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Bodem en grondwater

Stilletjes verliest het Nederlandse grondwater zijn
schoonheid

Ons grondwater vergrijst!
De serieuze historische bodemverontreinigingen
zijn opgeruimd of opgesloten. Het veroorzaken van nieuwe verontreinigingen is bij wet verboden. Het gebruik van schadelijke stoffen is aan strenge regels onderhevig. Het idee lijkt daarom post te vatten dat de bodem, op enkele
probleempjes na, wel bijna gered is. Maar dan steken we de kop in het
zand.
Door: Nanne Hoekstra, Annemieke Marsman, willem Havermans, Robert-Jan Stuut en Hilde Passier

Over de auteurs:

Ir.N. Hoekstra is milieu-expert bij Deltares,~ nanne.hoekstra@deltares.nl
Dr.A. Marsman is onderzoeker reactief transport bij Deltares,~ annemieke.
marsman@deltares.nl
w Havermans is senior adviseur bodem bij Stantec,~ Willem.Havermans@
stantec.com
R.-J. Stuut is Senior Consultant EHSbij AECOM,~ Robert-JanStuut@aecom
com
Dr.H.F.Passier is afdelingshoofd bij Deltares,~ hilde passier@deltares.nl

BRONNEN

Door tal van oorzaken hebben mobiele verontreinigingen nog
steeds invloed op de kwaliteit van ons grondwater, denk bijvoorbeeld aan:

Gevallen van historische bodemverontreiniging. Vanwege
kosteneffectiviteit wacht men met de aanpak van niet-spoed locaties op een natuurlijk moment met als eonsequentie dat we
verontreinigingen laten verspreiden en verdunnen. Dat gebeurt
'onder de radar' bij gevallen met stoffen die zieh in eoncentraties
onder de interventiewaarde verspreiden of waarbij het sterk verontreinigde bodemvolume jaarlijks minder toeneemt dan de toegestane 1.000 m '. Een verschil in verspreiding van 800 of 1.200
m3jjaar is echter veel minder relevant dan de achterliggende
vracht en de mate waarin deze nog decennialang blijft naleveren.
Oude stortplaatsen. In het NAVOS-onderzoekl, dat begin deze
eeuw is afgerond, concludeerde men dat (anders dan men aanvankelijk vreesde) slechts weinig stortplaatsen verontreinigingen lekken. Dat is te verklaren door biologische afbraak die mogelijk wordt
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gemaakt door de aanwezigheid van vele reactanten en de doorspoeling met grondwater. Er kon toen nog niet in de 'black box' van het
stortmateriaal worden gekeken, om te bepalen wat voor vracht er
nog over is en of alle benodigde reactanten wel in voldoende mate
aanwezig blijven om verspreiding ook in de toekomst te voorkomen.ê Tegenwoordigkan het toepassen van een combinatie van
geofysische technieken en geavanceerd chemisch onderzoek tot veel
meer inzicht leiden, zoals enkele studies laten zien."
Gebiedsgericht grondwaterbeheer.
Hierbij worden pluimen
wel gemonitord, maar krijgen daarbij de kans zich geleidelijk binnen de gebiedsgrenzen te verspreiden. Dit gebeurt nogal eens
vanuit niet-gelokaliseerde secundaire bronnen (zoals zaklagen).
Hierdoor verdunnen de verontreinigingspluimen waardoor ze
straks veel moeilijker aan te pakken zullen zijn.
Meststoffen. Bijvoorbeeld boeren in zandgebieden kunnen de
Europese grens voor nitraatbelasting van maximaalSO mgll niet
bereiken, hoewel ze zieh keurig aan de regels houden.
Bestrijdingsmiddelen,
die regelmatig vervangen worden door
andere, maar die na enige tijd toch ook weer niet onschuldig blijken: zoals vroeger DDT ook schadelijk bleek te zijn voor nuttige
insecten, andere dieren en mensen, blijkt nu dat neonicotinoïden slecht zijn voor de bijenstand. De grillige historie van het
pesticidengebruik is vanwege slecht afbreekbare residuen langs
grondwaterstroombanen nog steeds terug te lezen.
Nieuwe stoffen zoals medicijnresten, horrnonen, microplastics
en anti-aanbakmiddelen spoelen we door het toilet en de gootsteen. Behalve dat riolen nogal eens lekken, passeren veel van die
stoffen ongehinderd de rioolwaterzuivering en geraken dan in het
oppervlaktewater, maar infiltreren daarna vaak ook in het grondwater waardoor ze nog heel lang in het bodemsysteem blijven.
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Grondwater stroomt, langzaam
maar zeker
Andere vormen van diffuse verontreiniging. De lijst kan nog
veellanger worden gemaakt. De lezer wordt van harte uitgenodigd meer voorbeelden aan te dragen.
PADEN

