze waarde, die voortaan het totaal gevormde CO, zal worden genoemd, is in de
afb. 18, 19 en 20 bijgeschreven. Hieruit blijkt dat de toeneming van het HCO,

gehalte

vooral veroorzaakt wordt door de afneming van de agressiviteit; naar de diepte kan

slechts een geringe verhoging van het totaal gevormde CO, worden geconstateerd. Dit
leidt tot de conclusie dat het CO, vooral in de bovenste lagen van de ondergrond
(met name waarschijnlijk in de wortelzone) wordt gevormd.
Een argument dat deze conclusie ondersteunt is dat per gebied met ongeveer gelijke
topografische kenmerken slechts relatief geringe variaties in het totaal gevormde
CO, gehalte worden aangetroffen.

Verdergaande gevolgtrekkingen, bijvoorbeeld wat betreft het verband tussen topografie en HGO,(co, ) gehalte mogen, zonder een meer gedetailleerd onderzoek inzake
Oe Ae te verblijftijden en historische begroeiingstoestand, niet worden getrokken, Tevens speelt de onzekerheid teacv, de juistheid van het HCO,” gehalte
mee. Vooral bij agressief grondwater dat relatief veel vrij co, bevat is de kans aanwezig dat dit tijdens en na de monsterneming ontuijkt.
Onder groot voorbehoud zou, aan de hand van de cijfers en een zeer globaal beeld
van de geohydrologische situatie van de detailgetieden, kunnen worden gesteld dat

tijdens infiltratie vanuit in de volgorde zandverituivingen, heide, bos, landbouwgrond steeds meer ca, door het grondwater wordt opgenomen en dat dus ook het
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(potentiéle) ca** gehalte (en de hardheid) in deze volgorde zullen toenemen.
De normale chemische analyses zoals die in het voorgaande zijn gebruikt om
een beschrijving te geven van de samenstelling van de ionenbalans, zijn in principe minder geschikt voor de bestudering van het ijzergehalte van grondwater.
In hoofdstuk 7 is uiteengezet dat het ijzergehalte gerelateerd kan worden aan
Eh en pH van het desbetreffende grondwater. Eh wordt bij een normale chemische
analyse niet bepaald, terwijl aan de bepaling van de pH in een aantal gevallen
minder waarde mag worden gehecht doordat aannemelijk is dat tijdens en na de
monsterneming CO, is ontweken. Dit verschijnsel kan vooral een rol spelen bij
de analyses die afkomstig zijn van het Kroondomein en omgeving. De waarnemings—

filters daar zijn namelijk soms afgepompt d.m.v. het zgn. "luchtlift"-systeem,
waarbij samengeperste lucht in de stijgbuis wordt gebracht om een monster water
aeh.we naar boven te blazen. Het effect hiervan is dat het monster intensief belucht wordt en dit betekent dat CO, zal ontwijken, waardoor de pH stijgt en een
onjuist beeld wordt verkregen van het totaal aanwezige CO, (in de vorm van CO,

en HCO, ).
Indien desalniettemin een verklaring wordt gezocht voor de waargenomen

ijzergehalten (zie de afb. 18, 19 en 20 op blz. 36 en 38) dan zou dit kunnen gebeuren aan de hand van de volgende overwegingen:
1. Het in oplossing gaan van ijzer in de re“ ionvorm kan volgens het Eh — pH

diagram (blz. 34) slechts plaatsvinden bij pH < 4,5. Het grondwater in de
verzadigde zone zal op de Veluwe naar alle waarschijnlijkheid een hogere pH
hebben.
2. Het grondwater van de Veluwe is relatief jong waardoor de kans dat het wat
betreft redoxreacties niet in evenwicht is, groter wordt, Eveneens is het
zeer goed mogelijk dat een gedeelte van de waargenomen ijzergehalten in de
vorm van complexe verbindingen (met bijv. humuszuren) aanwezig is.
3e Het grondwater van de Veluwe bevindt zich nagenoeg uitsluitend binnen het

pH traject van 6 tot 8, Eh zal waarschijnlijk variëren van relatief hoog
(0,90 Volt) tot lager. Naar verwachting zullen lage waarden voor Eh

