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Het gebruik van isotopen bij 
hydrologisch onderzoek 

Michael R. van der Valk 

Ondanks de enorme potenties worden isotopen slechts sporadisch gebruikt bij hydrologisch 
onderzoek. De toepassingsmogelijkheden blijven daardoor bij velen aan het oog onttrokken 
- nog meer dan bij de hydrochemie het geval is. Opdrachtgevers, zoals overheden en andere 
beleidsmakers, hebben doorgaans een blinde vlek voor onderzoek met behulp van isotopen. 
Dat daarnaast de meeste adviesbureaus niet aan de weg timmeren met op isotopenonder
zoek gebaseerd hydrologisch advies draagt slechts bij aan het mysterieuze label dat 
isotopenhydrologie lijkt te bezitten. Dat is jammer, want juist isotopen kunnen in twijfel
gevallen informatie leveren over bijvoorbeeld de herkomst en stromingsrichting van het 
water. Ze kunnen hiermee van doorslaggevend belang zijn bij de onderbouwing van een 
beslissing binnen het waterbeheer. 

Op 19 november 1992' werd in het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversi
teit Groningen een bijeenkomst gehouden met als thema «Isotopen in de hydrologie». Deze 
bijeenkomst werd georganiseerd door de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV). 
Dit boekwerk is een bundel van de gepresenteerde lezingen. 

Waar gaat dit boekje over? - Kleine geochemie van natuurlijke isotopen 

Hoewel in de volgende artikelen herhaaldelijk basiselementen uit het isotopenonderzoek 
naar voren komen - en de hierna volgende literatuurlijst wellicht tot oververzadiging zal 
leiden - denk ik dat het goed is om hier kort en bondig te schetsen waar het bij isotopen
hydrologie om gaat. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van informatie die Carol KendalI 
van de USGS mij verstrekte. 

Isotopen zijn atomen van hetzelfde element met een gelijk aantal protonen en elektronen, 
maar een ongelijk aantal neutronen. Het verschil in aantal neutronen geeft de atomen ver
schillende massa's, bij een gelijkblijvende lading. Het aantal protonen en neutronen samen 
wordt aangegeven in een getal dat in superscript links van de notatie voor het element 
wordt weergegeven. Er zijn bijvoorbeeld drie isotopen van het element waterstof: protium 

Tussen de bijeenkomst en het moment van redactie heeft veel tijd gezeten. Bij de eindredactie heb ik hier

door geen contact met de auteurs heb gehad. Niet alles verschijnt hierdoor optimaal: enkele figuren zijn bij

voorbeeld te groot of te klein en hier en daar zijn verwijzingen gedateerd (het boek van Bruggeman is 

inmiddels verschenen). Dergelijke zaken heb ik niet bijgewerkt. Desondanks geeft deze bundel een goed 

overzicht van toepassingen van isotopen bij hydrologisch onderzoek in Nederland. 
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CH), deuterium (D of 2H) en tritium CH). Deuterium heeft een proton en een neutron en is 
circa tweemaal zo zwaar als protium. Tritium heeft twee neutronen en weegt circa drie
maal zo zwaar als protium. Bij zuurstof hebben alle isotopen acht elektronen en acht pro
tonen, maar heeft 180 (atoomgewicht 18) twee neutronen meer dan 160 (atoomgewicht 16). 

Instabiele (radioactieve) isotopen zijn atomen die spontaan vervallen (dat wil zeggen, 
neutronen verliezen) en zo andere isotopen vormen. Tijdens het verval zenden deze isoto
pen meetbare radioactieve straling uit. Stabiele isotopen zijn daarentegen atomen die op 
geologische tijdschaal niet lijken te vervallen. Ze kunnen zelf echter wel gevormd zijn door 
het verval van radioactieve isotopen. Bijvoorbeeld een radioactieve isotoop van koolstof, 14C 
(spreek uit: "koolstof 14") ,wordt in de atmosfeer gevormd door botsing van neutronen uit 
kosmische straling met stabiele 14N-atomen. Het duurt vervolgens circa 5730 jaar voordat 
de helft van het 14C middels straling weer vervallen is tot "N. Die 5730 jaar noemen we de 
halfwaardetijd van "C. 

De originele isotopensamenstelling van planeten hangt af van nucleaire processen in 
sterren. In de loop van de tijd verandert de onderlinge verhouding van de isotopen als 
gevolg van radioactief verval, kosmische straling en menselijk ingrijpen in de vorm van 
radioactieve brandstof, ongelukken van kernreactoren, proeven met kernwapens en ander 
gedonder dat de natuurlijke balans uit evenwicht brengt. 

Wat kunnen we nu met deze kennis? - Isotopen in de hydrologie 

Met bovenstaande kennis kunnen we weinig tot niets. Wanneer we ons echter meer verdie
pen in het voorkomen van isotopen in de natuur leren we hoe hydrologische, biologische en 
geochemische processen samenwerken bij de fractionering van isotopen, de verandering 
van de relatieve hoeveelheden van de verschillende isotopen van hetzelfde element. 
Wanneer het koud is, zal er bijvoorbeeld relatief minder Hz'"O verdampen dan wanneer het 
warm is. Regenwater dat tijdens een ijstijd is geïnfiltreerd, is hierdoor lichter (bevat 
relatief minder 180 en meer 160) dan 'warmer' regenwater. De verhouding I"O/"O kan gezien 
worden als een vingerafdruk of signatuur van het water. Water dat op verschillende 
momenten of op verschillende locaties is geïnfiltreerd, of dat een andere route heeft 
gevolgd, heeft verschillende signaturen. 

In tegenstelling tot veel chemische tracers zijn de waterstof- en zuurstofisotopen tame
lijk 'conservatief': ze reageren nauwelijks met materiaal in de bodem of rivierbedding. Dit 
betekent dat regenwater haar isotopensamenstelling behoudt, totdat het mengt met water 
met een andere samenstelling. Regenwater heeft in het algemeen een andere isotopen
samenstelling dan grondwater of water van biologische bron. De veranderingen die in de 
samenstelling van de isotopen optreden bij menging van deze watersoorten zijn voorspel
baar en herkenbaar, waardoor deze interacties uit een bepaalde isotopensamenstelling 
kunnen worden gereconstrueerd. Op een dergelijke wijze kunnen onder andere uitspraken 
worden gedaan over verblijf tijden en stroompaden van grondwater, ongeacht de resultaten 
van een grondwaterstromingsmodel. Zo'n model kan vervolgens op basis van het isotopen
hydrologisch bewijs worden getoetst of gekalibreerd (geijkt). Dit is één voorbeeld van de 
krachtige toepassingen van metingen aan isotopen: bevestiging of verwerping van modellen 
die op basis van andere informatiebronnen zijn gebouwd. 

Ook voor berekeningen aan massabalansen en reactieprocessen bieden gemeten 
isotopenwaarden houvast. Andere toepassingen van isotopén in de hydrologie kunnen zijn: 
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• bepaling van de mechanismen die oppervlaktewaterafvoer genereren; 
• toetsing van stroom- en waterbalansmodellen die op hydrometrische gegevens zijn geba

seerd; 
• karakterisering van de stroombanen die het water volgt tussen het moment dat het als 

neerslag valt en het moment dat het kwelt in een bron; 
• bepaling van de verweringsreacties die op te lossen stoffen op deze stroombanen 

mobiliseren; 
• bepaling van de rol van neerslag (atmosferische depositie) in de samenstelling van het 

water; 
• bepaling van de bronnen van opgeloste stoffen in verontreinigde systemen en 
• beoordeling van biologische nutriëntenkringlopen binnen een ecosysteem. 

Wanneer we al deze krachtige en waardevolle toepassingen zien, vragen we ons af waarom 
isotopen zo sporadisch worden gebruikt binnen de hydrologie in het bijzonder en de milieu
wetenschappen in het algemeen. Zijn het de kosten? Angst voor het onbekende? Verwar
rende terminologie? Wellicht helpt het als we er meer over te lezen. 

Sinds de themadag verschenen publicaties van enig belang 

In de lijn van de ondertitel van de themadag - «the state of the art» - zal ik een klein over
zicht schetsen van de sindsdien verschenen relevante literatuur. Geïnteresseerden krijgen 
hiermee snel inzicht in literatuur over theorie en toepassingen van isotopen in de 
hydrologie. 
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De in het voorgaande decennium gepubliceerde standaardwerken vormen een solide basis 
voor verder onderzoek en toepassingen in de praktijk. De voor u liggende lezingenbundel 
geeft evenwel voor het eerst een verzameling presentaties van toepassingen van isotopen 
bij hydrologisch onderzoek in Nederland-dat is uniek. 

Ik wens de lezers met deze unieke bundel in de hand een boeiende tijd toe. 

Michael R. van der Valk 
- Amsterdam, najaar 2001 
- Utrecht, winter 2003 

Drs. Michael R. van der Valk is wetenschappelijk secretaris-lid van het Nationaal Comité IHP-HWRP. Dit 

comité coördineert de wetenschappelijke programma's van de UNESCO en de WMO op het gebied van water. 

Hij is sinds de oprichting in 1995 eindredacteur van STROMINGEN, het vakblad van de Nederlandse 

Hydrologische Vereniging. Daarnaast is hij eigenaar van CrossVision, bureau voor digitale communicatie. 
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Koolstof- 14 

J. van der Plicht 

Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen 

Inleiding 

In de natuur komen drie verschillende isotopen van het element koolstof voor: de 
stabiele isotopen 12C (ca. 99%) en 13C (ca. 1%), en het radioactieve isotoop 14C « 10-
12). Dit laatste isotoop wordt geproduceerd door kernreacties van kosmische stra
ling (neutronen) met stikstof in de atmosfeer: 

14N + n ~ 14C + p 

Dit radioactieve koolstofisotoop wordt als 14C02 opgenomen in de koolstofcyclus, en 
vervalt vervolgens met een halveringstijd van 5730 jaar. De koolstofcyclus is sche
matisch weergegeven in figuur 1. Indien we aannemen dat het transport en de 
produktie van 14C zich in de loop van de tijd heeft gestabiliseerd, is de 14C-activiteit 
constant. In werkelijkheid is dit niet altijd het geval (zie paragraaf 3). 

kosmische straling 

Cl/~~O 
----"0 

\11 = ::::::, 
~!l.\..~ 

kern explosies 

-oceaan 

/ 

1l.C _14N + p
(T1/ 2 = 5730 jaar) 

assimilatie 2 

\ 
I C02 

(14C12C HO) ~-'"'---
5 10 5 'I" /r!9J$iele brandstof 

kalksteen 

Figuur 1: De koolstofcyclus voor wat betreft het radioactieve isotoop 14C. 
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Koolstof-14 komt in de biosfeer terecht via de assimilatie. In organisch materiaal is 
er een directe (fotosynthese) of bijna directe (organisch voedsel) relatie met atmo
sferisch CO2• Hierin is het 14C-gehalte bekend, tenminste over de laatste ca. 10.000 
jaar. Zodra het organisme sterft, houdt uiteraard de toevoer van 14C op en resteert 
nog slechts het radioactieve verval. Een meting van de resterende hoeveelheid 14C 
levert dan de tijd op na de dood van het organisme. 

Anders is het bij anorganische verbindingen zoals het koolzuursysteem opgelost 
in water en vormen van kalk. Er bestaat hierbij over het algemeen een gecompli
ceerde relatie met de atmosferische CO2, hetgeen dateren van anorganische mon
sters aanzienlijk bemoeilijkt. 

Het radioactieve verval 

Het radioactieve verval volgt een exponentiële vervalswet (zie figuur 2): 

waarin Aa de oorspronkelijke 14C-activiteit is, A de gemeten 14C-activiteit, t de 
tijdsduur vanaf het moment dat de activiteit Aa was, en À de zgn. vervalconstante, 
welke is gerelateerd aan de halveringstijd Ty, via 

1/2 - - ---

(1 Ie )1------1------'>.. 

1/4 

I 
1 

-----+------
1 1 
1 1 

- - - - -1- - - - -t - - - - -
I 1 I 

--t 

1/8 

1/16 -----1-- ---1------,----1--__ 

2 3 4 
Figuur 2: Exponentiële vervalcurve. Voor 14C is de (conventionele) halveringstijd Ty,= 5568 jaar; 

de werkelijke halveringstijd is 5730 ± 40 jaar, 
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Dit volgt direct uit de definitie van halveringstijd, de tijd waarin de activiteit met 
de helft is afgenomen: A = 1/00. 

De relatieve activiteit (ook wel 'percent modern' genoemd) is gedefinieerd als 

De ouderdom T volgt dan op eenvoudige wijze uit de bovenstaande formule: 

T A T 14a 
T=-----.1:Lln -=-----.1:Lln -

In2 Ao In2 100 

De ouderdom wordt in werkelijkheid berekend volgens de volgende afspraken 
(Mook en Streurman, 1983), de zgn. conventionele ouderdom: 
1 De natuurlijke HC-activiteit (Aa) is bepaald door een standaard, waarvoor men 

NBS oxaalzuur heeft gekozen; Aa = 0,95 x de 14C-activiteit van deze standaard. 
De standaard activiteit is Aa = 13,56 dpmlgC.1 

2 Deze natuurlijke HC-activiteit (Ao) is een constante. 
3 De halveringstijd (Ty,) van 14C is 5568 jaar. 
4 De 14C-ouderdom is gegeven t.o.v. 1950, aangeduid in jaren BP (Before Present). 
5 De gemeten 14C-activiteit wordt gecorrigeerd voor isotopenfractionering tot 

130PDB = -25%0. 

Bij deze conventie zijn de volgende opmerkingen te maken. 
Het nut van de standaard is enerzijds dat alle 14C-Iaboratoria hun ouderdom

men opgeven t.o.v. deze standaard, dus t.o.v. 1950, en anderzijds dat op deze ma
nier de afname van 14C (0,12%0 per jaar) automatisch wordt verrekend. 

De werkelijke waarde voor de halveringstijd van HC is gemeten als 5730 ± 40 
jaar. De conventionele waarde (5568 jaar) is in de eerste jaren van 14C-datering ge
bruikt. Het verdient de voorkeur om aan de oorspronkelijke waarde vast te houden 
zodat gepubliceerde ouderdommen steeds dezelfde betekenis houden. Voor de 
meeste organische monsters blijkt de waarde van Ty, niet van belang als men cali
breert (zie paragraaf 3). 

De fractioneringscorrectie is van belang omdat bij chemische reacties veelal se
lectiemechanismen optreden voor de verschillende isotopen. Bijvoorbeeld, planten 
assimileren 12C02 gemakkelijker dan 13C02 en dit op zijn beurt gemakkelijker dan 
14C02. Ook treedt fractionering op bij de chemische behandeling van de monsters in 
het laboratorium. Bij het bepalen van ouderdommen met behulp van 14C dient men 
voor dit effect te corrigeren. 

1 desintegraties per minuut per gram koolstof. 
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In zeer goede benadering geldt dat de isotopenfractionering voor l4C twee maal 
zo groot is als voor l3C. Via het stabiele isotoop l3C kunnen we dus de fractione
ringscorrectie bepalen. Per conventie heeft men een waarde van Öl3C = -25%0 als 
referentie aangenomen voor l4C-dateringen, aangezien deze waarde geldt voor de 
meeste hout- en veenmonsters. 
Tenslotte is de natuurlijke 14C-activiteit (A.,) niet een constante. Hierop zal in pa
ragraaf 3 nader worden ingegaan. Organische monsters zijn hier doorgaans voor te 
corrigeren door calibratie, doordat het l4C-gehalte in de atmosfeer in het verleden 
is bepaald. Voor anorganische monsters daarentegen is de oorspronkelijke l4C-acti
viteit niet goed vast te stellen (zie paragraaf 4). 

De conventionele ouderdom zoals hierboven gedefinieerd wordt strikt toegepast 
voor organisch materiaal; voor anorganische monsters heeft dit niet veel zin van
wege de grote onzekerheid in Ao. Zo wordt bijvoorbeeld voor berekeningen van ou
derdom van grondwater de halveringstijd 5730 jaar gebruikt. 

De oorspronkelijke 14C-activiteit 

De natuurlijke 14C-activiteit is niet constant geweest in het verleden. Het 14C-ge
halte in de atmosfeer blijkt sterk af te hangen van onder andere veranderingen in 
het aardmagnetisch veld, en fluctuaties in de activiteit van de zon. Hierdoor wordt 
de produktie van 14C door kosmische straling sterk beïnvloed. Men heeft dit vast
gesteld door 14C-metingen aan dendrochronologische gedateerde jaarringen. Alle 

gepubliceerde ijkgegevens kan men vinden in Stuiver en Kra (1986) en zijn weer
gegeven in figuur 3. 

Stuiver & Kra (eds) 1986 CID .... n.n •• n 
10000 -;~~~~~~~~------------------~~~~ 

BP 

5000 

o ~---.---.---,,---.---.---.---.----.---.--~ 
5000 o 

cal BC/AD 

Figuur 3: Overzicht van de ijkgegevens zoals gemeten aan jaarringen. De getrokken lijn geeft het 

verband BP = 1950-AD. 
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Het feit dat de 14C-concentratie in de atmosfeer niet een constante is, volgt direct 
uit de afwijkingen van de rechte lijn BP = 1950-AD welke eveneens in figuur 3 is 
getekend. Met behulp van de ijkkromme kan men de 14C-uitkomsten calibreren, 
d.w.z. omzetten van BP naar cal AD (of cal BC). Dit kan gecompliceerd zijn door 
het niet-monotone karakter van de ijkkromme. Zo kan het voorkomen dat één da
tering in BP overeenkomt met meerdere mogelijkheden langs de kalenderas. Voor 
een juiste calibratieprocedure zijn speciale computerprogramma's ontwikkeld (zie 
Van der Plicht en Mook (1990)). 

Uit bovenstaande volgt dat absoluut dateren alleen mogelijk is voor materialen 
welke een directe relatie hebben met atmosferische CO2, en waarvoor dendrochro
nologische ijkgegevens bekend zijn. Dit laatste is het geval vanaf het begin van het 
Holoceen. 

In de moderne tijd is het atmosferische 14C-gehalte sterk antropogeen beïn
vloed-zie figuur 4. Sinds de industriële revolutie is het 14C-gehalte gedaald met 
ca. 2% (het zgn. Suess-effect) door het op steeds grotere schaal verbranden van fos
siele brandstoffen die geen l4C meer bevatten. Een tweede antropogene invloed is 
atmosferische kernexplosies in het begin van de jaren zestig. Het 14C-gehalte in het 
Noordelijk halfrond is toen bijna verdubbeld. 

Anorganische monsters, zoals koolstofverbindingen opgelost in water en vormen 
van kalk vormen een apart probleem: er is géén direct verband met de atmosferi
sche CO2 • Het oorspronkelijk 14C-gehalte (Ao) ligt niet duidelijk vast (zoals bij jaar
ringen). Zo is Ao verlaagd door bijvoorbeeld oplossen van fossiele kalk (grondwater
dateringen) of menging met oud water uit de diepzee (mariene monsters)-het zo
genaamde reservoireffect. Het absoluut dateren wordt hierdoor aanzienlijk be
moeilijkt. Hierop zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan. 

180 

'40 ('I, J 

160 

140 

120 

100 
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Figuur 4: Het gemiddelde 14C-gehalte in atmosferische CO2 voor het noordelijke (N) en zuidelijke 

(S) halfrond. 
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De anorganische koolstofkringloop 

De geochemische kringloop van koolstof is schematisch weergegeven in figuur 5. 
De gemiddelde 13C_ en 14C-gehaltes-zonder natuurlijke variabiliteit-zijn aange
geven in de diverse reservoirs (linksonder 13ÖPDB in %0, rechtsonder 14a in %). 

De in het oppervlaktewater gevormde kalk sedimenteerde en vormde in de loop 
van de geologische tijdschaal grote kalkafzettingen die later als gebergten op de 
continenten voorkomen. Door erosie, rivieren en wind verspreidt deze fossiele ma
riene kalk zich over de aarde en wordt dan ook in vrijwel alle bodems aangetroffen. 

Het plantendek bevat koolstof direct afgeleid uit atmosferische CO2• Door wor
telademhaling of ontleding wordt hieruit in de bodem CO2 gevormd die opgelost in 
inflitrerend regenwater de (fossiele, mariene) bodemkalk bereikt en deze oplost 
volgens: 

Het resultaat is dat grondwater anorganische koolstof bevat, meestal HCO en 
CO 2(aq). Via rivierafvoer komt deze anorganische koolstof in estuaria en kustwate
ren terecht, waarna de kringloop is gesloten. Aan de isotopensamenstelling is in
middels nogal wat veranderd. Wat precies kunnen we aan het 14C-gehalte niet 
waarnemen, omdat hierbij ook de factor tijd en dus radioactief verval een rol heeft 
gespeeld. 

Zeewater 

• 1 

Uitwisseling 

Erosie - Sedimentatie Bodemkalk 

• 1 

Figuur 5: Anorganische koolstofkringloop. DIC = Dissolved Inorganic Carbon (= C02(aq) + HCO + 

CO-Jo Links staat telkens 130 in %0 vermeld, rechts 14a in %. Bij het oplossen van bodemkalk door 

C02 ontstaat in eerste instantie bicarbonaat met 130 = -11 ,5%0 en 14a = 50%. Extra oplossen van 

C02 en uitwisseling in de onverzadigde zone zorgen ervoor dat van de totale koolstof (Die) 130_ 

en 14a -waarden worden waargenomen zoals aangegeven. 
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Met behulp van 13C kunnen we echter de koolstof-geschiedenis pogen te recon
strueren. In menggebieden zoals kustwateren geldt voor 14C en 13C een lineaire 
mengverhouding: 

waarin 14a refereert naar de niet door veroudering beïnvloede 14C-activiteit en x, m 

en z respectievelijk naar het monster, marien water en zoet water. Wanneer het 
om de in deze wateren afgezette kalk gaat, geldt vanzelfsprekend dezelfde relatie. 
De ouderdom is dan te berekenen uit 

Hierbij is de waarde van de halveringstijd 5730 jaar gebruikt. 

De opgeloste anorganische koolstof in zeewater (89% HCO, 10% CO-, !% CO2(aq) 
zou in evenwicht met de atmosferische CO2 een 14a-waarde hebben van 103,6 + 2 x 
0,9 (9%0 is de 13C-fractionering tussen atmosferische CO2 en zeewater-DIC) = 
105,4%. Door opwellen van diep en oud zeewater is de waarde echter 100%, toeval
lig gelijk aan die van landplanten. De belangrijke consequentie is dat een correctie 
van 5%, equivalent aan het verminderen van de gemeten ouderdom met 400 jaar 
moet plaats vinden, tenminste als alle 14C-waarden genormaliseerd zijn naar 138 = 
-25%0. Als er geen normalisatie plaats vindt (en dus de getallen uit figuur 1 als 
uitgangspunt worden genomen) behoeft er ook geen ouderdomscorrectie (= correctie 
voor 'reservoireffect') te worden uitgevoerd. Deze schijnbare ouderdom van opper
vlaktewater heeft natuurlijk dezelfde invloed op in dit water geproduceerde organi
sche stof en op de dieren die hiervan leven. 

14C-datering van grondwater is veel gecompliceerder. Samenvattend beperken 
we ons er hier toe te vermelden dat oplossing-gas uitwisseling in de onverzadigde 
zone van de bodem er toe leidt, dat in de praktijk in zoet (rivier)water 138_ en 14a
waarden worden waargenomen van respectievelijk -12 tot -14%0 en 60 tot 85%
overeenkomend met een 'reservoireffect' van ca. 4000 resp. 1300 jaar. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor kalken, afgezet in deze types water. Op zijn minst kan men 
aan 13C-gehaltes van kalkafzettingen zien dat er sprake is van een zoetwaterkalk 
en dus van een niet eenvoudig te accepteren 14C-ouderdom. 

In dit verband moet de term 'hard water effect' worden genoemd. Deze slaat op 
het reële verschijnsel dat in zoet-waterbekkens instroom van grond- of rivierwater 
op kan treden dat een zekere schijnbare ouderdom heeft. Deze is veroorzaakt door 
het oplossen van fossiele (14C-Ioze) kalk in het oorspronkelijke bodemwater. Van
daar de verwijzing naar 'hard' water. Het is echter een nogal ongelukkige term, 
omdat deze suggereert dat het effect groter is naarmate het water harder is en dit 
is niet zo. 
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Detectie van 14C: conventioneel 

De conventionele detectiemethode van 14C is gebaseerd op een meting van de ra
dioactiviteit. De radioactiviteit wordt gemeten in CO2, dat als vulgas fungeert voor 
proportionele telbuizen. Het CO 2 wordt uit de monsters verkregen door verbran
ding (organische monsters) of door oplossen in zuur (anorganische monsters). De 
juiste chemische behandelwijze hangt sterk af van het soort materiaal (bv. bot, 
veen, kalk, grondwater, enz., voor details zie Mook en Streurman (1983)). Het
zelfde CO2-gas wordt ook gebruikt voor de bepaling van de 13C/12C-verhouding. Dit 
is nodig voor de fractioneringscorrectie (zie boven). Het meten van de 13è)-waarde 
vindt plaats met behulp van een massaspectrometer (lRMS, Isotope Ratio Mass 
Spectrometry). Door hetzelfde CO2-gas te gebruiken, worden ook veranderingen in 
de isotopenverhouding geïntroduceerd door de procedures gevolgd in het laborato
rium automatische gecorrigeerd. 