Grondwater stroomt, langzaam maar zeker. Verontreinigingen
vanuit een groot scala aan punt-, lijn- en vlakbronnen en vanuit
grootschalige diffuse bronnen vormen zo een deken van nu nog
relatief ondiep verontreinigd grondwater. Als gevolg van het
neerslagoverschot vindt er een grondwateraanvulling plaats van
ongeveer een meter. Hierdoor verspreiden de verontreinigingen
zich steeds verder van de oorspronkelijke bronnen en naar de
diepte.? Vanwege de diffuse verspreiding binnen het grondwatersysteem is het onmogelijk om dat met meetnetten op te merken
en bovendien is de interpretatie van meetresultaten lastig. Want
als eoncentraties afnemen, wil dat niet per definitie zeggen dat
verontreinigingen verdwijnen, het is evengoed mogelijk dat ze
zich verder verspreiden buiten het bereik van de huidige netwerken, bijvoorbeeld in de diepte. We kunnen dus wel strategische
grondwatervoorraden aanwijzen, maar hoe voorkomen we dat ze
in de toekomst toch beïnvloed raken?
Uiteraard kunnen de zich verspreidende verontreinigingen ook
onderhevig zijn aan precipitatie-, adsorptie- en afbraakprocessen.
Die bodemprocessen vormen de natuurlijke veerkracht van het
systeem, maar de uitwerking verschilt per stof en per locatie. Met
modelberekeningen krijgen we een steeds beter gekwantificeerd
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beeld van het systeem in dimensies van ruimte en tijd, maar dat
moet nog veel meer in detail worden uitgewerkt. Afhankelijk van
de precieze geochemische condities lost wat neerslaat ook weer
op, stelt zieh een evenwicht in tussen vaste en vloeibare fase van
de bodem en wordt lang niet alles omgezet in onschuldige eindproducten. Er zitten bovendien grenzen aan de veerkracht, het
systeem kan uitgeput raken. We weten er al genoeg van om te
kunnen coneluderen dat die bodemprocessen de verspreiding van
vele verontreinigingen niet zal kunnen tegenhouden. Het gevolg
is dat een groot deel van de verontreinigingsvracht die zich al in
de bodem bevindt, zieh zal blijven verspreiden. Het kan ons
grondwater, dat in grote delen van het land nu nog steeds een
zodanige kwaliteit heeft dat het voor veel geld als bronwater kan
worden verkocht, beïnvloeden. Dat leidt over het algemeen niet
tot eoncentraties die direct gevaar opleveren voor de mens, maar
"schoon" is het grondwater dan niet meer. Wij noemen het "vergrijsd grondwater".
RECEPTOREN

Hoe erg is grijs grondwater? Door verdunning liggen de concentraties onder de grondwaternormen. De normen voor drinkwater
- waarvan in Nederland 60 procent uit grondwater wordt geproduceerd - zijn echter strenger dan die voor bodemsanering: het
zogenaamde normengat. Dit betekent dat na bodemsanering, de
eoncentraties nog steeds een bedreiging kunnen vormen voor
drinkwaterwinning. Daarbij is nog niet eens rekening gehouden
met combinatietoxiciteit. Verontreinigingen die op de ene plaats
geen direct probleem vormen, kunnen dat daardoor elders wel
zijn. Bij ongeveer de helft van de huidige grondwaterwinningen
voor drinkwater overschrijden de eoncentraties van verschillende
stoffen in het grondwater momenteel al drinkwaternormen, zodat zuivering noodzakelijk is. Grondwater is verder onder andere
nodig voor beregening van gewassen, het drenken van vee en
voor het in stand houden van kwetsbare natuur waar we graag