(En < O Volt) op de Veluwe weinig voorkomen. Zoals in hoofdstuk 7 aannemelijk
is gemaakt zal Eh dalen naarmate het grondwater meer onder invloed heeft gestaan van vooral biologische processen. In het algemeen zal wellicht gel-

den dat Eh lager is bij een hoger gehalte aan totaal gevormd CO, (zoals berekend in het voorgaande), Een maat voor de pH is de verhouding tussen totaal
gevormd CO, en het HCO,” zehalte, Dit verhoudingsgetal is weergegeven op de

aid

afb. 18, 19 en 20 op blz. 37 en 38. Bij hoge waarden zal het grondwater een
lage pH hebben en omgekeerd.
In afb. 21 is een diagram weergegeven waarin het ijzergehalte van alle
analyses, met uitzondering van die ouder dan 40 jaar (die te onbetrouwbaar wer—

den geacht), is gerelateerd aan het totaal gevormde (co,) (horizontaal) en de
verhouding totaal gevormd (Co, )/HCO,” gehalte (verticaal). Dit diagram kan in
zekere zin opgevat worden als een afgeleid Eh-pH diagram (zie afb. 17 op blz. 34).
Ondanks alle onvolmaaktheden die aan de gevolgde methode kleven, blijkt
uit afb. 21, dat inderdaad bij toenemend totaal gevormd (CO, ) ~ een afneming van
Eh, een vermeerdering van het aantal monsters waarin een relatief hoog ijzergehalte is aangetroffen, behoort. Uit het diagram zou verder kunnen worden geconcludeerd dat bij een totaal CO, gehalte van minder dan 25 mg/1 in het alge~
meen een laag ijzergehalte wordt gevonden en bij een gehalte hoger dan 50 mg/1
een hoog ijzergehalte. Het grondwater in de desbetreffende gebieden is waarschijnlijk (nog) niet zover gereduceerd dat afzetting van ijzer in de vorm van

Fe S, (of Fe S) heeft plaatsgevonden (bij lage Eh), waardoor het ijzergehalte
van het grondwater weer afneemt.
Afb. 21
Het verband tussen totaal gevormd CO, gehaite, HCO3 gehalte en iĳzergehalte voor
monsters grondwater van Wezep, Kroondomein en Kootwijkse Zand
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Het verband tussen de verhouding totaal (co, )/HCO,” gehalte (een maat voor
pH) en het ijzergehalte van de monsters grondwater is veel minder duidelijke

. Uit afb. 21 is niet of nauwelijks af te lezen dat bij hogere (co, )/(HCO,) verhoudingen eveneens hogere ijzergehalten behoren, zoals theoretisch mocht worden
e
verwacht. Dit ligt waarschijnlijk gedeeltelijk aan de in vele gevallen vermoed
lijk niet representatieve CO, bepaling.

Van groot praktisch belang bij grondwater dat in aanmerking komt om gewonnen te worden is de vraag of het al dan niet een zekere hoeveelheid opgeloste
zuurstof bevat. Deze factor zou ook in de beschouwingen rond het ijzergehalte
betrokken kunnen worden. Grondwater met een zeker zuurstofgehalte heeft, als
het in evenwicht is, een hoge Eh. Hieruit volgt dat in zuurstofhoudend grond
water bij normale pH niet of nauwelijks ijzer zal zijn opgelost.
In de praktijk blijkt het echter moeilijk te zijn om correcte zuurstofbepalingen uit te voeren in gevallen waarbij de grondwaterstand diep onder maaiveld
ligt zoals op de Veluwe het geval is. De waargenomen zuurstofgehalten (zie de

afb. 18, 19 en 20 op blz. 36 en 38) in de onderhavige gebieden — met name in
het Kroondomein zijn vele bepalingen uitgevoerd — zijn in een aantal gevallen
onverklaarbaar te noemen.
De waarnemingsfilters in de naast elkaar gelegen putten 27048 en 27053 bijvoorbeeld die overigens qua chemische samenstelling vrijwel identiek zijn, hebben
zuurstofgehalten, die aanzienlijk verschillen. Het monsterwater uit het filter
op 192 m diepte in put 334103 heeft een hoog ijzergehalte en een hoog totaal
CO, gehalte, verwacht mocht worden dat het onder die omstandigheden anaeroob
zou zijn, toch is een zuurstofgehalte van 4,7 mg/1 gemeten. In nog sterkere mate
geldt dit voor de filters in put 33A114, hier is echter reeds tijdens het nemen
van het monster t.b.v. de zuurstofbepaling gemerkt dat buitenlucht in het water
terecht kwam. In de monsters water afkomstig van de waterwinplaats Wezep zijn
zuurstofgehalten gemeten van 10 mg/1 of meer deweze dat het verzadigingspercen-