De telbuizen zelf dienen van een goede afscherming te worden voorzien tegen 
straling van buitenaf-zie figuur 6. Het ijzer zorgt voor afscherming van y-straling; 
neutronen worden gestopt in paraffinelboorzuur; de overblijvende 'tstraling na de 
buitenste afscherming wordt tenslotte weggenomen door lood. Een ring van Geiger
Müller detectoren om de telbuizen registreert de toch nog niet-geadsorbeerde stra
ling (kosmische straling) en fungeert als zgn. 'veto'. Ondanks al deze voorzorgs
maatregelen, zal er altijd een component achtergrondstraling overblijven, welke 
van alle resultaten moet worden afgetrokken. Deze achtergrondstraling wordt ge
meten met behulp van fossiel (d.w.z. alle 14C is vervallen) koolstof, als regel antra
ciet. De dateringslimiet voor oude monsters is (afhankelijk van de kwaliteit van de 
telbuis) ca. 50.000 jaar bij een meettijd van 2 dagen. De radioactiviteit is voor der
gelijk monster afgenomen tot 0,032 dpmlg (zie ook figuur 2). 

De hoeveelheid koolstof benodigd voor een conventionele datering is afhankelijk 
van de vereiste precisie, grootte van de telbuis e.d. Als regel kunnen we uitgaan 
van 1 gram. De hoeveelheid monstermateriaal is hoger en hangt uiteraard af van 
het koolstofgehalte, bovendien moet rekening worden gehouden met verliezen door 
de chemische behandeling. Voor organische monsters kan men richtlijnen vinden 
in Mook en Waterbolk (1985). 

-Grond-
-Beton-

Ijzer 

Paraffine + Boorzuur 

Lood 

GM telbuizen 

Oud lood~-l---lHil 

Figuur 6: Meetopstelling voor 14C-dateringen met behulp van proportionele telbuizen. 
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Voor watermonsters is ca. 100 mMol opgeloste koolstof nodig, overeenkomend 
met bijvoorbeeld 60 liter grondwater. De koolstof wordt met behulp van een NaOH
oplossing geëxtraheerd in een circulatiesysteem. Dit kan eventueel in het veld 
plaatsvinden. 

Detectie van 14C: AMS 

De AMS (Accelerator Mass Spectrometry)-methode wordt gekenmerkt (zoals de 
naam reeds zegt) door een deeltjesversneller/massaspectrometer combinatie. 
Hiermee kan het aantal 14C-atomen direct wordt gemeten, in plaats van slechts die 
atomen welke radioactief vervallen (Elmore en Philips, 1986). Hierdoor is het mo
gelijk de hoeveelheid materiaal benodigd voor een analyse aanzienlijk te verminde
ren-ruwweg met factor 1000. Dit opent nieuwe en vaak spectaculaire mogelijkhe
den op alle wetenschapsgebieden waar l4C-onderzoek wordt toegepast (Mook, 
1984). 

De 'klassieke' massaspectrometrie (zoals bijvoorbeeld voor meting van de 
13C/12C-verhouding, IRMS) kan worden opgevat als bestaande uit 4 afzonderlijke 
stappen: 

het vormen van geladen atomaire of moleculaire ionen; 
11 versnelling met een potentiaal van enkele kV (duizend Volt); 
III scheiding van de ionen naar de massa/lading verhouding, veelal door middel 

van een magneet; en 
IV het registreren van de gewenste ionen in een detector, dan wel meten van de 

ionenbundelstroom in een zgn. Faraday-cup. 
Deze techniek is niet toepasbaar voor 14C vanwege het zeer geringe voorkomen van 
dit isotoop (10-1L1G-15). Het signaal verdwijnt hierdoor in het niet ten opzichte van 
andere atomen/moleculen met eveneens massa 14, zoals 14N, 12CH2 en 13CH. Deze 
isobaren kunnen nu worden verwijderd door AMS; dit houdt in een 5e stap: 
v het versnellen van de ionen tot enkele MV (miljoen Volt). 

De AMS-methode is gebaseerd op het analyseren van C--ionen (in vergelijking met 
CO-ionen bij IRMS), gebruik makend van enkele in de kernfysica ontwikkelde 
technieken. De belangrijkste elementen zijn: 

De ionenbron 
De ionenbron is een zgn. sputterbron. Van het te analyseren koolstof worden tref
plaatjes gemaakt in de vorm van grafiet. De monsters worden (net als bij de con
ventionele methode) eerst omgezet in CO2; vervolgens wordt het CO2 gereduceerd 
met H2 naar C (grafiet). De tref plaat jes worden gebombardeerd met cesiumionen, 
waardoor negatief geladen koolstofionen uit het trefplaatmateriaal worden vrijge
maakt. Zo ontstaat er uit de bron een bundel C--ionen. 
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De versneller 
De versneller is van het Tandem-type. Dit houdt in dat in het eerste gedeelte van 
de versnellingsbuis de negatieve ionen worden versneld door middel van een posi
tieve hoogspanning. Hierna worden de negatieve ionen 'gestript', d.w.z. van één of 
meerdere electronen ontdaan. Ze zijn dan positieve ionen geworden en kunnen dan 
in het tweede gedeelte van de versnellingsbuis verder worden versneld. 

Bij een hoogspanning van 2,5 MV worden de C--ionen zodoende eerst versneld 
tot een energie van 2,5 MeV. Hierna worden ze eerst gestript tot C3+-ionen en ver
volgens verder versneld tot een energie van 2,5 + 3 x 2,5 = 10 MeV bij het verlaten 
van de versneller. 

Het strippen gebeurt door de ionen door een gas (Argon) te sturen waaraan ze 
electronen kunnen afgeven. 

De analysator 
Het analysatorgedeelte bestaat uit een combinatie van magneten en electrostati
sche deflector. Dit fungeert als 'massafilter' en dient er voor te zorgen dat alleen de 
14C3+-ionen in de detector (een ionisatiekamer) terecht kunnen komen. De 12C_ en 
13C-ionen worden gedetecteerd in Faraday cups. Dit is van belang voor de fractio
neringscorrectie met behulp van 13C/12C. 

Met behulp van AMS is massaspectrometrie van 14C nu mogelijk geworden om
dat a) 14N geen negatieve ionen kan vormen en dus niet wordt versneld; en b) bij 
het strippen moleculen (12CH2, 13CH e.d.) worden vernietigd. 

Van de nieuwste generatie AMS-machines wordt het tweede exemplaar medio 1993 
in Groningen operationeel. Deze AMS is weergegeven in figuur 7, waarin ook de be
langrijkste componenten zijn aangegeven. Door verregaande automatisering kan 
deze machine in principe enkele duizenden monsters per jaar meten met een pre
cisie beter dan 50/00. 

De AMS-methode heeft ten opzichte van de conventionele (radiometrische) meetme
thode een aantal belangrijke voordelen, waarvan enkele reeds genoemd zijn: 

de hoeveelheid benodigd monstermateriaal is veel geringer (ruwweg een factor 
1000); 

ii de meettijd kan worden gereduceerd (factor 100); 
iii de meetnauwkeurigheid is beter; 
iv de 14C-tijdschaal kan in principe worden uitgebreid met circa 25 ka. 
De voordelen genoemd onder i) en ii) zijn duidelijk en hebben zich in de praktijk 
bewezen; iii) en iv) zijn in potentie aanwezig. In de praktijk is de meetnauwkeurig
heid thans vergelijkbaar met die van de laboratoria welke als 'high-precision labs' 
bekend staan. Naar verwachting zal de nieuwste generatie uiteindelijke een preci
sie van 2%0 bereiken. 

Verder is de AMS-methode ongevoelig voor achtergrondstraling, welke de tijd
schaal voor conventionele 14C-dateringen begrensd tot ca. 50.000 jaar BP. De 
tandem versneller heeft een 'machine-achtergrond' welke deze grens kan verleggen 
tot rond de 100.000 jaar. In de praktijk blijkt AMS tot nu toe echter niet de con-
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ventionele ouderdomsgrens te verleggen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat 
de monsterbehandeling (voorbehandeling, CO2-preparatie tot en met trefplaatbe
reiding) (nog) niet contaminatie-vrij is uit te voeren tot het vereiste niveau. 

Het meest spectaculaire voordeel van AMS is de geringe hoeveelheid benodigde 
koolstof: milligrammen in plaats van grammen. Dit heeft zich reeds bewezen in de 
geologie en archeologie: dateren van enkele zaden en pollen, kleine houtskoolmon
sters, enkelvoudige jaarringen, waardevolle voorwerpen, etc. Ook in atmosferisch 
onderzoek is AMS noodzakelijk (14C0 2, 14CO, 14CH4). in de oceanografie en hydrolo
gie hoeft niet meer met hoeveelheden van 60 liter of meer te worden gewerkt. Zo 
kan bijvoorbeeld met AMS hydrologisch 14C-onderzoek naar aquifers met geringe 
hoeveelheden water worden verricht en kunnen aan minifilters voortaan ook 14C
analyses worden verricht. Ook dient te worden genoemd het 14C-gehalte van DIC 
uit de onverzadigde zone. 
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Use and interpretation of tritium 
in environmental hydrology 

C.R. Meinardi 

RIVM, Bilthoven 

Abstract 

Contamination of the soil by diffuse sourees of pollution is a serious problem in the 
Netherlands, entailing a growing interest in the rates of downward percolation and 
in residence times of water in the soil. Direct measurement of vertical groundwater 
flow is practically impossible and theoretical calculations often lack reliable data. 
Downward percolation depends on groundwater recharge. Conventional methods to 
quantify ground-water recharge will not yield accurate results. Dating of shallow 
groundwater with tritium levels represents a relatively simple and direct way to 
determine the rate of downward percolation. The concept of dating consists of a 
comparison between known temporal variations in rainfall and measured levels in 
groundwater at varying depths. 

A reference series for average annual tritium levels in Groningen rainfall has 
been composed, co vering the full period {rom 1950 up to now. Before 1950 the tri
tium levels in rainfall were about 5 TU, a value representing the natural back
ground. After 1950 the rainfalllevels increased due to antropogenie factors. The 
reference series has been based on Ottawa data for 1950-1960, on Vienna data for 
1960-1970 and on local measurements for later periods. Regional variations have 
been established by correlating the data series {rom other places in the Netherlands 
with the Groningen observations. The methods used in dating groundwater by 
comparing its tritium levels with the reference series will be illustrated by examples, 
showing that an accurate determination of travel times and of the vertical flow 
situation is possible. 

Use of tritium data in environment al hydrology 

'Environmental hydrology' has not been recognized as a mature branch of science 
up to now. Yet, hydrological methods can be useful for a better understanding of 
changes in the natural environment, not only with regard to the features of open 
water, but certainly also concerning the soil. From an environmental viewpoint, it 
is useful to consider soil as the solid parts of the subsurface, in combination with 
and inseparable from the fluids (water), gases and biota within the solid matrix. In 
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the Netherlands, like in many developed countries, two major threats to the soil 
have gained impetus in recent years, being the pollution by point sources with an 
industrial origin, and diffuse pollution by the application offertilizer and biocides 
in agriculture. Additionally, the atmospheric deposition ofpollutants has in
creased. Diffuse sources almost exclusively attack at land surface, as weIl as many 
point sources. Groundwater is a crucial element ofthe soil situation in this context. 
Water forms the transport mechanism, bringing the contamination to deeper soil 
layers, andJor the draining surface water and ultimately to the sea. Many proces
ses influence the fate of a particular pollutant during transport, depending up on 
the soillayers encountered; the location of the transport route is also important. 

Hydrology can indicate flow lines and, moreover, travel times of groundwater in 
the soil. Hence, the transport route of a pollutant and the chances of occurrence, at 
a given time and at a given place in subsurface, can also be estimated. The shallow 
flow of groundwater is especially important in environmental hydrology. Direct 
measurement ofvertical groundwater flow is hardly possible and theoretical calcu
lations of ten lack reliable data. The shallow downward percolation depends on 
groundwater recharge. Conventional methods to quantify groundwater recharge 
will not yield accurate results. The amount of precipitation will not pose many pro
blems at the determination of groundwater recharge, but evapotranspiration has to 
be estimated by applying a theoretical concept, based on meteorological and vege
tational features of the area. Dating of shallow groundwater by interpreting its 
tritium levels represents a relatively simple and direct way to determine the rate 
of downward percolation. 

Groundwater dating based on tritium levels requires a proper knowledge of the 
tritium levels in rainfaIl, because the interpretation will always imply a compari
son between groundwater tritium levels and levels in the source of groundwater 
recharge. The tritium levels of Netherlands precipitation will be discussed and me
thods will be proposed for the comparison with groundwater levels. The possibili
ties will be illustrated by examples taken from investigations in the sandy regions. 

Methods of investigation 

Tritium levels of Netherlands precipitation have only been determined in an inci
dental way before 1970. Af ter that year, both at the Centre for Isotope Research 
(CIO) of Groningen University and the National Institute ofPublic Health and 
Environmental Protection (RIVM), samples were taken and analysed, resulting in 
two complete series ofthe monthly amounts ofrainfall and tritium concentrations. 
RIVM and the Netherlands Meteorological Institute (KNMI) started a cooperation 
in 1980 to sample the precipitation at thirteen major meteorological stations 
throughout the country in order to investigate the chemical composition of 
Netherlands precipitation. Samples were also taken for the analysis oftritium con
centrations by CIO. After 1988, the sampling program concerning tritium was re
duced to four stations. Nevertheless, monthly series ofthe tritium concentration in 
rainfall from 13 stations are available for the period 1980-1988, these stations 
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being evenly distributed over the country. The data have been used for an elabora
tion of tritium in precipitation within the framework of groundwater recharge 
studies. In cases where yearly averages had to be determined, the average was cal
culated using rainfalI weighted means of the tritium concentrations to represent 
the fulI deposition. 

Groundwater has been sampled using various techniques. For special investiga
tions in the past, an arrangement with so-calIed 'mini-screens' was instalIed. The 
central rising pipe of a borehole was provided with smalI screens at intervals of a 
half-meter, having the size of a finger. SmalI screens with a length of 1 decimeter 
and a diameter of 1 inch, mostly at intervals of one meter, were used for investiga
tions in later years. WelIs ofthe Groundwater Monitoring Network (LMG) were 
provided with observation screens having a length of 2 meters. Mini-screens, small 
screens and LMG-screens were pumped by suction and sampled by applying normal 
RIVM procedures for sampling of observation wells. Samples with a volume of 
1 liter were taken and sent in poly-ethylene bottIes to the laboratories of either CIO 
or RIVM. In both cases, the liquid scintillation counting technique was used after 
enrichment ofthe samples. Enrichment is necessary because ofthe relatively low 
levels ofthe expected values. The Provisional NEN 6420 has been followed, as weIl 
as Florkowsky (1981) and Sauzay and SchnelI (1972). 

In the folIowing, tritium levels are expressed in Tritium Units (TU). 1 TU repre
sents a radiation equal to 0.12 Bq/l. In comparing two series of data, care has been 
taken to use the same reference date in order to account for radioactive decay of 
tritium. 

A reference series of tritium levels in precipitation 

The interpretation of tritium levels in groundwater requires knowledge of the le
vels in precipitation. The temporal fluctuation has to be known, but also the regio
nal variation over the Netherlands. For the period from 1970 up to now, use can be 
made of two series of monthly determinations in Groningen and Bilthoven. The 
analysis of these two series resulted in values of average yearly tritium levels in 
rainfall and also in seasonal fluctuations. A more detailed knowledge is not neces
sary for groundwater studies, because: 
1 during subsurface flow, beginning already in the unsaturated zone, natural 

mixing will occur, such that groundwater in the saturated zone is mixed, proba
bly at least on an annual basis; 

2 sampling is done by pumping. Certainly in longer screens, but even at pumping 
a mini-screen, mixing will occur. 
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Table 1: Rainfall weighted means (TU) of tritium levels in Groningen precipitation, 1991-01-01 

beinq the reference date __ (data CIO). 
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Sometimes an even stronger mixing in groundwater has to be assumed in practical 
situations, to be represented by moving averages over longer periods than one 
year. Neverlheless, seasonal fluctuations are important in cases where a non-uni
form contribution ofthe yearly rainfall to groundwater recharge wiIl occur. 

Values in the period 1960-1970 had to be based on measurements in the Vienna 
region, by establishing arelation with scarce measurements in the Netherlands 
during that period and by taking into account that after 1970 the pattern in 
Europe changed because of local emissions. Correlations relating values of Vienna 
and Groningen measured in the period af ter 1970, showed that the observed values 
obeyed the equation: 

GR 0.7 * VIENNA 

However, according to Weiss e.a. (1978) the relation between values measured at 
Vienna and in the Netherlands changed around 1970. The relation during the pe
riod from 1960 to 1970 (Fontes, 1985) was: 

GR 0.6 * VIENNA 

The latter relation has been used to estimate the yearly averages of tritium levels 
in Groningen rainfall during the period 1960-1970. For the period before 1960, use 
had to be made of observations in Ottawa (Stuijfzand, 1986), resulting in estimates 
for yearly averages in Groningen rainfall over the period 1950-1960. A reference 
series for average annual tritium levels in Groningen rainfall has been based on 
Ottawa data for 1950-1960, on Vienna data for 1960-1970 and on local measure
ments after 1970. Levels of less than 5 TU are assumed to have occurred before 
1950. Hence, a complete series is available, represented in table 1 and in figure 1, 
where two different reference dates are used. Values for any other date follow from 
the relation representing radioactive decay: 

At = A 0 . e -0.05576·t 

where: At and Aa represent contents (TU) at times tand 0 (years). 

The available data were analyzed with Fast Fourier Transformation, supported by 
autocorrelograms. Elaboration by Van der Valk (1987) ofthe monthly values de
termined in the period 1980-1986 at first implied the elimination ofthe long-term 
trend. The long-term trend in the Groningen monthly observations obeyed the 
equation: 

..1 ..1 -ct 
~=.c'O·e 

where: At andAo are levels (TU) at times tand 0 (months). 
c a constant (month-1) 
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Figure 2: Monthly eres values and seasonal trends in tritium levels in precipitation 

Table 2: Correlation between tritium levels in the rainfall of meteorological stations 

Station Correlation Tritium volume Average 

Groningen 1.00 (ref.) 1.00 (ref.) 1.00 

Leeuwarden 1.03 1.01 1.02 

De Kooij 1.01 1.09 1.05 

Witteveen 1.08 1.02 1.05 

Lelystad Haven 1.04 1.06 1.05 

Vliegveld Twente 1.16 1.18 1.17 

Zestienhoven 1.02 1.07 1.05 

De 8i1t 1.05 1.06 1.06 

Deelen 1.11 1.08 1.10 

Vlissingen 1.04 1.11 1.08 

Gilze Rijen 1.13 1.15 1.14 

Eindhoven 1.16 1.19 1.18 

Beek 1.33 1.39 1.36 

191n 1984 

Elaboration resulted in a value of e = 0.0142 month-1 for the Groningen data, eor
responding to a deeay rate at a half-life of 49 months, implying that, apart from 
radioaetive deeay, other tritium sinks also play a role. A series oftrendless values 
eres was obtained by dividing the measured values by the eorresponding values 

eomputed from the trend. The next step was to apply Fast Fourier Analysis to the 
e res values, yielding a number of eosinusoidal eomponents of the total eurve of eres 

values with time. The eontributing eosine, being the most important, appeared to 
have a period of 12 months. Henee, a seasonal effect beeame apparent, implying 
maximum values in July and minimum values in January (see also figure 2, where 
values of eres have been represented and a eorresponding eosine graph has been ad

ded). To estimate the signifieanee of seasonal effects, the relations between the 
yearly levels and between total summer levels and total winter levels, were deter
mined by linear eorrelation. No clear eorrelation resulted, but the following rough 
relations were obtained: 
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Figure 3: Regionol trends in the yearly averages of tritium levels in precipitation 

A winter = 0.75· Ayear 

A summer = 1. 25 . A year 

If groundwater recharge occurs during short periods of a few months, factors even 
smaller and larger will apply in winter and in summer periods, respectively. 

Regional variations were established by correlating the other series of data with 
the Groningen data in two ways: 
a All monthly values of the respective stations were linearly correlated with the 

corresponding Groningen values, resulting in factors indicating the relationship 
between values for the various stations and those for Groningen. 

b The total tritium volume over the full period was determined for each station by 
accumulating the products of monthly rainfall and respective tritium level. The 
ratio between the tot al volume for a given station and that for Groningen indica
tes a possible relation. 

Both methods yielded slightly deviating results. In the first instanee, the averages 
ofthe two factors (tabIe 2) for each station were taken. The values oftable 2 were 
also used to compose figure 3, indicating the regional trend over the Netherlands. 
A relatively strong gradient exists, with the lowest values near the coast. 
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Figure 5: Various components of surficial runoff and groundwater recharge 
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Although the given relations were only established for the period from 1980 to 
1986, they were extrapolated to the past, assuming that the resulting values are 
accurate enough to allow a comparison with groundwater tritium data. As aresult, 
tritium levels may be estimated in the precipitation ofthe Netherlands for any 
pI ace and at any time. The interpretation of groundwater data, as discussed in 
Meinardi (1994), resulted in a further calibration, showing that the approximation 
is sufficiently accurate. 

Interpretation techniques for tritium in groundwater 

Various hydrological situations 
During investigations, the tritium levels in groundwater are normally measured in 
samples from screens at given depths in wells at given locations. The observed tri
tium levels have to be compared with the levels in local rainfalI, which, in general, 
is the origin ofthe groundwater recharge in the sandy regions ofthe Netherlands. 
The interpretation has to take into account that the hydrological situation may be 
complicated, involving specific conditions governing the downward flow. Moreover, 
tritium data were collected in various ways. Tritium levels in groundwater have 
been measured, sometimes in the form of observations at the same date in a range 
of screens in a weIl. In other cases only a few observations are available. Another 
possibility is that measurements in observation screens are repeated after some 
years. Some cases to be distinguished are: 

A Groundwater tritium profiles in a single and homogeneous aquifer 
When comparing tritium levels in rainfall and in groundwater, the possible 
groundwater flow patterns have to be taken into consideration. The equation 
governing the flow should be known beforehand. The interpretation results in the 
determination ofthe parameters values being valid for the investigated flow. The 
most simple situations concern flow in a single and homogeneous aquifer. The first 
approximation is to assume a constant vertical velocity ofthe downward ground
water flow. The downward percolation is linear with time in this case and the in
terpretation can simply be based on a comparison of both profiles, resulting in the 
rate of (actual) groundwater flow. However, the vertical groundwater flow in na
ture is neither constant in time, nor constant in depth. 

Fluctuations in time ofthe vertical groundwater flow will be caused by varia
tions in groundwater recharge, resulting from changing meteorological conditions. 
Annual variations in re charge wiIllead to a varying vertical flow. However, the re
sulting tritium levels in saturated groundwater will correspond to the levels be
longing to an average situation. Hence, the assumption of a constant recharge of 
saturated groundwater will result in a determination of the long-term average of 
the downward velocity. 

In general, the downward vertical flow rate will be maximum at the top of single 
aquifers, recharged by a constant rainfall. At increasing depths, the vertical velo
city will decrease, but the horizontal flow will remain relatively constant. In the 
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practical case ofregional groundwater flow, which is recharged by a constant pre
cipitation (figure 4), the equations developed by Bruggeman (in press) may be used. 
The regional flow equations, as shown below, are valid at distances from draining 
open water larger than the aquifer thickness: 

t = pD 11 ·lnW / D -z) 

z =D· (l-exp(-ltlpD») 

where: t 
z 
p 
D 
1 

= 
travel time in (years) 
depth bel ow top ofthe aquifer in (m) 
porosity (dimensionless) 
thickness of the aquifer (m) 
groundwater recharge (mlyear) 

B Spatial variations in a single aquifer 
A more realistic representation of an actual flow situation is given in figure 5 sho
wing that in stream zones, where the groundwater flow is discharged, deviations 
from the schematical flow offigure 4 may occur. A main deviation is that the 

Figure 6: Locatlons of the groundwater investigatlons. 
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groundwater recharge is also influenced by surficial discharge components and, 
moreover, that the incomplete incision ofthe stream williead to a more complica
ted flow pattern. For such situations, use can be made of numerical simulations, 
for example as proposed by Veling (1992). 