Diffuse bronnen vormen zo een
deken van nu nog relatief ondiep
verontreinigd grondwater

Rijk, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, kennisinstituten en belanghebbende partijen werken aan een versnelde
verbetering van de waterkwaliteit j.v
Maar gaat dat dan niet heel veel geld kosten? Nee, wij denken
van niet. Er zijn duurzame milieuvriendelijke manieren om het
grondwater langzaam maar zeker schoon te maken. Zo doen we
momenteelonderzoek naar het aanleggen van reactieve zones
rond onttrekkings- en infiltratiefilters voor opslag van warmteen koude in het grondwater (WKO). De resultaten zijn veelbelovend (publicaties hierover zijn ingediend en worden binnenkort beschikbaar). Het water wordt door het WKO-systeem
steeds heen en weer gepompt waardoor die zones, waarin de
verontreinigingen worden afgebroken tot onschuldige stoffen,
'gratis' worden doorstroomd. In stedelijk gebied biedt het verwachte toenemende gebruik van WKO's vanwege de energietransitie veel mogelijkheden voor een combinatie met sanering
van industriële verontreinigingen. Ook ontwerpen we diverse
groene saneringen of maatregelen om bodemverontreiniging te
beheersen, waarbij we grondwater na opkwellen of oppompen
- dan liefst met een duurzame Amerikaanse windmolen - via
een helofytenfilter leiden. Daarna kan het schone water weer
worden geïnfiltreerd. De resultaten zijn uitstekend/ en bieden
kansen om bijvoorbeeld stedelijke groenvoorzieningen (zoals
stroken met rietparken) in te zetten als betaalbare langjarige
zuiveringen. Aansluitend op de huidige monitoring met eventueel bronnenverwijdering zou groene sanering goed passen binnen het kader van gebiedsgericht grondwaterbeheer, zeg maar
versie 2.0. Ook kunnen natuurgebieden op deze manier worden
ingeschakeld om verontreinigingen die op weg zijn naar drinkwaterbronnen te onderscheppen. Ons idee is om voor verontreinigingen die nu nog gemakkelijk zijn te lokaliseren met behulp van modelleringen, op slimme plaatsen op de route
bron-pad-receptor ervaring op te doen met zulke uiterst betaalbare extensieve zuiveringen'', of varianten daarop, om de huidige trend om te buigen naar steeds schoner grondwater. Dat mag
heel geleidelijk en daar is tijd en ruimte voor, want ook het
grondwater stroomt immers langzaam. Als we maar niet te lang
wachten met beginnen.

NOTEN

1.

van genieten. Allemaal grondwatergebruik waarvoor in de toekomst - door volgende generaties - uitgebreide zuivering nodig
zal zijn met blijvende hoge kosten, als we niet ingrijpen. Toegang
tot schoon water wordt als een mensenrecht beschouwd. Dit is
daarom expliciet opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waaraan Nederland zich heeft
gecommitteerd.

2.
3.

4.

OPLOSSINGEN

In plaats van in de toekomst voortdurende hoge kosten van een
uitgebreide zuivering te accepteren, met eonsequenties voor de
toegang tot schoon water, kunnen we ook het voorzorgprincipe
toepassen en de trend van steeds maar verder vergrijzend grondwater ombuigen. Dat is in lijn met de Omgevingswet - die daarbij verwijst (in artikel 3.8)5 naar de kwaliteitsdoelen van de
Kaderrichtlijn Water die in de Grondwaterriehtlijn nader worden
uitgewerkt. Deze stelt de provincies verantwoordelijk en geeft hen
ook de bevoegdheid strengere normen te hanteren. Zie ook het
artikel van Marieke Prins en Peter de Putter in ditzelfde nummer
van Bodem (Bodem 2019-1, pag. 9 e.v.). Het sluit eveneens aan
bij het zoeken naar handvatten voor duurzaam grondwaterbeheer
binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit (een programma waarin
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5.
6.
7.

8.
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