tage onder atmosferische omstandigheden nabij 100% bedraagt, terwijl toch ook
tamelijk hoge co, gehalten zijn bepaald; een dergelijke samenhang is moeilijk te
verklaren. Een mogelijke verklaring zou nog de volgende kunnen zijns In de wor-

telzone verkrijgt het grondwater een zeker CO, (HCO,) gehalte en verliest het
een gedeelte van het 0, gehalte, daarna kan echter tijdens het transport door
de onverzadigde zone opnieuw 0, worden opgenomen.
Om de bovengenoemde redenen is het zuurstofgehalte van het grondwater niet
gebruikt bij de bestudering van het voorkomen van ijzer in het grondwater. In
het algemeen kan gesteld worden dat op de Veluwe bepaalde zuurstofgehalten steeds
aan een kritisch onderzoek onderworpen moeten worden.
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9. Samenvatting en conclusies.

In de voorgaande hoofdstukken is getracht te verklaren door welke omstandigheden de chemische samenstelling van het grondwater wordt bepaald. Hiertoe

is als voorbeeld het grondwater van de Veluwe genomen; dit wordt namelijk door
relatief weinig en herkenbare factoren beïnvloed. Dit is in de eerste plaats een
gevolg van de bijzondere geohydrologische situering van het centrale deel van
de Veluwe

als hooggelegen infiltratiegebied van grote omvang dat aan alle zij-

den door lager gelegen gebieden wordt omgeven. Een tweede gunstige omstandigheid
is dat tot heden in het centrum van de Veluwe relatief weinig menselijke activi

teiten (bewoning, landbouw) zijn ontplooid.
De beschouwing van de chemische samenstelling is beperkt tot de parameters

die bij normale chemische analyses van monsters grondwater worden bepaald, In
eerste instantie is aandacht gegeven aan het voorkomen van de ionen Ca’, Me’,

Na’, Cl, 66. , NO.” en HCO,” en daarmee samenhangende eigenschappen van grond=
water en daarna zijn het ijzergehalte en de variaties daarin beschouwd.
De factoren die invloed uitoefenen op de kwaliteit van het grondwater zijn

onderscheiden in biologische (aerobe en anaerobe processen), fysische (verdamping, menging, diffusie, dispersie) en chemische ( het in oplossing gaan van
gassen, aantasting van Caco, kationenwisseling). Van groot belang is tevens de
kwaliteit van het water, voordat het in de ondergrond infiltreerde (zeewater,
rivierwater, regenwater, afvalwater). Het voorkomen van vormen van ijzer in grondwater is bestudeerd aan de hand van de theorie van de redox-reacties (Eh-pH dia-

grammen).
Bij het verkrijgen van het regionale beeld is gebruik gemaakt van Schoellergrafieken, waarvan er enkele als illustratie zijn weergegeven; voor een drietal
detailgebieden zijn daarna de chemische analyses cijfermatig uitgewerkt.

Zowel uit het regionale als uit het detailonderzoek komen de volgende conclusies naar voren:
1. In infiltratiegebieden waar weinig menselijke activiteiten plaatsvinden (bos,
heide, zandverstuivingen) zijn de gehalten aan Me”, Na’? Cl en SO, in het
grondwater nagenoeg gelijk aan de gehalten in de neerslag ter plaatse

verme-

nigvuldigd met een indampingsfactor die berekend kan worden uit de verhouding
tussen neerslag en verdamping. Opgemerkt kan worden dat het Na’ gehalte van
het grondwater vaak iets (1 a 2 maal) hoger is dan hiermee overeenstemt.
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2, Uit conclusie 1 volgt dat door de in de beschouwing betrokken geologische
formaties (de lagen boven het mariene Icenien) onder de voor de Veluwe geldende omstandigheden weinig of geen Me en Cl ionen worden afgegeven en
dat de afgifte van Na en de vorming van SO,

4

gering zijn. Deze conclusie

geldt ook voor de watervoerende pakketten die hoofdzakelijk gevoed worden

vanuit de genoemde infiltratiegebieden (dit zijn vooral de pakketten onder
de glaciale bekkens die de Veluwe omringen).
Je De gehalten aan da en HCO,” in het grondwater zijn steeds (veel) hoger dan
overeenkomt met de gehalten in regenwater met inachtneming van verdamping