In the great majority of relatively high areas, the rainfall is fully discharged by 
actual evapotranspiration and by groundwater flow. Normal evapotranspiration, 
largely consisting of plant transpiration, will virtually not change the original iso
tope levels of infiltrating rainfall (Mook, 1989). In forest areas, open water evapo
ration ofrainfall intercepted by the tree canopy can be part ofthe evapotranspira
tion. Surficial discharge components (overland flow and interflow) may remove 
part ofthe rainfall in other areas thus limiting the groundwater recharge. Partial 
discharge by open water evaporation, or by surface runoff, may entail seasonal ef
fects in the groundwater isotope levels. Interpretation of such effects in observed 
groundwater data will also yield information with re gard to the hydrological situa
tion. 

C ShaUow groundwater in seepage areas 
In areas where groundwater is discharged by upward vertical flow to a seepage 
zone (figure 5), the interpretation of groundwater tritium levels may encounter 
problems. The deep groundwater has resided in subsurface for periods mostly grea
ter than the age for which tritium dating is possible (after 1950). However, the 
shallow subsurface in seepage areas still may transport groundwater recently 
recharged. A transition zone between ol der and more recent groundwater win exist 
at a depth which is previously unknown. 

D Groundwater flow in multi-layered aquifers 
The Netherlands soil, deposited under natural conditions, contains a large variety 
of components. Not only clayey and peaty layers may intercalate with sandy layers, 
but also the grain sizes and the silt content may differ within a sand layer, im
plying heterogeneous permeability conditions. Variabie flow conditions will prevail, 
instead of a homogeneous flow. Two situations will of ten occur: 
1 A predominantly homogeneous aquifer is covered by less permeable layers. Ho

rizontal transport in the covering layer win be small, but vertical flow is possi
bie. In such cases not the fun amount of precipitation minus the actual eva
potranspiration will percolate. Because surficial flow components are dischar
ging part ofthe water, the interpretation has to be based on a smaller down
ward flow, starting at the top ofthe homogeneous aquifer. 

2 A less permeable layer divides a sandy layer in two sub-aquifers. The interpre
tation has to be split in two parts. The tritium levels in the upper layer should 
match the vertical percolation to the upper layer; the levels in the lower layer 
have to match the vertical flow in that layer. 

E Single observations in one weU 
wens ofthe National Monitoring Network have been sampled so that for two ob
servation screens (at depths of 10 and 25 meter) the tritium level has been 
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determined at one single occasion. 
Hence, only two groundwater data 
have to be matched with rainfall data. 
An interpretation is yet possible if a 
rainfall profile is elaborated with a 
continuously climbing limb and a con
tinuously falling limb, using 5-year 
moving averages. Assuming an order 
of magnitude of groundwater recharge, 
the groundwater values can be mat
ched with one point of either the rising 
or the falling limb, indicating the ac
tual time of recharge. Thereafter the 
flow situation and the actual recharge 
can be determined. 

Some illustrative examples 

General 
The methods used will be illustrated 
by three types of problems (see figure 
6), which are: 

- Data from the Peel area where 
sampling has been repeated, such 
that two profiles are available at 
different dates and analysed by two 
different laboratories. The Ven
horst data belong to an agricultural 
environment. The Rips data repre
sent groundwater recharge in a fo
rest. The Griendtsveen data come 
from a situation where groundwa
ter recharge deviates from rainfall 
excess. 
Data from ten farms investigated 
illustrate the 'normal' interpreta
tion concerning tritium profiles un
der agriculturalland, The farms 
are all situated in the sandy regi
ons of the country, showing the ef
fect of regional trends; 

- In 1983 and 1984 the screens of the 
wells of the N ational Groundwater 
Monitoring Network 
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were systematically sampled. Wells in the Veluwe area will be used to demon
strate the interpretation of these data. The man-made springs in the region 
have been studied to determine the age distribution ofthe inflowing groundwa
ter. 

In each particular field study, an additional hydrological investigation has been 
executed, applying techniques of ten used in groundwater studies. These techniques 
consisted of: 
1 A sedimentological study of the soil to a depth of about 8 meters has been execu

ted at the farms investigated, based on cored drillings. 
2 A grain size analysis for the Peellocations has been based on soil samples. 
3 Three or four geo-electrical surface measurements (VES) were carried out at all 

locations, using an ABEM Terrameter and a multi-core cable (Barker, 1971). 
4 An electro-magnetic survey with the Geonics EM-31 was executed, covering all 

of the land of the farms investigated and an area covering approximately 5 to 25 
hectare of the other sites. 

5 Groundwater levels were determined in a number ofhand-drilled boreholes, 
surrounding the observation wells. By surveying the wells concerned, the obser
vations could be related in the form oflocal isohypses. 

6 At the Peellocations (Venhorst, Rips and Griendtsveen) a detailed survey has 
been made concerning the groundwater levels ofthe stabIe isotopes 180 and 2H 
in order to determine the possible occurrence of open water evaporation. 

7 A large number of analyses of chemical constituents of groundwater were execu-
ted. 

The various investigations will be summarized in a way that the emphasis is on 
groundwater dating with help of tritium measurements, supported by other inves
tigations. 

Detailed and repeated tritium profiles in the Peel area 
A Venhorst 
The Venhorst farmland (figure 7) in the Peel region was reclaimed about 60 years 
ago. Before, the Peel area consisted of vast waste lands, partly in the form of wet
lands. The surface water system was rudimentary, presumably because ofthe geo
logically recent upheaval of the area. The digging of a few de ep ditches was suffi
cient to turn the wet heather bogs ofthe Venhorst region into a dry agricultural 
area. At present, intensive animal husbandry is practised in the area, leading to 
high loads offertilizer and excess manure. Much maize is grown. 

The upper two meters of the soil consist of relatively fine sand, probably belong
ing to the Twente Formation and covering the coarse sand ofthe Veghel Forma
tion. These layers and older formations form a single aquifer to a depth of about 60 
m below surface, as can be derived from the VES (figure 8). At that depth, day lay
ers, presumably of Tertiary Age form the base ofthe hydrological system (figure 9). 
A remarkable feature is the possible presence of a 'wijst' dam in the shallow sub
surface, caused by faulting and secondary deposits of iron compounds (Ernst and 
De Ridder, 1960). The electromagnetical data reported in Meinardi (1994) gave in
dications of the occurrence of vertical discontinuities. The groundwater isohypses 
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Figure 15: Soil structure 
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have been based on observed levels, 
taking into account the presence of a 
shaUow barrier. The local flow is to the 
northwest, like the regional trend is. 
Groundwater levels are roughly 1.5 m 
bel ow surface. 

An observation weU was instaUed 
with mini-screens to a depth of 15 m 
below surface. Samples were taken 
and analysed with regard to natural 
isotopes. Tritium levels have been de
termined by CIO, for samples taken at 
1981-04-01 and by RIVM for the 1983-
03-23 samples. For the first date, 180 
data, analysed by CIO are also availa
bIe. The interpretation of the 3H data 
has been based on the presence of a 
single unconfined aquifer with D = 
60 m; p = 0.35; 

Groundwater flow obeys the equa
tions, described before. The interpre
tation, visualized in figures 10 and 11, 
results in: 
1981 data: f = 1.15 (regional factor); 

2-year moving average in rain; IIp 
= 0.83 m.a- l (vertical flow rate); 
1=0.290 m.a-l (groundwater 
recharge). 

1983 data: f = 1.15 (regional factor); 
2-year moving average in rain; IIp 
= 0.83 m.a-l (vertical flow rate); I = 
0.290 m.a-l (groundwater 
recharge). 
Although the observed values dif

fer, both interpretations lead to 
exactly the same conclusions. The dif
ference between the local precipitation 
and potential evapotranspiration is 
240 mm.a-1 in Venhorst (Meinardi, 
1994). The HELP studies (1987) indi
cate a soil water deficit of roughly 50 
mm.a-l , valid for grass land in the 
Peel area. Hence, the value derived 
for the groundwater recharge corres
ponds to the expected rainfall excess. 
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The regional factor agrees with figure 3. The average value of the groundwater 180 
data (figure 12) amounts to -7.76%0 (SMOW), corresponding to an average value of 
-7.9%0 (SMOW) in Groningen rainfall. 

B Rips 
The Rips location (figure 13) is situated in a drier part ofthe former waste lands of 
the Peel area. Inland sand dunes developed around the year 1850, being covered by 
a planted pine forest in approximately 1890. Remnants ofthe dunes can still be re
cognized in the topography. The forest occupies an area of about 10 km2• Due to a 
poor soil, the tree vegetation is not dense. The site ofinvestigation is located at an 
open space in the center of the forest, presumably representing a former outblown 
valley with shallow groundwater levels. The rest of the forest also has many open 
spaces. 

The sand dunes contain relatively fine sand, but already at shallow depths the 
Veghel Formation is present with layers of very coarse sand. The ol der formations 
underneath are also sandy developed to a depth of about 100 m, where Tertiary 
clay layers constitute the base. Only in between 25 and 30 m, three out of the four 
executed VES (figure 14) indicated the presence ofloamy layers, probably belonging 
to the Tegelen Forrnation. It is assumed that the subsurface up to a depth of 100 m 
acts as a single aquifer (figure 15). Groundwater levels are 1.5 to 2 m below 
surface. A groundwater flow in a northwestern direction can be derived from the 
local isohypses (figure 13), corresponding to the regional flow. It may be assumed 
that local groundwater recharge will vary between the sparsely vegetated open 
spaces and the areas covered by trees. 

Samples were taken from an observation weIl with mini-screens to a depth of 
15 m below surface and also analysed with regard to natural isotopes. Tritium le
vels have been determined by CIO for samples taken at 1981-04-01 and by RIVM for 
the 1984-12-01 samples. Concerning the first date, 180 data, analysed by CIO are 
also available. An interpretation of 3H data has been based on the presence of a 
single aquifer with D = 100 m; p = 0.35. Interpretation, visualized in Figs.16 and 
17, results in: 
1981 data: f = 1.40 (regional factor); 1-year moving average in rain; lip = 1.07 m.a-1 

(vertical flow rate); I = 0.375 m.a-1 (groundwater recharge). 
1984 data: f = 1.40 (regional factor); 1-year moving average in rain; lip = 1.07 m.a-1 

(vertical flow rate); I = 0.375 m.a-1 (groundwater recharge). 
Although the observed values show a marked shift in time, both interpretations 

lead to the same results. Groundwater recharge is influenced by the location ofthe 
observation weIl at the open space. The VES, in combination with historical data 
(Meinardi, 1994), indicate an average groundwater recharge of 125 mm.a-1 at the 
Rips forest. However, from the EM survey avertical velocity ofroughly 1 m.a-1 can 
be derived underneath the open space, which is in agreement with the tritium da
ting. The mean value ofthe observed 180 data (figure 18) is -7.5%0 (SMOW), which 
is less than expected. Maybe an effect of open water evaporation from rain inter
cepted by trees is present, which would increase both the 180 and 3H levels (regio
nal factor). 
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Figure 21: Soli structure 
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C Griendtsveen 
The development of a raised bog in the 
present Griendtsveen area can be ex
plained by its particular hydrogeologi
cal situation. The subsurface transport 
of water is reduced by clay layers at a 
relatively shallow depth and the area 
is near the groundwater divide, im
plying high water levels, due to the 
lack of open water. The site (figure 19) 
is at the west side of the former raised 
bog, now partly excavated. Some of the 
land has been reclaimed for agricul
ture, but a nature reserve has develo
ped east ofthe observation weIl. The 
low-lying zone near the site has a 
sandy soil under the excavated peat, 
but more eastward the soil still con
tains peat. The exploitation ofthe na
ture reserve aims at promoting the ac
tive growth of peat, implying the main
tenance of wet conditions. 

The soil contains layers of fine sand 
to a depth of 5 m, underlaid by a thin 
layer, consisting of even finer material 
(figure 20), possibly containing some 
peat. Below that layer, sand layers 
have been deposited to a depth of 
about 30 m, where the top of clay lay
ers in the Tegelen Formation is found 
(figure 21). This layers probably form 
the base ofthe shallow groundwater, 
flowing from east to west. It may be 
expected that groundwater recharge is 
relatively small in the zone with peaty 
soils, but also in the low-lying zone, 
because of a relatively high eva po
transpiration by phreatophytes. No 
groundwater isohypses have been ob
served . 

Samples were taken from an ob ser
vation weIl, with mini-screens to a 
depth of 15 m below surface and ana
lysed with regard to natural isotopes. 
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Tritium levels have been determined by CIO in samples taken at 1981-04-01 and 
by RIVM for the 1983-03-23 samples. For both dates, also 180 data analysed by CIO 

are available, for 1983 in combination with 2H data. Interpretation of the 3H data 
(figures 22 and 23) has been based on the presence of a single aquifer with D = 30 
m; p = 0.35. Results are: 
1981 data: f = 0.70 (regional factor); 2-year moving average in rain; IIp = 0.33 m.a-1 

(vertical flow rate); I = 0.115 m.a-1 (groundwater recharge). 
1983 data: f = 0.60 (regional factor); 5-year moving average in rain; IIp = 0.27 m.a-1 

(vertical flow rate); I = 0.095 m.a-1 (groundwater recharge). 
The observed values show a remarkable trend in time, insofar that the peak in 
concentrations seems to have risen. Moreover, two parts can be distinguished in 
the observed profiles; the interpretation has focussed on the upper part, above a 
depth of 7 m. Both interpretations lead to similar results. The regional factor is 
much smaller than expected. Groundwater re charge is low, implying other forms of 
discharge. Probably, the groundwater at greater depth is relatively younger, but a 
detailed analysis has been omitted. The observed 180 (figure 24) and 2H data 
(figure 24) show the effect of open water evaporation below a depth of 7 m (rechar
ge in the peat area). Values deviate from the Meteoric Water Line (Mook, 1989). 
The effect is less pronounced or absent in the upper layers. In that zone, the values 
have to be explained by high evapotranspiration rates. 

Investigations at test farms 
A Veendam 
The farm investigated in the hamIet Borgercompagnie of the village Veendam 
(figure 25) is part ofthe Groningen Veenkoloniën, formerly a vast area ofraised 
bogs. Peat excavation finished here around the year 1650 and the remaining soil 
was turned into arabIe land, still containing a lot of organic material. Potato far
ming is the dominant agricultural activity in the area, but the parcels of the farm 
investigated are permanent pastures at this moment. 

The upper layers of subsurface (figure 26) consist of loamy fine sand, but also 
the deeper layers have a po or permeability. The base of the shallow groundwater 
system are loam and clay layers with the top at a depth of 35 m below surface. A 
detailed geohydrological investigation has been executed at the farm, including the 
determination of tritium levels in samples taken on 1987-09-05 from an observa
tion weIl in the center ofthe farmland. The horizontal flow of groundwater is from 
southwest to northeast. 

Interpretation of the 3H data (figure 27) has been based on the presence of a 
single aquifer with D = 35 m. Results are: f = 1.00 (regional factor); 1-year moving 
average in rain; IIp = 0.90 m.a-1 (vertical flow rate); I = 0.315 m.a-1 (groundwater 
recharge) at p = 0.35. 

The regional factor agrees with the expected value (figure 3). Calculated 
groundwater recharge agrees with the value derived from the estimated amounts 
of local rainfall and evapotranspiration, taking into account a possible soil water 
deficit. 
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Figure 27: Soil structure in Veendam 

Figure 29: Soils structure in Almen 
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BAlmen 
The farm investigated in Almen 
(figure 28) is partly situated within 
the brook valley of the Berkel and 
partly the land occupies an inland 
sand dune, which is slightly raised by 
the addition ofmanure during centu
ries ('enk'). The farm parcels are co
vered with grass. To a depth of 10 m 
the soil consists of intercalated fluvia
tile and eolian sands. A loamy layer is 
locally present at a depth of 10 m, 
marking the top of older and relatively 
coarse sediments. The deeper sub
surf ace is sandy developed to a depth 
of about 60 m (figure 29), where loamy 
layers constitute the base ofthe shal
low groundwater system. The ground
water is roughly flowing from south to 
north and it is drained by the Berkel. 
Detailed geohydrological investiga
tions included the analysis ofthe tri

tium levels in samples taken on 1987-
04-07 from an observation weIl on the 
farm. 
Interpretation of the 3H data (figure 
30) has been based on the presence of 
a single aquifer with D = 60 m. Re
sults are: f = 1.15 (regional factor); 1-
year moving average in rain; lip = 
0.80 m.a-1 (vertical flow rate); I = 
0.280 m.a-1 (groundwater recharge) at 
p = 0.35. 
The regional factor agrees with the 
expected value (figure 3). The calcula
ted groundwater re charge corresponds 
with the value derived from the esti
mated amounts of local rainfall and 
evapotranspiration. The soil water 
deficits are small because ofthe pre
sence of many organic components in 
the topsoil. 
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Figure 31: Situation and isohypses of the Sevenum farm 

C Sevenum 
The village of Sevenum is situated in the Peel area. The land ofthe farm investiga
ted (figure 31) was only reclaimed in the 1950's. The nature reserves ofthe Griend
tsveen peaty lands are still present at the west side ofthe farmland. Nevertheless, 
the soils ofthe farm are predominantly sandy developed. Intensive animal hus
bandry is practised on the farm; the parcels are covered with grass, sometimes va
ried with maize growing. The upper layers ofthe soil (figure 32) consist of fine sand 
layers, the sand contains relatively much organic material at a depth of about 5 m. 
The sand layers have a more coarse texture below a depth of 10 mand to a depth of 
about 20 m, where at the west side ofthe parcel, clay layers ofthe Tegelen Forma
tion have been observed, which are lacking in the east part. Sandy layers are again 
present from 20 m to 50 m below surface, being underlaid by loam layers of Ter-

tiary Age, forming the base of the 
shallow groundwater flow. The hori
zontal flow of groundwater is from 
southwest to northeast. The determi-
nation of tritium levels in samples ta
ken on 1987-09-05 from an observa
tion weIl formed part of a larger geo
hydrological investigation. Interpreta
tion ofthe 3R data (figure 33) has 
been based on the presence of a single 
aquifer with D = 55 m. ResuIts are: f = 
1.28 (regional factor); 2-year moving 
average in rain; lip = 1.03 m.a-1 

(vertical flow rate); I = 0.360 m.a-1 

(groundwater recharge) at p = 0.35. 
The regional factor agrees with the 
expected value (figure 3). The calcula-
ted groundwater recharge is larger 

'---------------------' than the value derived from the esti-
Figure 32: Soil structure in Sevenum 
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Table 3: Interpretation of tritium levels in wells of the farms investigated 

Location Period moving f IIp (m/yr) I (M/yr) 

average 

Veendam 1 yr 1,00 0,90 0,315 

Elp 5yr 1,10 0,91 0,320 

Dalen 1 yr 1.10 0,23 0,078 

Holten 10 yr 1.07 0,93 0,325 

Almen 1 yr 1,15 0,80 0,280 

Neede 2 yr 1.18 0,96 0,335 

Wanroij 1 yr 1.05 0,89 0,310 

Sevenum 2 yr 1,28 1,03 0,360 

Moergestel 1 yr 1,12 0,91 0,320 

Bavel 1 yr 1,14 0,44 0,155 

mated amounts of local rainfaU and evapotranspiration. A possible explanation lies 
in the sprinkling of irrigation water practized by the farmer and increasing the 
recharge by some 100 mm,a-1, Measured groundwater levels and supposed levels in 
precipitation do not correspond very weU in this case, 

14 

ID 
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Figure 34: Wells of the Groundwater Monitoring 

D Results of the other farms inues-
tigated 
The farms investigated formed part of a 
research program covering ten farms. 
All farms have been investigated in a 
similar way. Results ofthe tritium 
measurements and the interpretation 
have been summarized in table 3. Re
sults with regard to the regional factor 
(f), representing the deviations of the 
tritium levels in local rainfall from the 
measured values in Groningen rainfall, 
largely agree with the ratios represen
ted in figure 3, thus supporting the in
dependently determined regional trend 
in precipitation. 

The interpretation of groundwater 
recharge mostly yields values corres
ponding to the estimated amounts of 

Network 
rainfall and actual evapotranspiration, 

taking into account possible average soil water deficits, as predicted in the HELP 
study (Werkgroep HELP, 1987). Deviations concern the values lower than expected 
which have been determined in Dalen and Bavel, to be explained by a significant 
discharge of rainfall by surficial runoff components. Surficial runoff is likely to oc
cur in both cases, because ofthe presence of clay layers within the topsoil. Relati
vely higher values for Wanroij and Sevenum may be explained by the use of addi-
tional amounts of sprinkling water. 

Varia us data from the Veluwe area 
A General 
The Veluwe region occupies a central position in the Netherlands (figure 6). The 
region contains the largest area ofinterconnected nature reserves ofthe country. 
Much of the present forest was planted in the past 150 years. Before, the waste 
lands of the Veluwe consisted of vast heather fields and inland dunes of shifting 
sands. The hills ofthe Veluwe have been formed in geological history by large mas
ses ofice, reshaping the older sediments into low ice-pushed hills. The newly crea
ted topography of steep hills and deep glacial valleys has been flattened again by 
erosion ofthe hills and filling-in ofthe valleys, but at present the highest tops are 
still about 100 m above the surrounding plains. The ice-pushed sediments were 
sandy, resulting in hills with a poor sandy soil and de ep groundwater tables. The 
groundwater came again within reach at the margins ofthe hills and rows ofvilla
ges originated at those places, mostly inhabitated by farmers. At the east and 
south flanks of the hills, the outlets of the groundwater were already used in the 
Middle Ages to create artificial springs (locally called sprengen), producing clean 
water and being a source of hydropower used to sustain small scale industries. 
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Figure 35: 5-Year moving overoges of tritium levels (per 1984) in roinwoter (f = 1.10) recharging on 

oquifer with 0 depth of 100 mond where I = 300 mm/year 

The subsurface consists of sandy layers to a variabIe depth. Very often the 
sandy layers rest upon a complex of loam and clay layers, which formed the base of 
the pushing by the ice. In the north that base is found at a depth of about MSL-50 
m; in the southeast at a greater depth of MSL-100 m; in the southwest at a depth 
of about MSL-70 mand in the south at about 25 m bel ow MSL. Locally, the shallow 
groundwater flow may be disturbed by inclined clay layers. 

In general, the elevated area represents a hydrological situation, where rainfall 
excess penetrates in a sandy soil of good permeability. The groundwater is trans
ported to all sides and it is only drained by surface water at the flanks and in the 
valleys. At present a number ofwell fields have also been installed in the hills. 

The tritium measurements at Veluwe groundwater can be separated into two 
groups. Two screens (at depths of 10 mand 25 m) ofwells ofthe Groundwater 
Monitoring Network (figure 34) were in 1983 sampled and analysed as to the tri
tium level. Hence, two tritium measurements at different depths are available per 
weIl. An imaginary tritium profile in rainfall in time as it has been used for the in
terpretation is represented in figure 35. In 1986, all ofthe sprengen at the Veluwe 
flanks have been sampled, mostly at more than one place. Tritium levels have been 
analysed. 
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Table 4: Measured tritium levels in the wells of the Groundwater Monitoring Network (1983) and 

an interpretation 

LMG nr Location Landuse fil (TU) fi3 (TU) I/Pavg (m.a-l ) lavg (m.a-l ) 

364 Harderwijk forest 49 <5 0.60 0.210 

366 Nunspeet forest 44 78 0.88 0.309 

372 Ouwendorp arabie land 38 38 1.38 0.484 

374 Ermelo forest 16 11 0.84 0.292 

375 Kootwijk unknown 63 <5 0.87 0.310 

377 Ede ara bie land 51 79 1.01 0.354 

378 Renkum forest 20 10 0.82 0.288 

379 Oud Reemst forest 53 66 0.87 0.304 

380 Laag-Soeren forest 20 33 0.88 0.309 

382 Apeldoorn town area 50 85 1.08 0.379 

383 Lieren ara bie land 55 30 0.270 0.369 

384 Arnhem industry 39 59 1.03 0.362 

386 Hattem grass 43 7 1.05 0.369 

387 Arnhem town area 65 15 0.82 0.287 

Average forest area: 0.285 m.a-l ; average tilled land: 0.402 m.a-l . 

fil tritium level in the screen at a depth of 10 below land surface; 

fi3 tritium level in the screen at a depth of 25 below land surface; 

I/Pavg vertical flow near the groundwater tabie, based on interpretation of the tritium 

values; 

lavg groundwater recharge, based on interpretatlon of the tritium values. 

B Wells ofthe Groundwater Monitoring Network 
Not all ofthe wells represented in figure 34 yielded tritium data suitable for an in
terpretation. Old water was sampled in some cases, showing no measurable tritium 
levels. In other cases, the data for unknown re as ons feIl beyond the expected va
lues. Only the wells at the hills will be discussed and not the wells in the surroun
ding valleys. The procedure has been for wells where an interpretation was possi
bie: 
- A fixed reference date is chosen in order to enable a comparison between rainfall 

and groundwater; all tritium data were recalculated, based on the reference 
date. 

- The tritium value ofthe upper screen is matched with the rising limb offigure 
35 and the value of the lower screen with the falling limbo The year of recharge 
is determined. Water ages are calculated by subtracting the year of recharge 
from the sampling date. 