(ook indien het CO, gehalte van regenwater wordt mee beschouwd). Het is aannemelijk dat dit een gevolg is van de vorming van CO, in de ondergrond als
een resultaat van biologische processen en de daaropvolgende (of gelijktijdige) aantasting ven Gato, door CO, houdend grondwater.
Indien aangenomen wordt dat het HCO,

ontstaat via de reactievergelijking van

het kalk-koolzuurevenwicht, dan kan per monster het totaal gevormde CO, gehalte worden berekend, Dit blijkt in infiltratiegebieden met gelijke topografische kenmerken slechts weinig toe te nemen naar de diepte. Hieruit volgt dat

daar de grootste hoeveelheid CO, in de bovenste lagen van de ondergrond (en
waarschijnlijk in de wortelzone) wordt gevormd. Een toeneming van het HCO,”

gehalte (en van de hardheid) is in deze gebieden vooral (maar niet uitsluitend)
een gevolg van een afneming van het agressieve CO, gehalte.
De Bij een vergelijking van infiltratiegebieden met verschillende topografische

kenmerken is een tendentie tot hogere gehalten aan totaal gevormd CO, gehalte
(en dus uiteindelijk een hogere hardheid) op te merken voor achtereenvolgens
zandverstuivingen, heide, bos en landbouwgrond.

6. Uit de geringe toeneming van het HCO,” gehalte (de hardheid) in de richting
van de grondwaterstroming in het diepe watervoerende pakket onder de Veluwe

en de omringende glaciale bekkens blijkt dat daar weinig co, nieuw gevormd
wordt. De invloed van reductieprocessen, waarbij Co, ontstaat, is blijkbaar
gering en dit is een gevolg van de geringe hoeveelheid organisch materiaal
in dat pakket,

Te Als gevolg van menselijke activiteiten (bewoning, landbouw) zijn in grote ge
bieden van de Veluwe en soms tot op grote diepte (veel) hogere gehalten van
de diverse en vooral van de Na’ en Cl ionen in het grondwater aanwezig dan
in niet of nauwelijks beïnvloede gebieden. Opmerkelijk is dit voor de borin=
gen 33A111 en 112 die langs de (oude) autoweg Amersfoort-Apeldoorn, doch verder in een bosgebied liggen. In dit geval ligt de oorzaak waarschijnlijk bij
het gebruik van strooizout voor de gladheidsbestrijding.

« £6

De verwerking van de waargenomen ijzergehalten in monsters grondwater in
samenhang met de overige eigenschappen ervan, stuit op een aantal moeilijkheden.
De grootste is dat in vele gevallen betwijfeld kan worden of de waarde van essen-

tiële parameters zoals de pl en het CO, gehalte van de op het laboratorium gemeten monsters grondwater in overeenstemming zijn met de waarden in situ, Het duidelijkst komt dit uit bij monsters die getrokken zijn met het zogenaamse luchtlift-systeem. Het effect van dit systeem is namelijk dat het monster grondwater
tijdens het trekken intensief belucht wordt en het gevolg hiervan is dat co, uit
het monster zal ontwijken. De daarna te bepalen pH, het CO, gehalte en wellicht
zelfs het HCO,” en het ge gehalte zullen niet meer representatief zijn, terwijl de juiste waarden niet kunnen worden achterhaald,

Getracht is om een verband te vinden tussen enerzijds het ijzergehalte van
monsters grondwater en anderzijds het totaal gevormd CO, gehalte (wellicht een
maat voor de Eh van het monster) en de verhouding totaal gevormd co, gehalte/
HCO,” gehalte (een maat voor de pH). Onder het voorbehoud dat in vele gevallen
van onjuiste uitgangspunten is uitgegaan kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
8. Bij toenemende waarden van het totaal gevormd CO, gehalte zijn op de Veluwe
in het algemeen hogere ijzergehalten in het grondwater te verwachten (zie ook

conclusie 5).
9. Het verband tussen het ijzergehalte en de verhouding totaal gevormd CO, gehalte/
HCO,

gehalte is niet duidelijk gebleken.

Indien de uitgevoerde zuurstofbepalingen onderling worden vergeleken en in
samenhang met de andere eigenschappen van de desbetreffende monsters grondwater

worden beschouwd, dan zijn soms moeilijk of niet te verklaren verbanden aanwezig,
zodat aan de juistheid van een aantal zuurstofmetingen kan worden getwijfeld.
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