- It is assumed that the average residence time of water in the unsaturated zone 
will be 1 year for groundwater levels less than 5 m below surface. Deeper levels, 
needing an adaptation of the unsaturated travel time, hardly occur. 

- In the flow equation for saturated flow, valid for each particular situation, the 
time tand the depth z are known af ter the foregoing steps. Consequently, values 
for lip and, hence, also for I can be derived (p = 0.35 is taken). 
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- Both results for one wen are compared and ifthey are in agreement the values 
are averaged (tabIe 4). Ifthe level in the sample from the (deepest) screen is less 
than 5 TU, no exact value can be determined, but only a maximum rate of 
downward infiltration can be derived. The exact value, derived for the upper 
screen is given in the last column. 

- The results for situations with the same type of land use are averaged. 
It turned out that the average downward infiltration in forest areas is 1= 
0.285 m.a-I . It should be taken into account that the groundwater sampled will be 
recharged at an upstream area of a certain extent, induding open spaces and forest 
lanes. The average recharge will be larger than it is underneath trees only. For 
wells situated in arabIe land an average downward infiltration of! = 0.402 m.a-1 

could be calculated. Hence, realistic values were obtained, taking into account the 
relatively high precipitation in the Veluwe area. The values agree with the expec
ted order of magnitude of the groundwater recharge both for forest areas and for 
arabIe land. The deviations of single determinations from the average values are 
relatively small. The values derived for built-up areas are in the same range. In 
this case, no hard conclusions can be drawn because the character of the recharge 
areas concerned may widely vary. It should be noted that the estimate of the poro
sity is liable to discussion. However, given the agreement between the values deri
ved from the tritium measurements and the estimates of groundwater recharge, 
the estimated value ofp = 0.35 represents the correct order of magnitude. 

It may be concluded that an interpretation is possible also in cases where only 
two tritium measurements are available. The interpretation of tritium levels in 
water samples from the sprengen (Meinardi, 1988) lead to values of average 
groundwater recharge in the catchment areas, which were corresponding to table 
4. 

Discussion and conclusions 

The regional factors representing the regional trend in tritium values of 
Netherlands precipitation in the years before 1970 will deviate from the values de
termined for the period after 1970, but data are lacking for a more detailed evalua
tion. The regional factors derived for the period after 1970 are applied as a first 
approach for the earlier period, the values being supported by groundwater data: 
Conclusion: A reference series for tritium levels in Groningen rainfall is presented 

in table 1. Regional relations given in figure 3 are elaborated for the years after 
1970, these values also constituting an acceptable first approach for rainfall fea
tures in earlier periods. 

The interpretation of many vertical tritium profiles observed in groundwater of 
sandy regions in the Netherlands indicates a continuous downward percolation, 
obeying a relatively simple flow equation: 
Conclusion: In the Netherlands sandy areas, where groundwater is recharged by 

rain, the planes of constant groundwater age are horizontal planes in sub
surface. 
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In the isotope levels of saturated groundwater, including tritium, virtually no 
seasonal variations can be detected in the great majority of cases. Other observa
tions also support the assumed mixing on an annual basis in the topsoil: 
Conclusion: The recharge of saturated groundwater consists of water which has 

been mixed, at least annually, in the unsaturated zone. 
The groundwater recharge in agricultural areas, based on an interpretation of 
groundwater tritium levels, is in good agreement with values ofrainfall excess es
timated from meteorological data and taking into account possible soil water defi
cits resulting from local soil and groundwater features. 
Conclusion: The estimates of rainfall excess, derived from meteorological data in 

combination with the local soil and groundwater features, form a good basis for 
estimating groundwater recharge in agricultural areas. 

In specific areas, the occurrence of surficial discharge and open water evaporation 
(also from rain intercepted by the tree canopy) will reduce the amount of water 
available for groundwater recharge. 
Conclusion: In comparing groundwater recharge based on tritium dating and rain

fall excess, the amounts of surficially discharged water cannot be ignored, but 
the effects can hardly be generalized. Nevertheless, interpretation of tritium le
vels in groundwater will give indications as to the occurrence of surficial runoff 
and/or open water evaporation. 

Various data sets concerning tritium levels in groundwater and even surface water 
can be used for an interpretation of groundwater recharge and groundwater flow 
velocities in the vertical direction. However, in dealing with individual measure
ments great care should be taken at the interpretation, because ofpossible inaccu
racies in the analysis or incorrect model schematisations. 
Conclusion: Individual measurements of tritium levels in groundwater can lead to 

misinterpretations; preferably, a tritium profile in one well or a series ofrelated 
data should be interpreted to determine values for groundwater recharge. 
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Bepaling van de herkomst, 
ouderdom en koolstofbronnen van 

grondwater in Hollands kustregio, 
met behulp van natuurlijke isotopen 

Pieter Jan Stuyfzand 

KIWA NV 

Samenvatting 

In Hollands kustregio komen vele grondwateren met verschillende herkomst voor. 
Het betreft vooral: autochtoon (gebiedseigen) duin- en polderwater, Rijnoever
grondwater langs Rijntakken, kunstmatig geïnfiltreerd Rijn-, Maas- en polderwa
ter (in de duinen), recent Noordzeewater en oud Noordzeewater. Laatstgenoemde 
is al dan niet met zoet water verdund, zoals het relicte, Holocene transgressiewater 
of het ingesloten Maassluiswater. Bruikbare hydrochemische identificatiekenmer
ken van al deze watersoorten komen aan de orde, in het bijzonder het zuurstof-
18/chloride diagram. Dat diagram levert een zeer betrouwbare discriminatie op 
tussen gebiedseigen grondwater en Rijnwater. 

De meest gangbare chemische dateringsmogelijkheden worden als volgt inge
deeld: (1) geschiedenis-vergelijking (van de grondwateraanvulling met het grond
water) in een momentopname; (2) geschiedenis-vergelijking door tijdreeksanalyse; 
en (3) radiometrie. 

Duingrondwater kan gedetailleerd gedateerd worden vanaf de grondwaterspie
gel tot aankomst in de diepe droogmakerijen achter de duinen. Dat is mogelijk door 
geschiedenis-vergelijking van de combinatie Cl-, tritium en zuurstof-18 in de 
bovenste 25 meter grondwater in het voedingsgebied. Een tamelijk abrupte zuur
stof-18 overgang in diep, tritiumloos duinwater is in verband gebracht met de 
grootschalige grondwaterstandsdaling in de duinen, ten zuiden Zandvoort om
streeks 1880. Dat leverde na interpolatie van meetpunten in een dwarsdoorsnede 
een 100-jaars isochroon op. De koolstof-14-methode gaf met de correctie volgens 
Pearson en Hanshaw (1970), en uitsluitend op tritiumloos water toegepast, plausi
bele ouderdommen van 125 tot 800 jaar. 

Geïnfiltreerd Rijnwater is zeer gedetailleerd te dateren met behulp van goed 
identificeerbare extremen in de aanvoer. Vooral de combinatie tritium en chloride 
levert unieke sleutels op. 
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De belangrijkste leveranciers van in water opgeloste anorganische koolstof zijn 
koolzuur (CÛ2) dat in de bodem gevormd wordt tijdens respiratie en mineralisatie 
van biomassa onder niet-fermenterende omstandigheden (Ö13C = -25%0), HCû3- af
komstig van mariene schelpfragmenten (Ö13C = +1%0), en CÛ2 dat tijdens fermenta
tieprocessen (gekenmerkt door methanogenese) ontstaat (Ö13C = > +10%0, waar
schijnlijk +30%0). In ondiep duinwater zonder methaan en zonder verzoetingsken
merken, is de bijdrage van koolzuur en schelpkalk ongeveer gelijk (bijna 50%). De 
passage van duinveen (zonder methaanvorming!) levert een aanzienliike stiicin!! 
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HYDROSOMEN 
AE = rioolwatereffluent Zandvoort 
AM = Maas (kunstmatig geïnfiltreerd) 
AP = Polder (kunstmatig geïnfiltreerd) 
AR = Rijn (kunstmatig geïnfiltreerd) 
D = Duin 
l = relict Holoceen transgressie, moerastype 
M = connaat (ingesloten) Maassluis 
P = Polder 
S = Noordzee 
(XIY) = mengsel van X en Y 
(X+ Y) = mengsel van X met enig Y 

older dunes 

Leiduin 
reclaimed loke 

Haarlemmermeer 

Hoafddorp 

HYDROCHEMISCHE FACIES (subscript) 
a = zuur: calciet verzadigingsindex <-1.0 
d = diep anoxisch (melhanogeen) : >50% of >90% 

van alle sa/, gereduceerd· 
= verzoet: basenuitwisselingsindex BEX positief 

p = verontreinigd : verontreinigingsindex POlIN > 2.5 
= gereduceerd: complete denitrificatie, <10% of <50% 

van alle sa/, gereduceerd· 
= verzilt: basenuitwisselingsindex BEX negatief 

N.B. als niet "a", dan kalkrijk 
als 'T' noch "s", dan zonder basenuitwisseling 
als niet "p", dan niet-verontreinigd 
als "dh noch "r", dan {sub)oxisch (Ol of NO,' aanwezig) 
• = afhankelijk van chloriniteit : 50% als cr > 300 mg/1 

Figuur 1: Geschematiseerde dwarsdoorsnede over het kustgebied ten zuiden van Zandvoort aan 

Zee, met de ruimtelijke verdeling van hydrosomen (waterlichamen met specifieke herkomst) en 

de hydrochemische faciës (zones) daarbinnen, voor de periode 1975-1990 (naar Stuyfzand, 

1993). 
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van het aandeel CO2 op en resulteert bijgevolg in een daling van de 13C-concentra
tie. 

Diep duinwater dat geleidelijk meer methaan bevat en verzoetingskenmerken 
vertoont in stroomafwaartse richting, kan hoge (513C-niveaus vertonen oplopend tot 
ca. +12%0. 

Inleiding 

De kustregio van de provincies Noord- en Zuid-Holland bevat zo ongeveer de groot
ste, meest gevarieerde en meest ongerepte kustduinen van West-Europa, met aan
grenzend het dichtst bevolkte en meest geïndustrialiseerde poldergebied ter we
reld. Dat leidt tot voortdurende conflicten tussen o.a. natuurbeheer, landbouw, 
woningbouw, industrie en de openbare drinkwatervoorziening. Grond- en opper
vlaktewater vormen daarbij dikwijls het cruciale geschilpunt, hetgeen leidt tot veel 
hydrologisch en hydrochemisch onderzoek. Belangrijke vragen daarbij, die (mede) 
met natuurlijke isotopen beantwoord kunnen worden, zijn: 
1 wat is de herkomst van het grondwater (b.v. natuurlijk duinwater of geïnfil

treerd Rijnwater); 
2 hoe oud is het grondwater; 
3 waar komt de anorganische koolstof (merendeels HC03- + CO2) vandaan? 

De herkomst van grondwater is van belang bij schuldvragen als "komt de ver
ruiging van vochtige/natte duinvalleien door toestroming van geïnfiltreerd eutroof 
Rijnwater, een verhoogde atmosferische depositie van nutriënten, of veranderingen 
in het stromingspatroon van duinwater?". Daarnaast speelt de herkomst een grote 
rol bij de visualisering van stroombanen in de ondergrond (b.v. een duinwaterlens 
drijvend op geïnfiltreerd Rijnwater). Dergelijke beelden maken een min of meer 
onafhankelijke ijking van grondwaterstromingsmodellen mogelijk. De herkomst 
bepaalt ook voor een groot deel de toekomstige kwaliteit van drinkwater bereid uit 
grondwater en de samenstelling van kwelwater in b.v. de droogmakerijen van 
West-Nederland. En tenslotte, de herkomst geeft aan welke kwaliteitsparameters 
bewaakt moeten worden in een meetsysteem. Zo behoeft de chemische monitoring 
van duinwater geen controle op organische microverontreinigingen die vrijwel uit
sluitend in de Rijn geloosd worden of werden (zoals N a-dikegulac en bischlooriso
propylethers). 

De ouderdom van grondwater heeft een grote betekenis bij de verificatie van 
grondwaterstromingsmodellen, de prognose van de toekomstige drinkwaterkwali
teit en samenstelling van kwelwater, en het vaststellen van de optimale bemonste
ringsfrequentie voor meetsystemen van de grondwaterkwaliteit. 

Kennis inzake de oorsprong van in grondwater opgeloste anorganische koolstof 
leidt tot een beter begrip van de in de ondergrond optredende reacties die de hui
dige grondwatersamenstelling bepalen. Het wordt dan eenvoudiger om in beschrij
vende termen voorspellingen te doen over de ontwikkeling van de grondwaterche
mie op de lange termijn, wanneer er b.v. continu uitloging plaats vindt van kalk of 
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reactieve organische stof, of wanneer de toevoer van zuur of oxydatiemiddelen als 
nitraat en sulfaat verhoogd wordt. 

In deze bijdrage komen de volgende natuurlijke isotopen, in samenhang met di
verse opgeloste hoofdbestanddelen van water, aan de orde: 
• tritium (3H), de zwaarste, radio-actieve isotoop van waterstof in H20, met een 

halveringstijd van 12,4 j; 
• koolstof-13 (13C), de zwaarste stabiele isotoop van koolstof in opgeloste, anorga

nische koolstofverbindingen; 
• koolstof-14 (14C), de radio-actieve isotoop van koolstof, met een halveringstijd 

van 5730j; 
• zuurstof-18 (180), de zwaarste stabiele isotoop van zuurstof in H20. 

Voor de betekenis van de concentratienotaties (3H in TU [tritium units], 813C in 
%0 afwijking van een kalkstandaard, 14C in pmc [percent modern carbon], en 8180 
in %0 afwijking van standaard oceaanwater), zij verwezen naar Mook (1989). 

Kenmerkende hydrochemische situatie 

Het in figuur 1 weergegeven dwarsprofiel over de kustduinen ten zuiden van 
Zandvoort en de Haarlemmermeerpolder is in veel opzichten representatief voor 
die delen van Hollands kustregio, waar voorgezuiverd oppervlaktewater kunstma
tig in de duinen geïnfiltreerd wordt. De doorsnede toont de resultaten van een 
HYdrochemische Faciës Analyse (HYFA) volgens Stuyfzand (1993). 

De HYFA is een algemeen toepasbare, nieuwe methode voor het in kaart bren
gen van de grondwaterchemie in ingewikkelde gebieden met veel gegevens. De es
sentie van deze methode schuilt in het karteren van waterlichamen met een speci
fieke herkomst (de hydrosomen, zoals Noordzee-, Rijn-, polder- en duin-water), en 
kenmerkende hydrochemische zones daarbinnen (de faciës). De faciës wordt hier 
beschreven door de volgende kenmerken: zuur of kalkrijk (kalkverzadigingsindex 
resp. < -lof> -1); (sub)oxisch (zuurstof- ofnitraathoudend), gereduceerd 
(zuurstof- en nitraatloos, < 50 of < 90% sulfaatreductie, afhankelijk van het Cl-ge
halte) of diep anoxisch (methaanrijk, > 50 of> 90% sulfaatreductie); verontreinigd 
of schoon; en verzoet, verzilt of zonder basenuitwisseling. 

Er zijn 6 soorten waterlichamen (hydrosomen) onderscheiden, in volgorde van 
afnemende ouderdom: 
1 het meer dan 2 miljoen jaar oude, ingesloten, mariene Maassluis hydrosoom 

(M), met een diep anoxische (methaanrijke), verzilte, kalkrijke en niet-veront
reinigde faciës; 

2 het relicte, Holocene transgressie hydrosoom, dat 8000-300 jaar geleden ge
vormd werd in hetzij een lagunair, wadden en estuarien milieu achter de 
strandwallen (het moerastype: L), hetzij een open marien milieu (het kusttype: 
LC). Het bloedt langzaam leeg in de diepe polders, met een diep anoxische, ver
zilte, kalkrijke en onverontreinigde faciës; 

3 het actuele Noordzee hydrosoom (S), dat deel uitmaakt van het door de mens 
versterkte Noordzee stromingsstelsel, dat ongeveer 1000 jaar geleden in gang 
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werd gezet. De faciës is meestal gereduceerd, kalkrijk, onverontreinigd en zon
der basen uitwisseling. Alleen onder de kustflank van het duinhydrosoom is de 
faciës verzilt, in dit gebied vooral door overmatige duinwaterwinning voor de 
openbare drinkwatervoorziening in de periode 1880-1957; 

4 drie duinhydrosomen (D), die tussen 3800 en 200 voor Chr. ontstonden en een 
grote variatie aan faciës vertonen. Het grootste duinhydrosoom heeft de jonge 
duinen rond Zandvoort als voedingsgebied, en de twee zeer ondiepe duinwater
lenzen in het strandwallengebied worden aangevuld in de oude duinen van resp. 
Leiduin en Groenendaal; 

5 twee polderhydrosomen (P), die grotendeels ontstonden naar aanleiding van de 
drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852. De faciës is doorgaans verzoet, 
(diep) anoxisch, kalkrijk en verontreinigd of onverontreinigd; en 

6 het Rijnhydrosoom (R), dat door kunstmatige infiltratie ontstaan is sedert 1957. 
De meest voorkomende faciës is verontreinigd, kalkrijk, (sub)oxisch tot geredu
ceerd, en hetzij verzilt of zonder basenuitwisseling. 

Herkomstbepaling 

Tracers in het algemeen 
Onderscheid tussen watersoorten met verschillende herkomst is meestal mogelijk 
dankzij aanwezigheid van één of meerdere merkstoffen (tracers). Zo'n stof dient 
een ten opzichte van de analysefout en andere watersoort zeer markante concen
tratie te vertonen en zich bij bodempassage conservatief(als H20) te gedragen. 
Chloride, bromide, deuterium en zuurstof-18 vormen dikwijls de meest ideale tra
cers. Alleen als er chemisch evenwicht heerst dankzij voldoende langdurige door
stroming, kunnen ook zich niet-conservatief gedragende stoffen als B, F, I, K, Li, 
Mg, Mo, Sr en Vals tracer fungeren. Ongeladen stoffen als B(OHh en weinig voor 
OH- substituerende anionen hebben daarbij vaak de voorkeur. Een vergankelijke 
tracer als tritium kan nog uitstekend dienst doen indien de ondergrondse verblijf
tijden minder dan enkele tientallen jaren bedragen. 

De volgende groepen tracers onderscheiden zich op basis van de antropogene 
bijdrage aan hun concentratie: (a) de natuurlijke, die altijd (dus ook zonder veront
reiniging) in die concentratie voorkomen (b.v. zuurstof-18); (b) de semi-natuurlijke 
die altijd doch in een verontreinigingsafhankelijke concentratie worden aangetrof
fen (bijv. tritium en CI-); en (c) de niet-natuurlijke tracers die uitsluitend ten ge
volge van verontreiniging aanwezig zijn of waren (b.v. bischloorisopropylethers en 
Na-dikegulac in de Rijn). 

Het gebruik van elke tracer vergt grondig onderzoek vooraf naar alle mogelijke 
concentratieniveaus om verkeerde conclusies te voorkomen. Een combinatie van 
enkele tracers, zoals chloride en zuurstof-18, is altijd aan te bevelen en soms zelfs 
noodzakelijk, zoals we in het vervolg zullen zien. 
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Tabel 1: De belangrijkste hydrosoomtypen in Hollands kustregio en hun hydrochemische identifi-

catiekenmerken (naar Stuyfzand, 1993). Vet = de meest betrouwbare tracer. 

age of VARIATION OF ANNUAL MEANS' OR COMPOSITION' RECOMMENDED TRACERS 
Hydrosome code water cr HCOi sol F K+ Më" _Ö'80 jH (for ( ), [ ], [ ], @and HFP 

y before mgII mgII mgII ~gII mgII mgII %, rul see foot nates) 
1993 

Artificial recharge: 
· Meuse AM 0-17 58-67 179-200 48-67 280-460 4.5-5_3 8.2-9.8 7.5 100-220 'H, (F), {Cr}, (@), HFP 
· Rhine, Lek AR 0-38 114-228 136-169 61-103 160-400 5.5-9.9 10.2-13.7 9.3 50-600 ö'·o/cr (Fig.4.9), Br/Cr (Fig.4.2), (Mg 

(@), {cr], ('emp) 
· Rhine. IJsselmeer AR 0-12 132-220 121-141 111-153 130-200 7.3-9.3 11.8-14.0 8' 40-160 {Cr}, [SO.'ïCn, (Mf), HFP 
· polder Monster AP 10-23 128-207 230-260 180-232 250 21-27 20-27 61 BrïCr (Fig.4.2),[SO. ïCr),{Cr},(K+, M 
· polder Katwijk AP 0-53 80-214 220-280 70-130 200-400 10-22 14-20 6.5 {Cn, (B,F,I,V,K+, Mg'+), Sr/Ca, (@), H 

PoldeT' : 
• Geestmerambacht P 0-30007 200-330 230-260 130-220 13-17 23-33 57 ö'·o/cr (Fig.42), HFP, (@) 
· Haarlem P 0-150 120-240 230-290 125-180 10-22 15-33 5-6 ö'·o/cr (Fig.4.2), HFP, (@) 

Dune D 0-1000 10-300 0-1200 0-200 10-1500 0.2-50 2-50 6-8 0-180 ö'·o/cr (Fig.4.9); Br/Cr (Fig.4.2); HFF 

North Sea 0-1000 14,500-17,500 180-1000 1000-2400 50-440 250-310 1000-1250 2-4 0-40 ö'·o/cr (Fig.4.2), {Cr}, {HCOJ-] 

Relict Holocene: 
, marsh type 2' L 300-5800 2000-5000 >1,000 0-100 10-100 50-100 90-200 4-5 0 {Cr}, (HCOJ-), HFP, ö'·o/cr 
, marsh type 1 L 5800-8000 5000-12,000 500-1000 100-1000 10-150 100-150 200-600 3-5 0 {Cr}, (HCOi), HFP 
'coastal type LC 1000-5800 12,000-15,000 300-500 1000-2000 10-300 100-250 500-1000 2-4 0 {Cr}, (HCOJ-), HFP 

Connate Maassluis M >2'10" 5000-13,500 300-500 400-800 100-200 50-100 300-700 3-5 () NH,IHCOJ' (Fig.4.5); so;/cr (Fig.4.5) 
DOCIHCOJ', HFP 

1 = regarding tbe surface water prior to spreading (artificial recharge hydrosomes) or prior to spontaneous infiltration (polder hydrosomes); 2 = regarding Dune, North Sea. relict 
Holocene transgression and connate Maassluis water; 3 = sinee 1975, estimated from fragmentary data set; § = surface water without correctian for radioactive decay, ground
water as sampled in 1980-1985~ ( ) = if system sufficiently flushed (adsorption complex in equilibrium), and if weIl checked on anomalous concentrations in adjacent hydro
some; [] = if redox conditions remain favourable to stability of compound, and if weil checked on anomalous concentrations in adjacent hydrosome; { } = if weU checked 
on anomalous concentrations in adjacent hydrosome; (@) = specific, persistent hydrophylic xenobiotics (for Rhine : bisdichloro(iso)propylethers, bentazone, tetrachloro-onho
phtalic acid and Na-dicegulac), if system sufficiently flusbed; HFP = Hydrocbemical Pinger Print; # = connate water in tbe Bergen day excluded (Cr = 10,000-16,000 mgll; 
se< sample 198.109-16 in Tabl. 4.3). 
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Figuur 2: Zuurstof-18-chloride-diagram met de gestippelde dominante velden voor zich qua her

komst onderscheidende watersoorten in Nederland. De mengsels met Noordzeewater langs 

Hollands kust bevinden zich op of vlak langs de aangegeven menglijnen. Het kustwater bestaat 

weer uit een mengsel van oceaan- en voornamelijk Rijnwater. 
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Herkomstkwesties in Hollands kustregio 
Typische herkomstkwesties voor de West-Nederlandse situatie betreffen het on
derscheid tussen: (a) Rijnoevergrondwater langs Rijntakken en autochtoon 
(gebiedseigen) grondwater; (b) kunstmatig geïnfiltreerd Rijn-, Maas- en polder-wa
ter enerzijds en autochtoon duinwater anderzijds; en (c) recent Noordzeewater en 
oud Noordzeewater, dat al dan niet met zoet water verdund is, zoals het relicte, 
Holocene transgressiewater of het ingesloten Maassluiswater. 

Bruikbare hydrochemische identificatiekenmerken van de belangrijkste hydro
soomtypen in Hollands kustregio zijn in tabel 1 weergegeven. Voor de watersoorten 
die uit een mengsel van wateren met verschillende origine bestaan, zoals enkele 
polderwateren, Holocene transgressiewateren en ingesloten Maassluiswater, is 
veelal een 'hydrochemische vingerafdruk' nodig voor identificatie. Zo'n afdruk be
staat uit het unieke totaal van alle opgeloste hoofdionen eventueel aangevuld met 
spoorelementen en natuurlijke isotopen. 

Zuurstof-i8 
In het grootschalige zuurstof-I8/chloride diagram (figuur 2) zijn de dominante vel
den aangegeven voor Rijnwater, zoet autochtoon (= gebiedseigen) grondwater uit 
zandige infiltratiegebieden, zoet autochtoon grondwater in poldergebieden in West
Nederland en hoogveengebieden in NO-Nederland, zout Noordzee- en oceaanwater, 
en brakke mengwateren. Het essentiële contrast tussen Rijnoeverfiltraat (0180 = 
-9,7 à -9,9%0) en normaal grondwater in Nederland (0180 = -7,6%0) is te danken 
aan het feit, dat de Rijn voor circa 45% gevoed wordt vanuit Zwitserland en voor 
circa 30% vanuit Midden- en Zuid-Duitsland. Dáár vallende neerslag heeft veel la
gere lBO-gehalten dan die in Nederland, doordat de concentratie van 180 in de 
dampfase, tijdens het voortdurend uitregenen van oceanische, waterdamprijke 
lucht bij landinwaartse en bergopwaartse luchtstroming, continu wordt verlaagd 
(Mook,I989). 

In grote lijnen moge de situatie zijn zoals aangegeven in figuur 2, in detail doen 
zich natuurlijk diverse complicaties voor! Als we ons beperken tot het onderscheid 
tussen duinwater en in de duinen geïnfiltreerd Rijnwater, dan blijken zuurstof-I8 
noch chloride in staat om zelfstandig met grote zekerheid beide wateren van elkaar 
te onderscheiden (figuur 3). De combinatie van beide tracers levert echter een 
ondubbelzinnige identificatie op, ook in geval van weinig gemengd grondwater 
dicht onder de grondwaterspiegel, water dat b.v. een seizoensextreem vertegen
woordigt. Op grotere diepte na passage van slechtdoorlatende pakketten met een 
hoge dispersiviteit, wordt het onderscheid op basis van één van beide tracers be
trouwbaarder. 

Datering 

Algemeen 
Onder de ouderdom of leeftijd van elk grondwater wordt de tijd verstaan, die ver
streken is sinds het als oppervlaktewater C.q. neerslag infiltreerde. Hieruit kan 
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Figuur 3: Herkenning van kustwater en geïnfiltreerd Rijwater door middel van hun positie in een 

gedetailleerd zuurstof-18/chloride-diagram. De hoogst variabele voedingswateren (regenwa

ter en de Rijn) vertonen nog overlap, maar de daaruit ontstane grondwateren (1-3 en a-c) lig

gen in van elkaar geïsoleerde velden. Naarmate de kwaliteitsfluctuaties verder afvlakken door 

menging in de ondergrond, wordt het onderscheid tussen beide watersoorten steeds duidelij

ker en kan één enkele tracer (Cl of 180) volstaan. 

1 = veld voor 450 monsters duinwater in West-Nederland; 2 = veld voor duingrondwater in de 

omgeving van het infiltratiegebied ten zuiden van Zandvoort met een ondergrondse verblijf tijd 

van 5--15 jaar (100 monsters); 3 = als 2, met een ondergrondse verblijf tijd van 25--100 jaar (40 

monsters). 

a = veld voor geïnfiltreerd Rijnwater in het gebeid ten zuiden van Zandvoort, zoals berekend uit 

gegevens voor de Lek (data uit Mook (1968) en gegevens verstrekt door Centrum voor Isoto

penonderzoek Groningen) onder aanname van 6% afvlakking in de infiltratiegeulen; b = dito, 

gemeten in 140 monsters met een ondergrondse verblijf tijd van 3-20 jaar in het eerste water

voerende en slecht-doorlatende pakket; c = dito, gemeten in het tweede watervoerende 

pakket (5 monsters). 

de stroomsnelheid berekend worden, als de afgelegde afstand ondergronds tevens 
bekend is. De meest gangbare chemische dateringsmogelijkheden kunnen als volgt 
worden ingedeeld: 
1 geschiedenis-vergelijking in een momentopname. Hierbij worden de hydroche

mische gevolgen van een gedateerde gebeurtenis in de atmosfeer of aan maai
veld teruggezocht in ruimtelijke patronen in het grondwater op één bepaald 
moment. Er kan ook gezocht worden naar een kopie van het hele ingangssignaal 
(chemische verloop in voedingswater) in grondwater langs een stroombaan; 
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2 geschiedenis-vergelijking door tijdreeksanalyse. Hierbij wordt het verloop van 
de chemische samenstelling van grondwater uit één enkele put vergeleken met 
dat van het voedingswater; en 

3 radiometrie. De activiteit van radio-actieve tracers met een welbekende inputac
tiviteit en vervalconstante (halveringstijd) levert idealiter direct de ouderdom 
op. Tot de populairste radio-isotopen behoren tritium (3H, t 1/2 = 12,4 jaar) en 
koolstof-14 (14C, t 1l2 = 5730 jaar), in opgang is chloride-36 (36(j1, t 1l2 = 
3,01.105 jaar). Voor een noodzakelijke uitvoerige bespreking zij verwezen naar 
Fritz & Fontes (1980/1986) en Mook (1989). 

Duinwater 
Duinwater is op diverse locaties gedateerd met behulp van chloride (techniek 1 en 
2), tritium (techniek 1 en 3), zuurstof-18 (techniek 1) en koolstof-14 (techniek 3). 

Chloride 
Het unieke van kustgebieden bestaat o.a. uit de hoge atmosferische chloride depo
sitie en de daarin optredende hoge mate van variatie. Die variatie bestaat uit een 
normale seizoensvariatie (hoge depositie in de stormrijke periode oktober-februari) 
en onvoorspelbarejaarextremen, zoals de stormrijke, maritieme jaren 1973, 1974 
en 1977 (CI- hoog) en de continentale jaren 1963 en 1979 (Cl-laag). 

Voorbeelden van datering van duingrondwater in het eerste watervoerende 
pakket tot circa 8 m beneden de grondwaterspiegel, met behulp van geschiedenis
vergelijking door tijdreeksanalyse zijn te vinden in Stuyfzand (1993). Figuur 4 be
vat een voorbeeld van geschiedenis-vergelijking in een momentopname. Het zout
arme continentale jaar 1979 is duidelijk herkenbaar in zone 1 (CI- <40 mgll), en de 
zoutrijke maritieme jaren 1973 en 1974 bevinden zich in zone 2 (CI-> 90 mgll). De 
periode 1973-1974 uit zich niet in een duidelijke piek, maar leunt a.h.w. tegen een 
Cl-verhoging in de diepere delen van zone 2 en in zone 3. Die verhoging is het ge
volg is van een dichter begroeid voedingsgebied van het zich op die diepte bevin
dende grondwater, leidend tot meer verdamping en meer droge depositie van zee
zout. Geschiedenis-vergelijking in een momentopname van één minifilterboring 
kan dus gecompliceerd zijn. Vergelijking met een tien jaar latere opname levert 
dan dikwijls de vereiste aanvullende inzichten, bestaande uit een zichtbaar opge
treden verplaatsing van de extremen en strukturele verschillen tussen water op 
diverse diepten als gevolg van afwijkende begroeiingstypen (Stuyfzand, 1993, p. 
240). 

Tritium 
Het gecompliceerde tritium-verloop van regenwater (figuur 5) en de bij bodempas
sage optredende dispersie maken dat een meetbare hoeveelheid tritium een schier 
oneindig aantal dateringen toelaat. Zo past een activiteit van 20 TU (= 2,36 Bqll) 
gemeten in grondwater in 1985, bij 100% water met een ouderdom van 1/2 jaar, of 
bij 100% water met een ouderdom van 25 jaar of bij een 1:1 mengsel van water van 
1973 met water van vóór 1953. De interpretatie is echter zeer eenvoudig als het 
water vrijwel tritiumloos is « 1 TU). Het moet dan immers vóór 1953 
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en. sinds 1973 3H). en diverse bronnen wat tritium vóór 1973 betreft (Stuyfzand. 1993) 
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geïnfiltreerd zijn. In figuur 4 is het water beneden 19 m -NAP (in zone 5) dus meer 
dan 27 jaar oud (1980-1953). 

Het verloop van de tritium-activiteit van duingrondwater met de diepte (figuur 
4) correspondeert in grote lijnen goed met het tritium inputsignaal van de neerslag 
na correctie voor radioactief verval tot de datum van analyse van het grondwater 
(figuur 5). De tritium-piek in de neerslag gedurende de periode 1962-1966 is her
kenbaar in zone 3 op 10-12 m -NAP (figuur 4). 

De diepteligging van de tritium-piek en van de bovenkant van het tritiumloze 
grondwater zou, bij louter verticale stroming en een gemiddelde porositeit van het 
pakket van 0,38, een natuurlijke grondwateraanvulling (nuttige neerslag) van 0,26 
mij opleveren. Uit de voortplantingssnelheid van seizoensfluctuaties in Cl--concen
tratie en lysimeteronderzoek blijkt de ware natuurlijke grondwateraanvulling ech
ter 0,43-0,52 mij te bedragen (Stuyfzand, 1993). Deze discrepantie wijst op gemid
deld 40-50% horizontale afvoer van grondwater tot 19 m -NAP. Bovenin zone 2 op 
2-3 m -NAP komt een schelprijke, grofzandige strandafzetting voor (de 'racelaag'), 
waar blijkens de opeenpersing van relatief veel voedingsjaren (1974-1977) een be
langrijk deel van deze horizontale stroming moet plaatsvinden. 

De tritiumpiek in het grondwater is opvallend lager dan die in het gereconstru
eerde verloop van de neerslag te Groningen, dat na vermenigvuldiging met onge
veer 1,05 (zie Stuyfzand, 1991a) het verloop ten zuiden van Zandvoort vertegen
woordigt. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk dat een groot deel van 
de zomerregens, die de hoogste tritiumniveaus bezitten, verdampt waarbij ook de 
tritium met de dampfase weer vertrekt. Hydrodynamische dispersie leidt tot een 
zichtbare afvlakking. 

Zuurstof-18 
De i)180-log in figuur 4 onthult op ongeveer 5 m -NAP een duidelijke zuurstof-18-
piek, die ook in andere minifiltermeetputten kon worden vastgesteld (Stuyfzand, 
1991b). Deze piek correspondeert met regenwater uit de jaren 1971-1973 (figuur 
5), die relatief warm, droog en/of maritiem waren. De abnormaal lage i)180-waarde 
op 1 m -NAP (-9%0) weerspiegelt het buitengewoon continentale jaar 1979 
(neerslag arm aan zowel CI- als 180). 

Op grotere diepte is in het tweede watervoerend pakket een tamelijk scherp be
grensde sprong in de 180-concentratie waarneembaar van -7,2 ± 0,2 tot -6,5 ± 0,2%0 

(figuur 6; N.B.: hierin zijn de -i)180-waarden geplot, zodat 6,5 hoger is dan 7,2). De 
hogere waarden (-6,5%0 dus) worden in tritiumloos duinwater aan de stroomaf
waartse zijde van de scheidslijn aangetroffen. Dit geldt voor duingrond water langs 
de hele Hollandse kust! Deze overgang is hoogst waarschijnlijk gerelateerd aan de 
grootschalige daling van de grondwaterstand in Hollands kustduinen (Stuyfzand, 
1993). Dat gebeurde omstreeks 1880 ten zuiden Zandvoort, in de noordelijke delen 
van de Duinwaterwinplaats van Gemeentewaterleidingen (Amsterdam) waarover 
het in figuur 6 afgebeelde profiel loopt. 
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Figuur 6: Ouderdomsverdeling van zoet duingrondwater (CI- < 300 mg/I) in een dwarsdoorsnede 

over de duinen ten zuiden van Zandvoort In 1981, gebaseerd op 3H-, l4C_ en l80-metingen, en 

de doorbraak van sinds 1957 geïnfiltreerd Rijnwater. Vergelijking van de ligging van het 

zoet/brak-grensvlak in 1850 met die in 1981 leert, dat er in het westen verzilting is opgetreden en 

in het oosten verzoeting. N.B.: de l80-concentraties zijn geplot als -ö180-waarden (afwijking t.o.v. 

zeewater: 6,5 is dus hoger dan 7,2). 
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Er zijn twee oorzaken aan te voeren voor deze structurele 180 afname in de tijd, 
als gevolg van de grootschalige grondwaterstandsdaling in de duinen: (1) de open
waterverdamping, die de zwaardere zuurstof-18 watermoleculen in de achterblij
vende vloeistof concentreert, nam drastisch af toen het merendeel van de 
(periodieke) duinmeren opdroogde; en (2) de duinbeken die vooral de winterregens 
met een relatief laag lBO-niveau draineerden, droogden op. Het effect van een al
gemene toename van de begroeiing van de duinen vooral sinds de jaren '20 lijkt 
klein (Stuyfzand, 1993). 

De overgangszone tussen het jongere duingrondwater met lage lBO-concentratie 
en het oudere duinwater met hogere lBO-niveaus, wordt derhalve verondersteld 
samen te vallen met het begin van de grondwaterstandsdaling en vormt zo een iso
chroon (lijn van gelijke ouderdom) door interpolatie van lBO-metingen. Op deze 
wijze is de 100 jaars isochroon in figuur 6 tot stand gekomen. 

Koolstof-14 
De datering met koolstof-l4 wordt ernstig bemoeilijkt door: (1) belangrijke anorga
nische koolstof-leveranties door het poreuze medium, waarbij de ouderdom van de 
koolstof donor een grote rol speelt; en (2) de variabele 14C-activiteit van atmosfe
risch koolzuurgas sinds de bovengrondse kernproeven, waarbij een op tritium ge
lijkend verloop ontstaan is met waarden tussen 20 en 100% boven normaal. Deze 
problemen kunnen relatief eenvoudig omzeild worden door alleen tritiumloos 
grondwater met de koolstof-l4 methode te dateren, en door de benadering van 
Pearson & Hanshaw (1970) te volgen. 

Grondwater in de duinen ten zuiden van Zandvoort dient wederom als voorbeeld 
(figuur 6). Bovenin het tweede watervoerend pakket op ca. 25 m -NAP werden 14C_ 
activiteiten van 88 ± 2 pmc gemeten, in tritiumloos duinwater met een hydrolo
gisch berekende ouderdom van 70 jaar en met een concentratie Totaal Anorgani
sche Koolstof (TIC) van 5-7 mmolJl, afhankelijk van de dikte van het bovenlig
gende slecht-doorlatend pakket. Op grotere diepte ontstaan hogere TIC-niveaus 
door interactie met sedimenten ouder dan 80.000 jaar, zodat de TIC-toename een 
louter verdunnende werking op de 14C-activiteit heeft, met als gevolg: 

Ouderdom = 70 - 8270 I ----.!!L . __ m_ [jaar] 
{

A TIC J . 
88 TICo 

(1) 

waarin: Am = gemeten 14C-activiteit (pmc); TICm = gemeten HC03 + C03 + H2C03 

+ CO2 (mmolJl); TICo = TIC op ca. 25 m -NAP, zijnde 5-7 mmolJl. 
Aldus berekende 14C-ouderdommen (uit activiteiten variërend van 88 tot 53 

pmc) zijn in figuur 6 geplot. De hoogste ouderdom van duinwater is waargenomen 
op 100 m -NAP langs de westrand van de Haarlemmermeerpolder (boring 25C.12), 
onder een dik pakket glacio-Iacustriene klei op de bodem van het voormalige gla
ciale bekken van Haarlem. Het duinwater is daar ongeveer 800 jaar oud. Het be
treft een zoetwater-enclave die van de hoofdzoetwaterlens werd afgesneden door 
zoutwater-intrusie in de periode 1905-1935. 
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Kunstmatig geïnfiltreerd Rjjnwater 
Rijnwater dat sinds 1957 in de duinen ten zuiden Zandvoort geïnfiltreerd wordt, 
kan gedetailleerd gedateerd worden door geschiedenis-vergelijking, zowel in een 
momentopname als door tijdreeksanalyse. Voorbeelden van laatstgenoemde tech
niek worden getoond door Stuyfzand (1992). Hier beperken we ons tot de resulta
ten van een opname van een raai minifiltermeetputten in maart 1981. Het betreft 
een ongeveer 1 km lange raai tussen een sterk infiltrerende toevoersloot (die Rijn
water naar de diverse infiltratiegeulen transporteert) en het drainerende Van der 
Vlietkanaal (figuur 7). De ruimtelijke verdeling van de gemeten chloride- en tri-
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Figuur 7: Ruimtelijk patroon van de chloride-concentratie en tritium-activiteit in geïnfiltreerd 

Rijnwater, in een dwarsprofiel over het Barnaart-en-Van-der-Vliet-kanaal gelegen in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen ten zuiden van Zandvoort, in maart 1981. De begrenzing van 

het Rijnwater-hydrosoom is in het chloride-plot je als ononderbroken lijn weergegeven, en in het 

tritium-plot je als streeplijn. 

a = slecht-doorlatend pakket 1 C (zeer fijn Noordzeezand met kleilenzen); b = slecht-doorlatend 

pakket 1 D (Calais-kleilenzen afwisselend met zeer fijn zand). 

60 ISOTOPEN IN DE HYDROLOGIE 



tium-niveaus is daarin weergegeven. 

Abnormale jaren in het ingangssignaal van deze semi-natuurlijke tracers 
(figuur 8) kunnen eenvoudig teruggevonden worden in de ruimtelijke Cl-- en tri
tium-patronen in Figuur 7. Het betreft in volgorde van toenemende ouderdom: 
1976 met Cl- = 200 mg/l en 3H = 128 TU; 1971-1972 met Cl- = 212 mg/l en 3H = 110 
TU; 1968-1969 met Cl- = 150 mg/l en 3H = 100 TU; 1964 met Cl- = 180 mg/l en 3H = 
200 TU; 1961-1962 met Cl- = 145 mg/l en 3H = 60 TU; en duinwater vóór 1953 met 
3H< 1 TU. 
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Figuur 8: Ingangssignaal van tritium en chloride in voorgezuiverd Rijnwater, dat in de duinen 

ten zuiden van Zandvoort geïnfiltreerd wordt. Abnormale jaren zijn bruikbaar voor daterings
doeleinden. 
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Met deze sleuteljaren en het destijds 24 jaar oude scheidingsvlak tussen Rijn
water en het verdrongen, diepe duinwater (beneden 20 m -NAP) zijn de infiltratie
jaren voor de Rijnwatermonsters afgeleid waar mogelijk. De resultaten zijn samen 
met de hieruit afgeleide isochronen weergegeven in figuur 9. De aldus ontstane 
ouderdomsverdeling onthult een hoge stroomsnelheid boven het slecht-doorlatende 
pakket IC (laag a) en een sterke vertraging in dit SDP en vooral in SDP 1D (laag 
b). Opgemerkt zij dat het patroon vertekend is door verticale overdrijving in het 
profiel, en door een hydrologisch zeer nabije ligging van de putten 480-482 (in het 
profiel ver uiteen). Laatstgenoemde houdt verband met een scheve positie van het 
profiel op de grondwaterstroming (niet parallel) en complicaties in het horizontale 
stromingspatroon (Stuyfzand, 1993). 

Het is opmerkelijk dat de tritiumpiek van 1964 (218 TU vóór infiltratie) op 610-
790 m afstand van de toevoersloot keurig wordt teruggevonden zonder noemens
waardige afvlakking (206 TU in de putten 483 en 484), terwijl deze piek op gerin
gere afstand maar grotere diepte sterk afgevlakt lijkt. Dit wordt verklaard door de 
lage longitudinale dispersiviteit van de homogene, goed-gesorteerde duinzanden, 
strandzanden en ondiepe zeezanden boven SDP IC (laag a), en een veel hogere 
dispersiviteit van de zeer heterogene SDP's IC en ID. De waargenomen, geringe 
afvlakking kan gesimuleerd worden, bij een stroomsnelheid van 0,13 mld (17 jaar 
om put 484 te bereiken) en een ondergronds afgelegde afstand van 790 m tot put 
484, met een longitudinale dispersiviteit van 0,1 m (Stuyfzand, 1993). 
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Figuur 9: Ouderdomsverdeling van geïnfiltreerd Rijnwater in hetzelfde dwarsprofiel als afge

beeld in figuur 7, Afgeleid uit de CI-- en 3H-patronen in figuur 7 en hun ingangssignaal (figuur 

8), De opname vond plaats in maart 1981, 78A, 78s = respectievelijk herfst (autumn) en zomer 

(summer) 1978, a, b = slecht doorlatend pakket. respectievelijk 1 C en 1 D, 
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Koolstof-13 in de opgeloste, anorganische fractie 
Algemene informatie 
De zwaarste, stabiele isotoop van koolstof is 13C, met een natuurlijk voorkomen in 
de anorganische, opgeloste koolstof van ongeveer 1,1%. De concentraties worden 
doorgaans opgegeven als afwijking van een kalksteen-standaard (813C in %0 t.o.v. 
PDB; zie Mook, 1989). Door fractionering tijdens natuurlijke, fysische en chemi
sche processen ontstaan er goed meetbare variaties in de 13C concentratie in na
tuurlijk water. Grondwater in de duinen vertoont een variatie van ongeveer 40%0 
(figuur 10). De verschillen kunnen licht werpen op de verschillende anorganische 
koolstofbronnen van grondwater. 

De analyseresultaten van 13C hebben in dit bestek dus betrekking op totaal an
organische koolstof in water opgelost (813CTIC>. Deze koolstof bestaat in duingrond
water bijna volledig uit H 2C03 en HC03-. Voor het evenwichtssysteem CO2-H20 
kunnen we in navolging van Mook (1989) dan aannemen, dat: 

(2) 

waarin de fractioneringsfactor sb (koolzuur ten opzichte van bicarbonaat) -10,72%0 

bedraagt bij 10"C. Voor bicarbonaat krijgen we dan: 

13 13 CO2 o CHCO =0 CTJC + 10,72--
3 TIC 

(3) 

met CO2 = CO2 + H 2C03, en zowel CO2 als TIC in mmolIl. 
De belangrijkste leveranciers van totaal opgeloste anorganische koolstof (TIC) in 

duingrondwater zijn: koolzuur (C02) dat in de bodem gevormd wordt tijdens respi
ratie en mineralisatie van biomassa onder niet-fermenterende omstandigheden 
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Figuur 10: Schematisch overzicht van o13C-variaties in Hollands kustduinen, 
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(Ö13C = -25%0; Mook, 1989), HC03- afkomstig van mariene schelp fragmenten (Ö13C 
= +1%0; Mook, 1989), en CO2 dat tijdens fermentatieprocessen (gekenmerkt door 
methanogenese) ontstaat (Ö13C = > +10%0; zie onder, ad 'Diep duinwater'). Andere 
TIC-bronnen als atmosferisch CO2 (Ö13C = -8%0), andere carbonaten als sideriet 
(FeC03), en CO 2 ontstaan tijdens oxydatie van methaan (Ö13C = < -60%0; Barker & 
Fritz, 1981) kunnen gevoeglijk verwaarloosd worden. 

Ondiepe duingrondwateren 
Als de oplossing van mariene schelpfragmenten door in de bodem gevormd kool
zuur het enige TIC leverende proces zou zijn, dan zouden de HC03--ionen een 
Ö13CHC03 vertonen van -12%0. Dat valt eenvoudig in te zien door in onderstaande 
reactie de ö13C-waarde van beide ontstane HC03--moleculen te middelen ([+1-

25]12): 
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Figuur 11: Plot van o13CTIC versus Totaal Anorganische Koolstof (TIc) voor 24 monsters ondiep 

duingrond water (bovenste watervoerende pakket). met indicatie van het begroeiingstype 

en een eventuele interactie met duinveen, De 13C-concentratie in ontkalkte duinen wordt 

gedicteerd door bodem-C02 (-25%0 zonder CaC03-oplossing), In kalkrijk milieu zonder duin

veeninteractie. benadert 13C een niveau ongeveer halverwege bodem-C02 en mariene 

calciumcarbonaat (de aangegeven 50%-lijn), door reactie van 1 mmol CO2 (o13C = -25%0) 

met 1 mmo I CaC03 (013C = + 1%0), De interactie met duinveen. waarvan de Intensiteit posi

tief correleert met de concentratie TIC. leidt tot lagere 13C-concentraties door uitwisseling 

van koolstofisotopen van de opgeloste bicarbonaat met een overmaat aan C02 en orga

nisch materiaal (beide met 013C = -25%0), 
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(4) 

De meeste ondiepe duingrondwateren met een molaire CO2/TIC-verhouding tussen 
0,05 (TIC = 2-4 mmol/l) en 0,16 (TIC = 4-15 mmol/l), zouden dan volgens vergelij
king 3 een (i13CTIC moeten hebben tussen resp. -12,5 en -13,7%0. Dit komt goed 
overeen met de analyseresultaten voor ondiep duingrond water zonder interactie 
met (duin)veen (figuur 11). 

Dit is verrassend daar bekend is dat er ook een sterke aanvoer plaats vindt van 
de atmosferische zuren H 2S04 en HN03, die na neutralisatie door CaC03 tot 
(i13CHC03 waarden van +1%0 leiden: 

(5) 

Deze sterke zuren dragen klaarblijkelijk weinig bij aan de oplossing van kalk. Zij 
worden inderdaad grotendeels geneutraliseerd in andere bodemreacties boven de 
kalkgrens in de bodem, met name de verlaging van de basenverzadiging van het 
adsorptiecomplex in de ontkalkte zone, volgens: 

AP+ + H+ + [Ca,Mg] . OM H Ca2+ + Mg2+ + [Al,H] • OM (6) 

waarin OM = organische stof, zijnde de belangrijkste uitwisselaar in duinbodems. 
Gemakshalve zijn de concentraties H+ en Al3+ gelijk gesteld, evenals de concentra
ties Ca2+ en Mg2+. In vrijwel niet ontkalkte, jonge duinbodems (langs de zeereep) 
mag verwacht worden dat het aandeel van sterke atmosferische zuren wel signifi
cant is. Nader onderzoek is hiernaar gewenst. Voor precieze berekeningen is het 
daarbij noodzakelijk de 13C-concentratie in bodemlucht onder de diverse karakte
ristieke begroeiingstypen beter te kennen. 

Ook andere complicaties leggen weinig gewicht in de schaal, zoals: (a) CaC03-
oplossing door humuszuren, leidend tot een (i13CHC03 van +1%0; (b) CaC03-oplos
sing door de zware CO2 die tijdens methaanvorming ontstaat (zie ad 'Diepe duin
wateren'); en (c) het CO2-verbruik in reacties met carbonaatloze vaste fasen, zoals 
de oplossing van silicaten, leidend tot een (i13CTIC van -25%0. Laatstgenoemde reac
tie verklaart de zeer lage (i13CTIC waarden in het bovenste duingrondwater in de 
ontkalkte duinen bij Bergen (figuur 11). 

Ondiep duingrondwater met een duidelijke interactie met duinveen (zonder me
thaanvorming!) vertoont in het algemeen lagere (i13C-waarden dan duinwater zon
der duinveenpassage (figuur 11). Er is zelfs sprake van een negatief verband met 
TIC: des te hoger TIC, des te lager is (i13CTIC . Hiervoor zijn twee verklaringen te ge
ven: (1) uitwisseling van koolstofisotopen van opgelost bicarbonaat met een over
maat aan CO2 en organisch materiaal (beide met (i13C= -25%0), leidt in het uiterste 
geval tot een (i13CHC03 van -14,4%0 volgens vergelijking 3. Dit brengt voor water 
met een hoge CO2- en TIC-concentratie (C02/TIC = 0,16) een (i13CTIC van ongeveer 
-16%0 met zich mee, volgens vergelijking 3. Dit benadert de waargenomen niveaus 
(figuur 11); en (2) iets verlaagde (i13C-gehalten van de vaste fasen calciumcarbo-
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naat (van +1 tot ongeveer -2%0) door isotoopuitwisseling met in hogere concentra
ties aanwezig bodem CO2 (deels stammend van oxyderend veen). Dit proces wordt 
bevorderd door frequente neerslag van kalk in bodems, bijvoorbeeld ten gevolge 
indroging en opwarming in de zomer (Mook, 1989). 

Diepe duingrondwateren 
Het algemene evolutiepatroon in stroomafwaartse richting bestaat uit een toename 
van zowel Ö13C als TIC (figuur 12). De TIC-toename (voornamelijk HC03-) is het re
sultaat van een voortdurende afbraak van organische stof (als vaste fase in het 
pakket) en de oplossing van kalk. Kalk lost in diep duinwater vooral op door fer
mentatieprocessen en verzoeting (waar zoet duinwater brak-zout grondwater ver
dringt). Tijdens fermentatie van organische stof in zeer diep anaëroob milieu wordt 
evenveel methaan als C02 gevormd volgens onderstaande, vereenvoudigde bruto 
reactie: 

(7) 

19A.249-35 
E __ I 

------tx-----:N~N N 
+16 

N 
E 

+ 8 x 

mean mor;ne CaCO, 

E E 

N .V 

---.--------.--.------------------------
0 

x • (sub) ox;e - anolt;e, oqu;fer I 

- 8 )( 0 anoxie, oquifer II 

• )( x deep onox;e, oquifer II - III 

E deep onox;e, t;doL fLat mud 

-16 N deep onox;e fjord sediment 
• • Fig. 11 ,cteeo/eified dunes [!l as • 

181 os )( . deea/cified dunes 
-24 

0 5 la 15 20 25 30 35 40 45 
---I T.i.c . .. mmo/fL 1-

Figuur 12: De betrekking tussen B13CTlc en totaal anorganische koolstof (TIC) in diverse 

duingrond wateren, uit de kalkrijke en kalkarme duinen, het eerste en tweede watervoe

rende pakket en enkele redox-niveaus. De algemene evolutie in stroomafwaartse richting in 

de kalkrijke en kalkarme duinen volgt respectievelijk curve I en 11. Monsters met code E be

treffen aqua dest. dat in evenwicht is gebracht met diep anoxisch waddenslik bij 25° C 

(gegevens verkregen van H.J. Streurman) en monsters met code N vertegenwoordigen zout 

water uit diep anoxisch fjordensediment (Nissenbaum e.a., 1972). Duinwater met TIC> 15 

mmol/I is licht brak (300-600 mg CI-II) door geringe bijmenging van Noordzeewater dat nog 

In de Bergen-klei ingesloten zit. 
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Daarbij ontstaan ook, doch in geringere mate, organische zuren. Tijdens en na ver
zoeting treedt kationuitwisseling met het pakket op, waarbij de Ca2+ concentratie 
verlaagd wordt door uitwisseling voor Na+, K+ en Mg2+ (8tuyfzand, 1993): 

a Ca2+ + [b Na, c K, d Mg] . EXCH H [a Ca] . EXCH + b Na+ + c K+ + d Mg2+ (8) 

met EXCH = de uitwisselaar, en met de meq-balans: 2a = b+c+2d. Door de resulte
rende Ca2+-daling kan opnieuw kalk oplossen. Ook de daarbij toenemende Mg2+_, 
fosfaat- en DOC-concentraties dragen nog bij aan de verdere oplossing van kalk 
(8tuyfzand, 1993). 

De processen fermentatie en verzoeting leiden beide ook tot een sterke è)13C-toe
name, hetgeen het positieve verband tussen è)13C en tic verklaart. 

De afbraak van organisch materiaal in minder diep anaërobe milieus kan niet 
bijdragen aan hoge 13C-concentraties, daar dit è)13C-waarden oplevert tussen -12 
(alleen in geval van aërobe oxydatie met complete CO2 consumptie door oplossing 
van CaC03) en -25%0. Het verschil tussen (sub)oxisch (aëroob; zuurstof- enlofni
traathoudend), ondiep duinwater en anoxisch, diep duinwater-beide zonder sul
faatreductie!-is inderdaad gering (figuur 12). 

Extreme è)13CTICconcentraties in duinwater met extreem hoge TIC, b.v. +12%0 en 
35 mmol TIC/l in monster 19A.249-35 in figuur 12, kunnen als volgt op eenvoudige 
wijze verklaard worden. Biogeen methaan is bijzonder arm aan 13C, hetgeen tot 
uiting komt in een è)13C-waarde aflopend tot -80%0 (Barker & Fritz, 1981). Dit re
sulteert, onder ideale omstandigheden met reactie 7 en een è)13C voor ontledende 
organische stof van -25%0, in een è)13C-waarde van +30%0 (= 2[-25] + 80) voor het 
tweede reactieproduct, CO2. Reactie van deze CO2 met kalk geeft ons dan een 
è)13CTIC van +15,5%0 (= [30 + 1]12). Monster 19A.249-35 bevatte 4,2 mmol CO2/l en 
30,8 mmol HC03-/l, geen sulfaat met een geschatte sulfaatreductie van 2,3 mmol 
8042'/l en, vóór entree in het diep anoxische (fermentatie) milieu in een dikke ma
riene kleilaag (de zogenaamde Bergen klei), een initiële TIC van 4 mmol/l met 
è)13CTIC = -14%0. Via een ruwe balans komen we dan uit op een berekende è)13CTIC 

van {4'[-14] + 2,3'[-25] + 4,2-[+30] + 24,5-[+15,5]}/35 = +11,2%0. En die waarde 
komt goed overeen met de gemeten + 12%0. 

Conclusies 

De analyse van natuurlijke isotopen in grondwater kan op velerlei wijzen helpen 
bij de bepaling van o.a. de herkomst, ouderdom en koolstofbronnen van grondwa
ter. De gepresenteerde voorbeelden uit Hollands kustregio mogen dat duidelijk 
geïllustreerd hebben. Zij leren ons echter ook dat de analyse van de belangrijkste 
ionen dikwijls onontbeerlijk is voor een juiste interpretatie. En daarbij is in vele 
gevallen expert judgement vereist. 

Uitsluitend grondwaterstromingsmodellen met hydrochemische verificatie ver
dienen een kwaliteitskeurmerk. Isotopen vervullen een essentiële rol bij die verifi
catie. Die rol is ook groot bij de verificatie van hydrochemische modellen, waar niet 
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alleen de macrochemie juist gesimuleerd moet worden maar tegelijkertijd ook de 
isotopencompositie. 
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Het gebruik van isotopenanalyses 
tijdens een studie naar 

grondwaterstromingspatronen in 
Noord-Brabant 
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T.N.O. -Instituut voor Grondwater en Geo-energie 

Inleiding 

In de provincies Noord-Brabant en Limburg en de aangrenzende delen van België 
en Duitsland vinden verschillende studies plaats naar de verspreiding van grond
waterstromingsstelsels. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de studie naar de 
processen en mechanismen binnen deze grondwaterstromingsstelsels en op de 
grensvlakken met de andere deelsystemen van het watersysteem. Tijdens de uit
werking van deze stromingsstelsel-analyse wordt getracht gegevens van diverse 
deeldisciplines binnen en buiten de hydrogeologie te integreren om een totaalbeeld 
van het watersysteem te verkrijgen wat betreft kwantiteit, kwaliteit en ecologie 
(i.c. waterafhankelijke plantensoorten). 

Een belangrijke component van de analyse bestaat uit de ouderdomsbepaling 
van het grondwater. Met behulp van de leeftijd van het (grond-)water kunnen im
mers historische stromingspatronen vastgelegd worden en worden afgezet tegen 
het stromingspatroon gebaseerd op het actuele potentiaalveld. Hierdoor kunnen 
vaak de veranderingsprocessen binnen het watersysteem beter verklaard worden. 
Tijdens een stromingsstelsel-analyse wordt in eerste instantie met behulp van ver
schillende kaarten (zie figuur 1) de verspreiding van potentiële (mogelijke) infiltra
tie- en kwelgebieden en zones met ondiepe grondwaterstroming ('intermediaire ge
bieden') gekarteerd. Met behulp van stijghoogteverschillen, waterkwaliteitsgege
vens, grondwatertemperatuurverloop met de diepte, grondwatermodellen en isoto
pendata kan deze conceptuele kwel- en infiltratiekaart vervolgens geverifieerd 
en/ofbijgesteld worden. 

In dit artikel worden in het kort enkele resultaten in de provincie Noord-Bra
bant gepresenteerd. Een uitgebreide uitwerking van isotopendata in geheel Zuid
Nederland valt ter zijner tijd te verwachten (Stuurman, in voorbereiding). 
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Figuur 1: Een schematische weergave van de onderverdeling binnen een grondwaterstromings

stelsel in relatie tot verschillende kaarteenheden. 

Zeeland westeliik Noord-Brabant 

Farm. van Ocsterhout en Breda 

diep wvp 

Farm. van Breda 

~ deklaag (ondieP wvp) 
rz:zzz::2I slecht doorlatende laag 
~ 'ondoorlatende' basIS 

WVO watervoerend pakket 

midden en oostelijk Noord-Brabant Peelhcrst 

Gilze Rije 
storin 

Centrale Fee/rand Slenk van 
Slenk breuk Venlo 

Farm. van Tegelen, 
Maassluis en 
Oosterhout 

Farm. van eg,el 
Ster1<sel en gelen 

Umburg 

Figuur 2: De hydrogeologische schematisatie voor de ondergrond van de provincie Noord

Brabant. 
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De gebruikte leeftijden zijn gebaseerd op een zgn. gesloten systeem volgens 
Mook (1986) waarbij ervan uitgegaan wordt dat het kalk, dat in de ondergrond 
voorkomt, alleen opgelost kan worden door het meegevoerde bodem-C02. 

De hydrogeologische schematisatie voor de provincie Noord-Brabant wordt ge
toond in figuur 2. 

Verificatie kwel- en infiltratiegebieden van de provincie Noord-Brabant 
op basis van de meetpunten van het provinciaal grondwaterkwaliteits
meetnet 

Wat betreft verificatie van zgn. potentiële kwel- en infiltratiekaarlen met behulp 
van isotopen moet in eerste instantie gedacht worden aan tritium-data. Het pro
vinciaal waterkwaliteitsmeetnet van de provincie Noord-Brabant is ontworpen 
(Broers, 1989) op basis van een combinatie van de kwel- en infiltratiegebieden
kaart (Stuurman e.a., 1990) met landgebruik (Landsat) en bodemsoort (Stiboka). 
Omdat de eerste bemonsteringsronde van dit meetnet achter de rug is en daarbij 
ook tritium is geanalyseerd is het mogelijk de hoofdzakelijk op kaartmateriaal en 
waterkwaliteitsgegevens gebaseerde kwel- en infiltratiekaart te verifiëren. 

Gesteld kan worden dat in de Noord-Brabantse situatie het vanuit het middel
diepe en diepe pakket opstijgende grondwater in kwelgebieden tritiumloos is. Dit 
in tegenstelling tot infiltratiegebieden waar zich in alle filters (ca. 5, 15 en 25 m 
-mv) jong, tritium-rijk water zou moeten bevinden. Idealiter zouden meetpunten in 
de zgn. 'intermediaire gebieden' in de bovenste filters jong water en in het diepste 
filter, tritium-loos oud water bevatten. Uit de controle kwam naar voren dat de 
tritiumgehalten in meetpunten op infiltratiegebieden wat betreft het ondiepe filter 
voor 100% en het diepe filter voor 87% bovenstaande stelling bevestigen. 

Wat betreft de kwelgebieden onderbouwt 55% van de ondiepe filters en 81% van 
de diepe filters deze stelling. De relatief geringe score voor de ondiepe filters in 
kwelgebieden is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat kwel in Noord-Brabant 
zich nog hoofdzakelijk beperkt tot de waterlopen. Broers (in voorbereiding) pro
beert op basis van deze tritiumdata bovenstaande resultaten verder te preciseren 
en de infiltratiesnelheden te bepalen. 

Regionaal onderzoek naar de verspreiding van isotopen in het grond
water van westelijk Noord-Brabant 

In het kader van 'de hydrologische systeemanalyse van westelijk Noord-Brabant en 
omgeving', welke als doel had de structuur en dynamiek van watersystemen te 
verklaren en de processen aan te geven die deze bedreigen, heeft een uitgebreid 
isotopenonderzoek plaatsgevonden (Stuurman e.a., 1990; Zoete, 1990). 
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Figuur 30: De ouderdom van het grondwater in westelijk Noord-Brabant op 4G-60 meter diepte. 
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Figuur 3b 

Figuur 3b: De ouderdom van het grondwater in westelijk Noord-Brabant op 100-140 meter 

diepte. 
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Hierbij werd in eerste instantie een conceptuele kwel- en infiltratiegebieden
kaart vervaardigd waarna hydrogeologische profielen werden geconstrueerd die 
zoveel mogelijk loodrecht op de grondwaterstromingsrichting stonden en tegelijker
tijd de belangrijkste kwel- en infiltratiegebieden passeerden. Vervolgens werden in 
de kwel- en infiltratiegebieden watermonsters verzameld en in Groningen geanaly
seerd op zuurstof-18, deuterium, koolstof-13, koolstof-14 en tritium. 

Het belangrijkste onderdeel vormde de ouderdomsbepaling. Zowel ruimtelijk en 
in de diepte bleken grote verschillen in ouderdom te bestaan die wat betreft sprei
ding grotendeels overeenstemden met de op kaartmateriaal en water-samenstel
lingsgegevens gebaseerde ideeën wat betreft de grondwaterstromingspatronen. 

In de figuren 3a en 3b worden respectievelijk de ouderdomsbepalingen voor een 
diepte-interval van 40-60 en 100-140 meter onder maaiveld getoond. 
Zeer oud water (30.000-40.000 jaar oud) wordt aangetroffen in het Land van 
Altena (o.a. Genderen) en Dordrecht ten oosten van de Gilze-Rijen-storing. Het 
idee bestaat dat dit water vanaf het Kempisch Plateau via de Centrale Slenk 
aangevoerd. De lage zuurstof-18-gehalten (o.a. -8,14 %0 t.O.V. V-SMOW) zijn in 
overeenstemming met deze hoge ouderdom. Zij wijzen immers op infiltratie onder 
relatief koude omstandigheden. Ten westen van deze storing is het grondwater in 
het algemeen aanzienlijk jonger. Grondwater van recente ouderdom werd 
aangetroffen onder de belangrijkste 'regionale' infiltratiegbieden de Kalmthoutse 
heide, de Turnhoutse heide, het Kempisch plateau bij Poppel en Reusel. Rond de 
Kalmthoutse heide wordt in de kwelgebieden bij CalfVen, Augustapolder en het 
Halsteren Laag grondwater van vergelijkbare ouderdom (6000-7000 jaar) aange
troffen. Op basis van eenvoudige berekeningen kon worden aangetoond dat dit 
grondwater in de Kalmthoutse heide geïnfiltreerd kan zijn. Vergelijkbare resulta
ten zijn gevonden rond het infiltratiegebied van Baarle-N assauJTurnhoutse heide 
(Bloemen, 1988; Stuurman e.a, 1988). 

Met behulp van zuurstof-18 werd daarnaast inzicht verkregen over de verbrei
ding van het vanuit de Maas gevoede grondwater. Zo werd bij Genderen, waar in 
de diepe watervoerende pakketten zeer oud grondwater werd aangetroffen, in het 
middeldiepe watervoerende pakket (formaties van Kreftenheye en Sterksel) 
grondwater met aan oppervlaktewater gerelateerde zuurstof-18-gehalten gevonden 
en bovendien van recente ouderdom. Op basis van deze resultaten kon ondermeer 
aannemelijk worden gemaakt dat het diepe grondwater onder de Maas doorstroomt 
om ten noorden daarvan op te stijgen. 

Historische en actuele grondwaterstromingsstelsels 

In westelijk Noord-Brabant zijn ook ouderdomsbepalingen uitgevoerd aan het wa
ter uit de pompputten van de grondwaterwinningen Schijf (start 1972) en Seppe 
(start 1922) waar respectievelijk ca. 10 en 12 miljoen m3/j wordt onttrokken. De 
ouderdom van dit uit het diepe watervoerende pakket (Formatie van Oosterhout) 
onttrokken grondwater bedroeg respectievelijk 2000 en 2500 jaar. Omdat beide 
winningen ook vielen binnen het (regionale) grondwatermodelgebied in westelijk 
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Historische toestand van het grondwaterstromingssysteem 
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Figuur 4: De verandering in het grondwaterstromingssysteem van westelijk Noord-Brabant. Na de 
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Noord-Brabant (Saaltink en Stuurman, 1989) kon met behulp van dit grondwater
model ook de (actuele) reistijd naar de winning berekend worden. In figuur 4a en 
4b worden de met behulp van dit grondwatermodel berekende stroombaanpatronen 
gepresenteerd. In het onderste figuur 4b worden de stroombanen zichtbaar ge
maakt die behoren bij het model dat gecalibreerd is op de actuele situatie. Duide
lijk wordt dat het grondwaterstromingsdomein in dit deel van westelijk Noord
Brabant grotendeels in beslag wordt genomen door zgn. 'onttrekkingssystemen'. De 
bijbehorende m.b.v. het grondwatermodel berekende reistijden naar de winningen 
Schijf en Seppe bedragen 50-500 jaar. 

De discrepantie tussen de berekende en met behulp van koolstof-14 gemeten ou
derdom wordt veroorzaakt doordat beide pompstations momenteel nog water on
derscheppen dat voor de start van deze onttrekkingen tot een regionaal grondwa
terstromingsstelsel behoorde en in de richting van de noordelijke laag gelegen pol
ders afstroomde. In figuur 4a is dit zichtbaar gemaakt door met behulp van het 
grondwatermodel de stromingssituatie voor de start van de grondwateronttrekkin
gen te simuleren. 

Het op enkele kilometers afstand van de winningen Schijf en Seppe in de ge
meente Roosendaal gelegen pompstation Borteldonk pompt al wel grondwater van 
recente ouderdom op. Hier wordt tritium in het opgepompte water aangetroffen. 
Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat deze winning reeds in 1887 gestart is. 

Diepe kwel 

Uit talrijke studies in de provincie Noord-Brabant is naar voren gekomen dat spe
cifieke ecotopen in het algemeen en plantensoorten in het bijzonder sterk gebonden 
zijn aan de aanwezigheid van zgn. 'diepe kwel'1. Dit heeft inmiddels geleid tot vaak 
verwarrende discussies over (1) de begrippen kwel, diepe kwel, calciumrijke kwel, 
lithocliene kwel etc., (2) het belang van deze 'diepe' kwel en (3) het bestaan van 
'diepe' kwel. 

Ten aanzien van het begrip kwel weten wij nu bijvoorbeeld dat calciumrijke 
kwel niet synoniem aan 'diepe kwel' hoeft te zijn. Ook zijn er gebieden in N eder
land en Noord-Brabant aan te wijzen waar 'diepe kwel' zeer calcium-arm is. Het 
belang van 'diepe kwel' biedt nog steeds veel ruimte voor discussies. In het alge
meen is men het er inmiddels over eens dat het belang van kwel ligt in de daarmee 
gepaard gaande voedselarme omstandigheden in de wortelzone. Daarnaast zijn er 
plantensoorten en organismen die afhankelijk zijn van het aangevoerde kalk. 

Ten aanzien van het bestaan van 'diepe kwel' zijn de discussies nog in volle 
gang. In de Centrale Slenk wordt de snelle achteruitgang van de verspreiding van 
calciumrijke kwelafhankelijke soorten door mij (Stuurman, 1993) verklaard door 

1 Onder 'diepe kwel' wordt in de provincie Noord-Brabant in het algemeen verstaan: 'opstijgend 

grondwater dat zowel wat betreft het huidige potentiaalveld als hydrochemische facies afkomstig 

is van onder de Kedichem-Tegelen kleilagen'. Deze kwelcomponent bestaat in het algemeen uit 

wat waterkwaliteit betreft calciumrijk grondwater zonder antropogene beïnvloeding. 
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51G-605 G7 boven-
(25m- strooms 
mv) van de 

stuw 

diepte 26-27 64-66 130-132 180-182 241-243 255-257 26 

EGV 264 307 348 311;310 338 360 - 310 

Ca2+ 52;50 62;64 78;76 52;54 54;54 64;62 84 64 

CI- 18;18 12;12 <10;<10 12;<10 <10;<10 12;12 10 25 

HC03 183;189 244;244 293;293 244;244 262;268 305;311 305 195 

Ca2++Mg2+ 155;155 175;180 210;210 168;168 184;184 185 145 

pH 7,6 7,6;7,6 7,4 6,81;6,81 6,85 6,88 6,84 7,5 

pC02 -2,43 -2,32 -2,04 -1,52 -1,53 -1,49 -1,46 -

verz. t.O.V. calciet -0,08 0,11 0.06 -0,74 -0.66 -0,51 -0,44 

actuele potentiële 

+ + + + t t t -
stromingsrichting 

51G-605 

Zeggenloop Kleine Dom mei 

diepte (m) pC02 

~ historische grondwaterstroming 

Figuur 5: De verbreiding van zgn. 'diep kwelwater' onder het beekdal van de Urkhovense 

Zeggen op basis van de hydrochemische samenstelling. 
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een combinatie van diepe ontwatering en het wegvallen van de opwaarts gerichte 
stroming vanonder de Kedichem-Tegelen kleien. Het wegvallen van deze kweldruk 
is het gevolg van de diepe winningen in de Centrale Slenk. 

Het voorkomen van calciumrijke watertypen onder de grote beekdalen met de
zelfde hydrochemische samenstelling als dat van het diepe grondwater is in over
eenstemming met deze theorie. Echter, gezien het feit dat de weerstand van de 
Kedichem-Tegelen kleilagen zeer hoog zijn (35.000-50.000 jaar) wordt met name 
vanuit de drinkwaterhoek het werkelijk bestaan van diepe kwel in twijfel getrok
ken. Hierbij wordt vaak als argument aangevoerd dat een dergelijke stromings
component als gevolg van dispersie en tijdsafhankelijke processen onwaarschijnlijk 
geacht moet worden. 

Om het eventueel voorkomen van deze diepe kwelcomponent verder te onder
zoeken zijn in verschillende kwelgebieden watermonsters verzameld en vervolgens 
hydrochemisch en op isotopen onderzocht. De lokaties zijn gekozen op basis van 
hydrochemische karakteristieken ofwel het ondiep voorkomen van onbeïnvloed, ge
reduceerd, calciumrijk grondwater dat met de diepte hydrochemisch gelijk blijft. 
Eén van de lokaties betrof de Urkhovense Zeggen in het beekdal van de Kleine 
Dommel bij Eindhoven. Dit is nog één van de laatste terreinen in de provincie 
Noord-Brabant met zgn. 'maaiveldkwe1'2. Dat hier 'maaiveldkwel' voorkomt wordt 
veroorzaakt door een hoog oppervlaktewaterpeil onder invloed van de opstuwing 
door een watermolen en het feit dat de stijghoogte in het eerste watervoerende 
pakket (Formatie van SterksellEindhoven) 's winters ca. 100 cm hoger dan het 
maaiveld ligt. De stijghoogte in het tweede watervoerende pakket vertoont in dit 
gebied een al jaren lange continue daling waardoor deze sinds 1974 lager is dan in 
het eerste watervoerende pakket. In deze kwelzone zijn verschillende ca. 5 meter 
diepe filterbuizen geïnstalleerd die voorzien zijn van minifilters op verschillende 
diepten. Daarnaast is in de Kleine Dommel op 28 meter diepte een filter geplaatst 
in het eerste watervoerende pakket. Door de provincie Noord-Brabant is daarnaast 
in het kader van het primaire meetnet aan de rand van het beekdal een ca. 300 
meter diep meetpunt geïnstalleerd. Op basis van de wateranalyses uit deze meet
punten bleek dat hydrochemisch gezien het uittredende grondwater van ca. 260 
meter diepte afkomstig moest zijn en dat deze opwaarts gerichte kwel component 
zich bijna alleen onder het beekdal bevond (zie figuur 5). Vervolgens is in meetpunt 
G-7, waarvan de watersamenstelling identiek is aan die van het ondiepere meet
punt G-6, grondwater bemonsterd3 en op isotopen-inhoud geanalyseerd. De ouder
dom van dit water was ca. 5500 jaar wat vrijwel overeen stemt met bestaande me
tingen aan ca. 250 meter diep grondwater in de directe omgeving in Eindhoven
oost en Heeze. De datering van het grondwater rond Eindhoven wordt echter be-

2 Onder 'maaiveldkwel' wordt hier verstaan dat het uittredende grondwater over het maaiveld naar 

het ontwateringssysteem afstroomt en het neerslagoverschot derhalve het bodemprofiel niet kan 

binnendringen. 

3 Als gevolg van de geringe waterlevering van meetpunt G-6 en de grote waterbehoefte voor een 

koolstof-14 datering is deze omweg gemaakt. 
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moeilijkt door de aanwezigheid van methaan in dit grondwater. Naar de definitieve 
onderbouwing van dit kwelfenomeen met behulp van isotopen vindt momenteel 
nog onderzoek plaats. Uit deze hydrochemische- en isotopenstudie blijkt dat er bij 
de Urkhovense zeggen nog steeds oud, calciumrijk grondwater opkwelt. Dit water
type wordt echter sinds 1974 niet meer vanuit het tweede watervoerende pakket 
aangevuld. Uit het bovenstaande blijkt dat 'diepe kwel' een subtiel en zeer kwets
baar fenomeen vormt. p basis van dit resultaat moet geconcludeerd worden dat de 
uitkomsten van regionale- of landelijke modelstudies waarbij gesteld wordt dat 
diepe winningen onder zeer slecht doorlatende pakketten niet of nauwelijks een re
latie hebben met verdroging met de nodige voorzichtigheid (lees scepsis) gehan
teerd worden. 

Conclusies 

Het onderzoek naar de ouderdom van het grondwater in de provincie Noord
Brabant heeft inzicht opgeleverd ten aanzien van de verbreiding van de histori
sche, natuurlijke grondwaterstromingssystemen. Uit de vergelijking van deze his
torische grondwaterstroming met de actuele stromingspatronen, welke verkregen 
werden uit grondwatermodelstudies of stijghoogtemetingen, kunnen de verande
ringen binnen het watersysteem wat betreft waterkwaliteit en (grond
)waterafhankelijke vegetatie beter begrepen worden. Hierbij is ondermeer een be
ter inzicht verkregen ten aanzien van het bestaan van zgn. 'diepe kwel'. 
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Natuurlijke isotopen 2H, 3H, 180 en 
13C in oppervlaktewater 

in Nederland 

Drs. H. Hettling 

Watersc ha p Dollard-Zijlvest 

Inleiding 

De isotopen verhoudingen en activiteiten van natuurlijke isotopen worden in 
Nederland sinds de zestiger jaren regelmatig in water geanalyseerd. In de hydrolo
gie zijn isotopen-hydrologische studies voornamelijk gebruikt bij grondwateronder
zoeken. Er blijkt weinig onderzoek verricht te zijn aan de isotopensamenstelling in 
de Nederlandse oppervlaktewateren. Om deze kennis te completeren werden twee 
keer op ca. 170 lokaties oppervlaktewater monsters genomen en op hun isotopen
verhoudigen 2H, 3H, 180 en 13C geanalyseerd. Aanvullend werden drie chemische 
parameters geanalyseerd, namelijk de zuurgraad (pH), carbonaat (HC03-) en chlo
ridegehalte (CI-). 

Daarnaast is getracht met behulp van isotopen een uitspraak te doen over de in
teractie van oppervlaktewater en grondwater en het grondwater zelf. Bij de keuze 
van de monsterplaatsen stonden de volgende aandachtspunten voorop: 
1 er moet op karakteristieke plaatsen bemonsterd worden, om een uitspraak te 

kunnen doen over het grondwater dat de rivieren van de hoge zandgronden 
voedt (het gebiedseigen water); 

2 de invloed van de Rijn en Maas op het Nederlandse oppervlaktewater moet via 
deze monsterpunten worden nagegaan. 

Alle monsters zijn binnen een periode van 2 weken genomen, gedurende de herfst 
(september 1989) en het voorjaar (april 1990). 

Onderzoeksmethode 

Van de geanalyseerde monsters geeft 180 de oorsprong van het water weer. Hier
mee kan een eerste indeling in verschillende watertypen gemaakt worden. Met be
hulp van 180, 2H en Cl kan de verhouding van de verdamping en de menging van 
zoet met zout water bepaald worden. Dit werd gedaan in gebieden met brakke 
kwel. Het verband tussen 13C en 180 geeft informatie over de basisafvoer van klei
nere rivieren en de grondwatercomponent in kwelgebieden. Uit de analyse van 13C 
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kan, samen met bicarbonaat en de pH, een uitspraak gedaan worden over de kalk
chemie van een watermonster. Uiteindelijk werd alle informatie samengevat tot 
een beeld, waarin werd aangegeven door welke componenten het oppervlaktewater 
gedurende de verschillende seizoenen (voorjaar en najaar) is beïnvloed. 

De resultaten zijn verwerkt met het geografisch informatiesysteem IDRISI. 

Monstername en analysetechnieken 

Monstername 
De monstername van watermonsters die bestemd zijn voor isotopenanalyses is be
trekkelijk eenvoudig. Voor 180, 2H en 3H is maar 30 mI water nodig. Het monster 
wordt genomen in een van te voren ter plaatse goed gespoeld, donker, glazen me
dicijnflesje. Dit flesje wordt volledig gevuld en goed gesloten. Beide maatregelen 
zijn nodig om fraktionering door middel van verdamping tegen te gaan. Voor tri
tium-monsters is het voornamelijk belangrijk, dat de flesjes goed gespoeld zijn, zo
dat het watermonster niet met recent 3H vermengd wordt. 

Voor een 13C-analyse is 250 mI water nodig. Dit wordt tevens in een donker, gla
zen medicijnfles bewaard. Aan het monster worden enkele druppels KJ3 toege
voegd, om bacteriële groei te voorkomen. Verder gelden dezelfde maatregelen als 
voor de andere isotopenmonsters: de fles moet goed gespoeld en volledig gevuld 
worden. 

Isotopenfraktionering 
De resultaten van de stabiele-isotopen-analyses werden weergegeven als relatieve 
afWijking van het zeldzame isotoop (Rs) in het monster ten opzichte van het zeld
zame isotoop in een internationale standaard (Rr). 188 is gedefinieerd als: 

waarbij 18R de isotopenverhouding weergeeft: 

en Rs en Rr de isotopenverhoudingen weergeven van respectievelijk het monster en 
het referentiegas. Zoals uit de formule naar voren komt is 8 een getal kleiner dan 
1. Een positieve 8 betekent verrijking van het zeldzame isotoop ten opzichte van de 
standaard en een negatieve 8 betekent verarming. De internationale standaard 
voor 180 en 2H is SMOW (Standard Mean Ocean Water) en voor 13C PDB (een kalk
afzetting in de Verenigde Staten). 

De isotopenverhoudingen van zuurstof-18 en deuterium in water zijn niet aan 
chemische evenwichten gebonden, die van koolstof-13 wel. Fractionering is het be-
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langrijkste proces dat tot een verandering in de isotopenverhouding van stabiele 
isotopen leidt. Door een bepaald proces, zoals bijvoorbeeld verdamping, ontstaat uit 
het oorspronkelijke water met bepaalde isotopenverhoudingen een water, dat door 
andere isotopenverhoudingen gekarakteriseerd wordt. Ook de isotopenverhouding 
van verschillende parameters in het water, zoals HC03, kan door bepaalde proces
sen veranderen. Bacteriële ontleding van organisch materiaal is zo een proces. Het 
verschil in de isotopenverhoudingen tussen die twee fasen wordt fraktionering ge
noemd. De fractionering wordt gedefinieerd als: 

t: = (a -1) x 1000Q 

waarin a de isotopenfractioneringsfactor is: 

waarin RA en RB de isotopenverhoudingen van de verschillende fasen weergeven. 
De fractionering is dus een maat ervoor hoever een proces gevorderd is. Bovendien 
kan de isotopenverhouding in water veranderen door conservatieve menging van 
twee verschillende watertypen. Dit proces treedt op bij menging van zoet water 
met zout water. 

Voor radioactieve isotopen, zoals tritium, zijn alleen twee processen van belang 
die de activiteit in water kan veranderen: radioactief verval en conservatieve men
ging. De halveringstijd van tritium is 12,26 jaar. 

Analysetechniek: 
Alle isotopenanalyses worden aan gas gedaan. 180 en 13C worden gemeten in de 
vorm van CO2 en 2H in de vorm van H2. De metingen worden uitgevoerd met een 
zogenaamde 'isotopic ratio massa-spectrometer' (IRMS). Voor 180 en 13C worden de 
massa's 44, 45 en 46 gemeten en voor 2H de massa's 2 en 3. Hieruit kunnen de 
juiste d-waarden van de monsters bepaald worden. 
180: Voor de analyse van de 18/160 verhouding in water wordt 1 mI water in even

wicht gebracht met ca. 10 mI van CO2 met een goed bekende isotopenver
houding. Na 24 uur is bij constante temperatuur het evenwicht bereikt: 

Als het evenwicht bereikt is wordt het water cryogeen verwijderd en vervol
gens worden met de massaspectrometer de massaverhoudingen gemeten. 

2H: Voor de analyse van deuterium zijn maar enkele microliters water nodig. Het 
is verstandig om het monster uit een groter, goed gemengd monster te nemen 
omdat 2H analyses zeer gevoelig zijn voor fraktionering. Het H20 wordt in 
een uraniumoven gereduceerd tot waterstof, dat direct zonder aanvullende 
reiniging op de massaspectrometer gemeten kan worden. 

ISOTOPEN 1N DE HYDROLOGIE 83 



Tabel 1 

voor GC 

-4.52 

-1.55 

-2,55 

-3,66 

-9,98 

-2,90 

-10,76 

-7,76 

-9,77 

na GC 

-8.79 

-9,61 

-9,78 

-7,19 

-11,94 

-12,00 

-10,65 

-7,75 

-9,77 

opmerkingen 

gezuiverde 

monsters 

referentie-monsters 

3H: Voor de tritiumanalyse wordt 5 mI water met magnesium gereduceerd tot 
waterstof. Dit zo verkregen waterstof reageert met etheen (C2H4) tot ethaan 
(C2H6). Het verkregen ethaan wordt als telgas in een proportionele gastelbuis 
gebruikt. De tritium (radio-)activiteit wordt hiermee gemeten en weergegeven 
als TU (Tritium Unit). Per definitie is 1 TU = 0,112 Bq/l water. 

13C: Voor deze analyse wordt in een vacuümsysteem door middel van H3P04 het 
anorganisch koolstof in de vorm van CO2 uit het watermonster geëxtraheerd. 
Als in het watermonster veel organische en/of zwavel-verbindingen zijn opge
lost, resulteert dit in een verontreiniging van het kooldioxydemonster met 
koolwaterstoffen en H2S. In dit geval moet het CO2 eerst met een gaschroma
tograaf gereinigd worden. In de tabel 1 staan enkele voorbeelden van analy
seresultaten voor en na reiniging van CO2. 

Het schone kooldioxyde wordt dan met de massa spectrometer gemeten. De 
meetnauwkeurigheid van 180 = 0,2 %0, 2H = 1 %0, en 13C = 0,2 %0. Voor 3H is de pre
cisie 1,5 à 2 T.U. 

Geochemisch gedrag van isotopen 

Zuurstof-18 
De isotopenverhouding van 18/160 
geeft informatie over de oorsprong 
van het water. Voor een beter be
grip wordt een kort overzicht gege
ven van de variaties van /)180 in de 
hydrologische kringloop. 

Per definitie (SM OW) is Öl80 van 
zeewater 0%0. Omdat in het alge
meen het zwaardere isotoop een 
grotere bindingsenergie heeft dan 
het lichtere isotoop kunnen lichtere 
moleculen makkelijker verdampen 
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dan zwaardere moleculen. Daarom leidt het evaporatieproces tot fractionering van 
zeewater met als gevolg dat de neerslag qua isotopenverhouding lichter is dan het 
zoute water. In de gematigde klimaten resulteert dit in een neerslagsamenstelling 
van Ö180 tussen -7%0 en -10%0. In Nederland is de gemiddelde 18/160 van neerslag 
-7,3%0 en in de Alpen -9,5%0. 

Ö180 van jong grondwater heeft dezelfde waarde als recente neerslag. De Ö180 
van oud grondwater ligt rond -9%0, omdat het water in een vroegere, koudere pe
riode geïnfiltreerd is. In langzaam stromende wateren, zoals meren en sloten ver
dampt het water. Ö180 van dit water is -4,5%0. 

Menging van zoet water met zout water resulteert in een verandering van Ö180 
in het water omdat het zware zoute water met het lichtere zoete water conservatief 
mengt. Uit figuur 1 is afte lezen, dat verdamping veel sneller tot een verandering 
van Ö180 leidt dan conservatieve menging met zout water. In deze grafiek zijn 3 
voorbeelden weergegeven: 
1 verdamping van Rijn-water (Rh); 
2 verdamping van neerslag (pp); 
3 verdamping van water uit een meer (la). 

De grafiek is berekend met behulp van de formule: 

met~ 

aJ-
Rt 

h 
Öv 

~o 
Ft 
a 

= 

Ö in het verdampte water (b.v. meer) 
kinetische fractionering voor condensatie 
kinetische fractionering voor evaporatie 
relatieve vochtigheid 
Ö in atmosferische waterdamp 
begin Ö in water 
N/N1o met N = hoeveelheid moleculen 
a Î /aJ-, de evenwichtsfractionering. 

= 0,99206 
= 0,98285 

Uit het bovengenoemde resulteert, dat in Nederland drie waarden in de oppervlak
tewateren verwacht kunnen worden: 
1 Ö180 "" -7,3%0, afkomstig uit de neerslag; 
2 Ö180 "" -9,5%0, afkomstig uit de Rijn; 
3 Ö180 > -4,5%0, gevonden in meren en sloten ofin gebieden met zoute kwel. 
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Deuterium 
In neerslag bestaat een lineaire regressie tussen zuurstof-18 en deuterium. Deze 
verhouding is: 

82H = 8 * 8180 + 10%0 

en wordt de neerslaglijn genoemd (Craig, 1961; Dansgard, 1964). In de literatuur 
zijn afwijkingen van de neerslaglijn beschreven op grond van verdamping, men
ging van zoet met zout water en hydrothermale alteratie. Deze veranderingen lei
den tot een relatieve verrijking van 180 ten opzichte van 2H in het achterblijvende 
water. Er zijn geen processen bekend, die tot een relatieve verrijking van 2H ten 
opzichte van 180 leiden. 

Tritium 
3H is in de hydrologische kringloop geïntroduceerd door de kernwapenproeven in 
het begin van de zestiger jaren. In oppervlaktewater komt hedendaags nog nieuw 
3H door het afvalwater van kerncentrales. De range van 3H in oppervlaktewater 
gaat van de detectielimiet tot enkele honderden TU's. Het gedrag van tritium in 
water is conservatief. De 3H-activiteit neemt met een halveringstijd van 12,26 jaar 
af. 

Koolstof-i 3 
Koolstof-13 varieert in water van 0%0 tot -30%0. De voornaamste processen die tot 
een verandering van de 13/12C-verhouding leiden zijn: oplossen van mariene kalk in 
water, vorming van kalkneerslag uit het water, bacteriële afbraak of oxydatie van 
organisch materiaal en sulfaatreductie bij de afwezigheid van vrije zuurstof. 

In Nederland kunnen de volgende invloeden op 13C in oppervlaktewater onder
scheiden worden. 
1 In gematigde klimaten is de 13C in levend biologisch materiaal 813C "" -25%0. 

2 Theoretisch is het gemiddelde 813C van grondwater"" -12,5%0. Deze waarde is 
afkomstig van: ten eerste, organisch C02 met 813C "" -25%0 dat door het recent 
infiltrerende grondwater wordt opgelost; ten tweede marien CaC03, met 813C "" 
0%0 dat vervolgens in het grondwater oplost. 

3 Als grondwater door kwel of als bron van een rivier oppervlaktewater wordt, 
komt het in contact met de atmosfeer. Daardoor verdwijnt anorganisch koolstof 
(CA) uit het water en treedt uitwisseling op van atmosferisch koolstof met anor
ganisch koolstof. Dit resulteert in een verrijking van 13C in het anorganische 
koolstof ten opzichte van het proces genoemd onder 2. 

4 Door bacteriële groei in water wordt de opgeloste anorganische koolstof verrijkt 
ten opzichte van 13C. Als de algen afsterven en in water oplossen, resulteert dit 
in een relatieve verlaging van 13/12C in het water. Hierdoor kan de 13112C_ver_ 
houding van het anorganische koolstof in het water behoorlijk afnemen. Indirect 
is dit een maat door de aanwezigheid van nutriënten in water. 
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Resultaten en discussie 

De resultaten zijn weergegeven met behulp van het geografisch informatie systeem 
IDRISI. Op figuur 2 is de verdeling van de verschillende watertypen in Nederland 
weergegeven. Deze zijn in grooteklassen ingedeeld. De indeling is op basis van het 
volgende gebeurd. 

Zuurstof-18 
Uit de frequentieanalyse van de dataset komt de volgende klasse-indeling van de 
iH8-analyses naar voren: 
8180 < -7,5%0: het water is beïnvloed door water uit de Rijn. De Rijn komt 

Nederland binnen met 8180 = -9,86%0. Het water is afkomstig van oud (lang ge
leden geïnfiltreerd) grondwater. 

-7,5%0 < 8180 < -7,00%0: Het water is afkomstig van neerslag die in hetzelfde kli
maat als nu gevallen is. Deze neerslag kan ook enkele honderden jaren geleden 
gevallen zijn. 

-7,0%0 < 8180: Het water is of verdampt of gemengd met zout water of beide. Een 
verdere onderscheiding kan gemaakt worden met behulp van de vergelijking 
van 188 met 28 voor verdamping en 188 met Cl voor de menging met zout water. 

In de herfst van 1989 hadden de meeste wateren een 8180 van -6,5%0. Op de MWL
line (figuur 3) is te zien, dat het in deze groep om licht verdampt water gaat. Een 
tweede groep valt te onderscheiden met een 8180 van -3,5%0. Deze groep kan ge
splitst worden in verdampt water en met zout water gemengd water. 

In de herfst beïnvloedt de Rijn bijna alle grote wateren, zoals de IJssel, het 
Amsterdam-Rijn-kanaal en Noord- en Zuid-Holland. Een weinig invloed heeft de 
Rijn op het Twente Kanaal en het Overijssels Kanaal. In de Betuwe bij de Linge is 
een mengwatertype te vinden. 

In het vooIjaar is de invloed van de Rijn water qua 8180 alleen op de grote rivie
ren, de IJssel en het Amsterdam-Rijn-kanaal beperkt. 

De hoger gelegen vrij afwaterende zandgebieden hebben 8180-waarden die ver
gelijkbaar zijn met de neerslagwaarden. Dit water is niet noodzakelijk afkomstig 
van recente neerslag, maar van ondiepe kleinere grondwatersystemen. Korte reis
tijden in de rivieren leiden vrij direct 
tot verdamping. Vandaar dat 8180 in 
de rivieren tussen -7 en -6%0 ligt. In 
het centrum van de Veluwe worden 
ook 8180 met waarden van neerslag 
gevonden. Aan de randen van de 
Veluwe is het water tevens licht ver
dampt. 

In het noorden en het westen van 
Nederland is het water in meer 
(najaarssituatie) of mindere mate 
(voorjaarssituatie) verdampt. In 
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sommige gebieden is het water gemengd met zout water. Deze gebieden zijn in het 
noorden het Lauwersmeer en de uitstroming van het Eemskanaal. Aan het begin 
van het Johan-Friso Kanaal bij Staveren werd ook enkele menging aangetroffen. 
In het westen zijn de menggebieden de Wieringermeer en het Noordzeekanaal. 
Verder behoren natuurlijk de Noordoostpolder en de Flevopolder tot deze zoet-zout 
menggebieden, met uitzondering van de Hoge Vaart. Hierin is zoet, verdampt wa
ter te vinden. De oppervlaktewateren van de provincie Zeeland zijn gekarakteri
seerd door brak, verdampt water. 

De beschreven mengwaterzonen zijn in de voorjaarssituatie ook aan te treffen, 
alleen zijn ze qua geografische uitbreiding duidelijk kleiner. 

Koolstof-i3 
De gevonden koolstof-13-waarden kunnen in de volgende klassen ingedeeld wor
den: 
- Als 813C z -12,5%0 is, betekent dit dat het oppervlaktewater beïnvloed is door 

grondwater. In de herfstsituatie wordt op de hoge zandgronden in de rivieren 
deze 813C gevonden. Deze rivieren zijn: het Drenthse Plateau, de bovenstroom 
van de Overijsselse Vecht, de hoger gelegen delen van Twente, de Baakse Beek, 
Oude IJssel, Eem, Gulp, Roer en de bovenlopen van de Dommel en de Maas. In 
de voorjaarssituatie zijn de gebieden waar zoet grondwater in een rivier aan te 
treffen is, veel groter. 

- Zwaardere 813C-waarden (813C > -12,5) geven de uitwisseling van anorganisch 
koolstof met atmosferisch kooldioxyde aan. Dit proces vindt plaats als water 
langzaam of helemaal niet stroomt. Dit type water is te vinden in Noord
Holland, de Flevopolder en de provinciën Friesland en Groningen met uitzonde
ring van het Drenthse Plateau. 
Lokale variaties zoals in Twente zijn direct af te leiden van de invloed van het 
weer bij de monstername. De uitwisseling in het Kanaal Almelo de Haandrik in 
het voorjaar 1990 is te verklaren door twee weken droog weer gedurende mon
stername. 

- Lichter koolstof-13 (813C < -13,00) geeft de invloed van nutriënten en andere 
chemische processen in het water weer. Deze waarden zijn te vinden in gebieden 
met intensief landbouwgebruik. Ook hier is te zien, dat door de afstroming van 
het water in de winter dit proces in het voorjaar minder duidelijk te vinden is 
dan in de herfst. 

Tritium 
Een selectie uit de gehele dataset is op tritium geanalyseerd. Hiervoor is gekozen, 
omdat tritiumanalyses zeer tijdrovend zijn. De analyseresultaten kunnen in vijf 
klassen ingedeeld worden. 
- Klasse 1: grondwater, dat ouder is dan 30 jaar bevat zogenaamd geen tritium. 

Deze analyseresultaten zijn weergegeven als een activiteit, die kleiner is dan de 
meetgrens. 

- Klasse 2: grondwater, dat gemengd is met oud water of grondwater afkomstig 
van de laatste 10 jaar bevat een tritiumactiviteit van z 15 TU. 
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- Klasse 3: de hedendaagse neerslag heeft een tritium activiteit van 17 tot 25 TU. 
- Klasse 4: het Rijnwater brengt water met ca. 100 TU naar Nederland. 
- Klasse 5: 3H varieert sterk in de Maas tussen de 150 en 250 TU. 
Menging van de verschillende wateren resulteert natuurlijk in tussenliggende 
waarden. 

De invloed van Rijnwater is duidelijk te zien met behulp van 3H. Bijvoorbeeld is 
in de herfst van 1989 het Twentekanaal duidelijk beïnvloed door Rijnwater en niet 
in het voorjaar 1990. Dit is ook te zien in de Friese boezem. Opvallend is de basis
afvoer het hele jaar door op het Drenthse Plateau en in de Dommel (Noord
Brabant). 

Waarden die duidelijk afkomstig zijn van de neerslag zijn het hele jaar te vinden 
in Noord-Holland, het Apeldoorns kanaal, de Achterhoeden en de Oostvaarders 
Plassen. 

Conclusies 

Om veranderingen in het oppervlaktewater te beschrijven zijn zuurstof-18 en kool
stof-13 de isotopen die de meeste informatie leveren qua herkomst en gedrag van 
het water. Koolstof-13-monsters moeten gezuiverd worden, alvorens te meten. De 
kans op verontreinigingen bij koolstof-13-monsters afkomstig uit oppervlaktewater 
is groot. 

Bijna al het oppervlaktewater in Noord-Nederland is verdampt. 
Ö180 van grondwater uit veengebieden, of uit voormalige veengebieden is licht 

verdampt, omdat de neerslag eerst verdampt en dan in het veen infiltreert. 
Daarom is Ö180 van grondwater van het Drenthse Plateau verrijkt ten opzichte van 
gemiddelde neerslag. 

Veranderingen in Ö180 door verdamping gebeuren sneller dan veranderingen in 
Ö13C door uitwisseling met atmosferisch kooldioxyde of andere processen. 
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Toepassing van isotopen hydrologie 
voor de waterwinplaats Hoenderloo 

Ing. A.A.L. van Kessel 

VNB 

Inleiding 

De VNB voorziet in de drinkwaterbehoefte in haar voorzieningsgebied uitsluitend 
door het winnen van grondwater op de Veluwe. Met uitgestrekte bos- en heidege
bieden vormt de Veluwe welhaast een ideaal infiltratiereservoir waaruit goed 
grondwater gewonnen wordt. De belangrijkste geologische vorming van het gebied 
vond plaats in het Saalien, toen het landijs Nederland bereikte. Er ontstond een 
massief dat enkele tientallen meters hoger is gelegen dan de omringende rivierda
len: IJsselvallei, Betuwe, Gelderse Vallei en IJsselmeerpolders. Dit massief bestaat 
voornamelijk uit grofzandige afzettingen afgewisseld met klei- en leemlagen. On
der invloed van stuwing door het landijs zijn de oorspronkelijk horizontaal ge
laagde sedimenten scheefgesteld, versmeerd en over elkaar geschoven. Hierdoor is 
een geohydrologisch complexe situatie ontstaan. 

Op een diepte van ca. 140 meter -NAP komt een kleiige afzetting voor behorend 
tot de formatie van Tegelen. Over deze kleilaag bestaat een groot drukverschil, 
variërend van 5 tot 20 meter onderdruk. 

In 1991 is aan de VNB vergunning verleend voor het onttrekken te Hoenderloo 
van 2,0 miljoen m3/jaar uit het freatische pakket en 2,0 miljoen m3/jaar uit het be
neden de Tegelenklei gelegen diepe watervoerende pakket. 

Met behulp van de isotopensamenstelling van het grondwater op en nabij de wa
terwinplaats Hoenderloo wordt getracht meer inzicht te krijgen in: 
- de stroming van het grondwater in het complexe geohydrologische systeem; 
- de weerstand van de Tegelen kleien; 
- de ontwikkeling van het zoutgehalte in het diepe grondwater. 

Opzet van het onderzoek 

Op een zestal locaties is het grondwater op verschillende dieptes bemonsterd. Het 
betreft drie waarnemingsputten en drie pompputten. Bij de pompputten zijn be
halve het pompfilter ook waarnemingsfilters beschikbaar. 

ISOTOPEN IN DE HYDROLOGIE 91 



Tabel': Isotopen-analyses van de waterwinnin~ Hoenderloo 
(aa gH (TU) Fout-Waarne- Oiepte lilO (%0) 'LH (%0) dC Fout-

mingsfilter (m-mv) V-SMOW V-SMOW (%o) POB %)POB marge (enri,) marge 
330-125-1 18,0 --8,09 -22,15 107.72 ±1,64 25,00 ±0.40 
330-125-2 38,0 -7,99 -21,04 90,77 ±2,34 53,60 ±0,50 
330-125-3 52,5 --8,01 -51,5 -16,03 68,10 ± 1.43 8,90 ±0.40 
330-125-4 139,0 -7,75 -12.44 34,09 ±0,72 0,00 ±0,30 
330-125-5 159,5 -7,52 -13.79 47,02 ±0,65 14,30 ±0.40 
330-125-7 239,0 -6.77 -41.7 -8,81 3,20 ±0.48 0,10 ±0,30 
33C-76-1 19,6 -7,96 -47,8 -17,86 107,01 ±0,91 21.40 ±0,20 
33C-76-2 58,6 -7,32 -51.1 -15,50 57,10 ±0,55 6.40 ±0,10 
33C-76-3 97,6 -7,91 -52,2 -1l.25 36,57 ±0.71 0,30 ±0,10 
33C-76-4 188.6 -7,37 -47,2 -14,28 41,61 ±0.48 0.70 ±0,10 
33C-76-5 207,6 -7,39 -48,6 -14,31 41,56 ±0,39 0,00 ±0,10 
33C-55-3 190,0 -7,55 -48,1 -13,59 46,26 ±0,72 0,00 ±0,30 
33C-55-4 208,0 -7,55 -52.4 -12.76 34,59 ±0,85 0,20 ±0,30 
33C-55-7 384,0 -7,82 -49,2 -22,51 8.73 ±0,36 1,60 ±0,10 
33C-66 220,0 -7,59 -13,15 31.42 ±0.42 0,00 ±0,10 
33C-72-2 309,0 -6,96 -43,1 -7,90 2,24 ±0,28 0,10 ±0,10 
33C-72-3 334,0 -6,96 -41,9 -7.46 1.12 ±0,21 0,10 ±0,10 
33C-72-4 354,0 -7,09 -44.4 -7,59 1.13 ±0,15 0.40 ±0,10 
33C-74-1 185,0 -7,66 -49.4 -14,04 45,04 ±0,64 0,60 ±0,10 
33C-74-2 210,0 -7,67 -12,25 34,51 ±0.41 0,00 ±0,10 
33C-74-3 245,0 -7,26 -14,02 41.10 ±0.47 0,50 ±0,10 
33C-74-4 261,0 -7,31 -13,84 36,32 +0.46 0,00 +0,10 

Waarne- Oiepte [C02l [HC03l [Cal dC 14a Ouderdom Ouderdom 
mingsfilter m-mv (mg/I) (mg/I) (mg/I) (%0) POB (%) POB I 11 
330-125-1 18,0 11,0 15,0 4,0 -22,15 107.72 RECENT RECENT 
330-125-2 38,0 15,0 7,0 1.0 -21,04 90,77 RECENT RECENT 
330-125-3 52,5 10,0 36,0 18,0 -16,03 68,10 RECENT RECENT 
330-125-4 139,0 3,0 106,0 32,0 -12.44 34,09 3400 3500 
330-125-5 159,5 27,0 82,0 19,0 -13.79 47,02 1600 2800 
330-125-7 239,0 0,0 198,0 12.0 -8,81 3,20 20400 22700 
33C-76-1 19,6 13,0 38,0 19,0 -17,86 107,01 RECENT RECENT 
33C-76-2 58,6 1.0 75,0 25,0 -15,50 57,10 900 RECENT 
33C-76-3 97,6 0,0 39,0 14,0 -11.25 36,57 2100 2600 
33C-76-4 188,6 5,0 159,0 43,0 -14,61 41,61 2900 1900 
33C-76-5 207,6 4,0 167,0 48,0 -14,31 41,56 2900 1800 
33C-55-3 190,0 5,0 95,0 27,0 -13,59 46,26 1600 1200 
33C-55-4 208,0 4,0 143,0 42,0 -12.76 34,59 3500 3400 
33C-55-7 384,0 13,0 555,0 95,0 -22,51 8.73 19300 14700 
33C-66 220,0 3,0 164,0 44,0 -13,15 31.42 4500 4000 
33C-72-2 309,0 0,0 226,0 10,0 -7,90 2,24 22500 25700 
33C-72-3 334,0 0,0 257,0 7,0 -7.46 1,12 27900 31400 
33C-72-4 354,0 0,0 347,0 5,0 -7,59 1.13 27900 31300 
33C-74-1 185,0 4,0 116,0 32,0 -14,04 45,04 2100 1200 
33C-74-2 210,0 5,0 147,0 42,0 -12,25 34,51 3200 3400 
33C-74-3 245,0 4,0 161,0 50,0 -14,02 41,10 2800 1900 
33C-74-4 261,0 3,0 161,0 54,0 -13,84 36,32 3700 2800 
Tabel 2: Gemeten isotopen- en chemische gegevens die gebruikt zijn bij de ouderdomsbereke
ning. In kolom 8 en 9 zijn de berekende ouderdommen van het water weergegeven. Ouderdom 
I is berekend met behulp van het 13C-gegeven. Ouderdom 11 is berekend uit de chemische ge
gevens betreffende het kalk-koolzuur evenwicht. 

In figuur 1 zijn de locaties van de pomp- en waarnemingsputten aangegeven. 
Figuur 2 is een geologisch profiel van de boringen van de in figuur 1 aangegeven 
locaties. 

Voor de monstername is langdurig schoongepompt. Hierbij gold als eis dat de 
waterinhoud in de buis minimaal driemaal ververst moest zijn, het geleidingsver
mogen stabiel was en het water helder. Bij monstername voor de isotopenanalyse 
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is tevens een monster genomen voor chemische analyse van de macroparameters. 
Omdat op de Veluwe veelal zeer zwak gebufferd water wordt aangetroffen is ter 
bepaling van het CO2-gehalte de Heyer-proef uitgevoerd. 

In tabel 1 zijn de resultaten van de isotopen analyses weergegeven. In tabel 2 
zijn de resultaten van een aantal chemische analyses weergegeven. Tevens zijn de 
berekende ouderdommen van de watermonsters aangegeven. 

Bespreking van de resultaten 

In kolom 3 en 4 van tabel 1 zijn de gemeten 180_ en 2H-gehaltes aangegeven. De 
metingen zijn vergelijkingen met de Vienna-Standard Mean Ocean Water.(Mook, 
1989) De l80-metingen zeggen iets over de herkomst van het water. Zo ligt de 
waarde van l80-isotoop van regenwater in Nederland tussen -8,5 en -7,0%0. De 
gemeten waarden liggen ook in deze range. Het grondwater is dus afkomstig van 
geïnfiltreerd regenwater. Een conclusie die gezien de aard van het onderzoeksge
bied voor de hand ligt. 

Er bestaat een relatie tussen 180 en 2H, weergegeven met de Meteoric Water Li
nes. Indien de gemeten waarden tegen elkaar worden uitgezet kan nogmaals ge
concludeerd worden dat de genomen grondwatermonsters puur uit geïnfiltreerd re
genwater bestaan. 

Om de ouderdom van het water te berekenen wordt de l4C-activiteit gemeten in 
het watermonster. De moeilijkheid bij de berekening is echter dat men niet weet 
wat de oorspronkelijke, de begin-14C-activiteit was. Uit het verschil tussen de oor
spronkelijke en de huidige l4C-activiteit wordt met behulp van de halfwaardetijd 
van het l4C-isotoop de ouderdom van het water berekend. De berekening komt dus 
neer op het bepalen van de oorspronkelijke l4C-activiteit. De vraag: "Wat is de her
komst van het koolstof (C) dat in het monster aanwezig is" moet beantwoord wor
den. Hiervoor zijn bij dit onderzoek twee benaderingen toegepast. 

In de eerste benadering (Ouderdom I) is uitgegaan van het gemeten l3C-isotoop. 
Dit is een stabiele isotoop van koolstof. Koolstof afkomstig van organisch materiaal 
(C02)heeft een waarde van ca. -25%0 ten opzichte van de Pee Dee Belemnite stan
daard. Koolstof afkomstig van kalk (CaC03) uit kalkhoudende geologische afzettin
gen heeft een waarde van ca. +1%0. Uitgaande van de aanname dat het kalk-kool
zuurevenwicht het dominante chemische proces is in de ondergrond, kunnen uit de 
gemeten l3C-gehalten en de bovengenoemde waarden van l3C voor koolzuur en 
kalk, de oorspronkelijke waarden van l4C worden afgeleid. De l4C-activiteit van re
cent organisch materiaal is daarbij op 100% gesteld. 

In de tweede benadering (Ouderdom 11) is uitgegaan van de gemeten chemische 
parameters. Ook hier is met het kalk-koolzuurevenwicht de verhouding tussen 
oorspronkelijk organisch (levend) en sedimentair (dood) koolstof uitgerekend. In 
principe zouden deze beide bepalingen vergelijkbare uitkomsten moeten geven. Uit 
kolom 8 en 9 van tabel 2 blijkt echter dat er toch aanzienlijke verschillen kunnen 
optreden. In het hierna volgende daarover meer. 
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Figuur 1: Locatie en ligging van het geologisch profiel. 

In kolom 8 van tabel 1 staan de gemeten tritiumgehaltes. Deze gehaltes worden 
uitgedrukt in Tritium Units (TU = 0,118 Becquerel/l). Tritium is gemeten om te 
bepalen of het water van recente ouderdom is «5 ° jaar). Tevens kan in sommige 
gevallen een indicatie verkregen worden of het water 'verontreinigd' is met water 
van recente ouderdom. 

Waarnemingsput 33D-125 
In totaal zijn uit 6 filters monsters genomen op deze locatie. Filter 6 is verstopt en 
niet bruikbaar voor bemonstering. 

De 13C-waarden zouden in deze situatie bij toenemende diepte theoretisch alleen 
groter kunnen worden. Koolstof van organische herkomst wordt in het nagenoeg 
kalkloze Veluwe Massieflangzaam omgezet naar HC03. Hierbij wordt koolstof uit 
de sedimenten opgelost. Deze koolstof heeft een 13C-waarde van ca. +1%0. Ook an
dere bodemprocessen zorgen ervoor, dat er naar de diepte toe steeds meer bodem
kalk in oplossing komt. Zoals blijkt uit kolom 6 van tabel 2 is dat ook het geval bij 
deze locatie. Een uitzondering vormt het water uit filter 5. Een verklaring hiervoor 
is dat deze peilbuis waarschijnlijk lek is waardoor water vanaf een hoger niveau 
toestroomt. Dit blijkt ook uit het gemeten tritiumgehalte van 14,3 TU (zie tabel 1, 
kolom 8). Actief tritium kan op deze diepte normaliter, zeker gezien de meting in 
filter 4, niet voorkomen. 

94 ISOTOPEN IN DE HYDROLOGIE 



- ~ ;;J z Z
 

o t'J
 ~ 13 5 8 t'J
 

<D
 

0
1

 

"T
1 

<ë
ï 

c C
 

tv
 

I I 
'0

0.
0 

J 
75

.0
 

50
.0

 
I 

25
.0

 
J I 

. 0
 

...
: 

N!<
P 

-2
5.

0 

-5
0.

0 

-7
5.

0 

-'
0

0
.0

 
I 

-'
2

5
.0

 

-1
50

.0
 

Î 

-'
7

5
.0

 

-2
00

.0
 

I 
I 

-2
25

.0
 

. 
J 

-2
50

.0
 

-2
75

.0
 

--
I 

-3
00

.0
 

-3
25

.0
 

.j
 I ~
"
 

d 
"§.

§ 1 
39

.6
 

... 

il
 1 ' .. 0 .. 0 .. ~·
1 

:fi
i 

il.f
:! st 

t
r
t
t
s
s
.
.
 32
\~
,\
 S

 S
 ,\s

,,,,
\~,\

,",,
\-.-

\,,,
,,,,

,,~\
,,,~

,,,,
,v,"

,"="
ot" )

SSS
)j\

o.~
 .5

,' 
ss

 ;
 '
~
~
,
 's

s ,
'."

SS
S:

· v
 
,.

 ,
'"

 '.
 ' 
~,
 

m'
 ~-

~'
J 

~-
-

~
 

'"
'n

' 

,.. G
eo

lo
gi

sc
h 

pr
of

ie
l 

~
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
 

_
_

 . 
VN

B 
33

C
P5

5 
TN

O
-n

um
m

er
in

g 
lo

ko
tie

 

:
G
~
 

~i ~ 

~ 
I I I 

-
j
 

I 

10
50

 m
. 

L
 

_
=

=
=

-o
l 

.= 
A

fst
on

d 
to

t 
de

 v
oo

rg
aa

nd
e 

pu
t 

is 
ni

et
 o

p 
sc

ho
ol

! 
nu

m
m

er
in

g 
w

oo
rn

em
in

gs
filt

er
s 

af
d.

 G
eo

hy
dr

ol
og

ie
 

"
,
,
"
m

-
-
F

l
g

u
u

r
-
-

L _
_

 _
 

"
-

Is
ot

op
en

hy
dr

ol
og

ie
 w

ot
er

w
in

ni
ng

 H
oe

nd
er

lo
o 

06
/0

1/
19

93
 

2 



" .'" 

Interessant is, dat in de eerste drie filters water van recente ouderdom wordt 
aangetroffen en in filter 4 water van ca. 3400 jaar. De afstroming van het neer
slagoverschot vindt kennelijk voor een groot deel plaats door min of meer horizon
tale stroming in de eerste 100 tot 150 meter watervoerend pakket. Het restdeel 
stroomt verticaal door de kleilagen van Tegelen naar de diepere pakketten. Dit is 
in vergelijking met de stroming in het bovenste deel van het pakket een zeer lang
zame stroming. 

De verschillen tussen de berekeningen in kolom 8 en 9 van tabel 2 kunnen onder 
andere ontstaan door meetfouten in de chemische parameters. Het water op de 
Veluwe is vaak zeer zwak gebufferd waardoor de meting van COz, HC03 en de pH 
problematisch zijn. 

Waarnemingsput 33C-76 
Deze locatie ligt in een glaciaal dal. Op ca. -30 meter NAP komen kleiige bek

kenopvullingen voor, op ca. -130 meter NAP de kleien van Tegelen. Gezien de 
drukverschillen over de kleilagen kan een neerwaartse stroming worden veronder
steld. Ook hier wordt het water naar de diepte toe ouder. Het water uit de filters 4 
en 5 hebben een overeenkomstige ouderdom. De gemeten 13C-activiteit wijkt voor 
de filters 4 en 5 af van wat op basis van de gemeten 13C-waarde uit filter 3 ver
wacht zou kunnen worden.(zie kolom 6 van tabel 2). Immers de 13C-waarde wordt 
kleiner, wat duidt op een toename aan organisch materiaal (C02). Dit kan ver
klaard worden door onder de Tegelenklei een horizontale stroming te veronderstel
len, die water heeft aangevoerd van een andere samenstelling dan het geïnfil
treerde in het bovenste deel van het pakket. 

Uit de boorbeschrijving volgt dat er over een traject boven de Tegelenklei houts
koolresten voorkomen. Ook de Tegelenklei zelf bevat vaak humusmateriaal. Hier
door kan tijdens passage door deze lagen door omzettingsprocessen het organisch 
materiaal toenemen en het 13C-getal gaan dalen. 

Een laatste bron voor organisch koolstof betreft de boorspoeling die bij rotary
luchtlift boringen wordt gebruikt. Het zijn vaak zetmeelprodukten die na verloop 
van tijd worden afgebroken. Daar er in de diepe ondergrond waarschijnlijk zeer 
weinig stroming is en het door de afmetingen van de buizen en de diepte van het 
grondwater niet goed mogelijk is het boorgat schoon te pompen, blijft er in de ge
nomen monsters recent koolstof achter, afkomstig uit de boorspoeling. 

Het puttenveld 

In het puttenveld is op een viertal locaties het water bemonsterd. Juist onder en 
boven de Tegelenklei zijn monsters genomen om uit de ouderdomsbepaling een in
schatting van de weerstand van deze kleilaag te maken. Verder is het diepe pakket 
waaruit het water wordt opgepompt op verschillende dieptes bemonsterd (zie tabel 
1, kolom 2 en figuur 2). 
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33C-55 
Uit de meting in filter 3 en 4 volgt een verschil in ouderdom van ca. 1900 jaar 
(tabel 2, kolom 8). Uitgaande van verticale stroming kan hieruit een weerstand van 
ca. 700000 etm worden berekend voor de Tegelenklei. 

Het water uit filter 7 lijkt gezien het tritiumgehalte enigszins belast met recent 
water. De hoge 13C-waarneming doet vermoeden dat ook hier nog resten van orga
nische boorspoeling worden aangetroffen. 

33C-66 
Het water van het pompfilter uit put 33C-66 heeft een berekende ouderdom van ca. 
4500 jaar. 

33C-72 
In deze put wordt het oudste water aangetroffen (tabel 2, kolom 8). Het is vrijwel 
stagnerend water dat zich aan de onderkant van het watervoerende pakket be
vindt. 

33C-74 
De waarnemingsfilters van deze put bevinden zich aan de bovenkant van het diepe 
watervoerende pakket. De berekende ouderdom van de verschillende monsters zijn 
in overeenstemming met hetgeen verwacht kan worden. 

Conclusies 

Het infiltrerende grondwater van de Veluwe heeft in het bovenste deel van het 
freatische watervoerende pakket een 'snelle' afvoer. In het dieper liggende deel van 
het pakket stroomt het water langzaam naar beneden. 

Uit de berekende ouderdom volgt een indicatieve waarde voor de weerstand van 
de Tegelenklei. Deze bedraagt gemiddeld circa 500.000 etm. 

Het water dat wordt opgepompt uit het diepe watervoerende pakket heeft een 
ouderdom van circa 45.00 jaar. Een toename van de ouderdom betekent dat op den 
duur, als gevolg van de winning het water vanuit de diepere lagen naar boven 
stroomt. Verzilting door het oppompen van zout water kan een gevolg zijn. Wordt 
daarentegen steeds jonger water opgepompt dan is dit te verklaren uit het 
aantrekken van water uit het bovenste deel van het pakket. In de toekomst 
regelmatig herbemonsteren zal hierin inzicht verschaffen. 
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Inleiding 

Isotopen in Zuid-Holland 
Gebruik in het grondwaterbeleid 

M. Koeleman 

Provincie Zuid-Holland 

Het milieubeleid in Zuid-Holland is gericht op het handhaven en waar nodig be
schermen van een goede bodem- en grondwaterkwaliteit. Ter controle van dit be
leidsuitgangspunt is in 1989 het provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit inge
richt, bestaande uit ongeveer 50 reeds bestaande meetlokaties van het landelijk 
meetnet grondwaterkwaliteit van het RIVM en 50 nieuw ingerichte meetlokaties 
(Koeleman en Snelting, 1991; Snelting e.a., 1990). 

Bij de interpretatie van de meetresultaten bleek de noodzaak van een beter in
zicht in het meetnet, het watersysteem waarin wordt gemeten, en de beoordeling 
van de milieuhygienische kwaliteit van het grondwater. Tevens ontstond de be
hoefte om de meetstrategie kritisch te bezien (optimalisatie van de metingen). Ter 
ondersteuning van het verkrijgen van dat betere inzicht is in Zuid-Holland onder
zoek verricht naar het voorkomen van het isotoop tritium. 

Keuze van het isotoop tritium 

Tritium is gekozen omdat het informatie verschaft over de ouderdom van het 
grondwater. Met name kan met tritium worden bepaald een onderscheid tussen 
neerslagwater dat voor en na de vijftiger jaren in de bodem is geïnfiltreerd. Dit on
derscheid is uit oogpunt van milieubeleid interessant omdat met name na de 
tweede wereldoorlog het gebruik van bestrijdingsmiddelen (mn organische verbin
dingen) en meststoffen in de landbouw zeer sterk is toegenomen. Ook andere dif
fuse bronnen van verontreinigingen, zoals het autoverkeer en het energieverbruik, 
zijn in deze periode enorm in omvang toegenomen (Kohsiek e.a., 1991). Verderop in 
dit essay wordt dieper ingegaan op de toegevoegde waarde van ouderdomsinforma
tie bij de interpretatie van meetresultaten. 

Een andere reden waarom juist tritium is gekozen houdt verband met het feit 
dat voor ongeveer de helft van het meetnet reeds tritiumgegevens beschikbaar wa
ren. 
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Uitvoering van de tritiumanalyses 

In het kader van de inrichting van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit is in 
1983 in de helft van het huidig aantal meetlokaties onderzoek naar tritium ver
richt. Grondwatermonsters zijn getrokken van ongeveer 10 meter en 25 meter mi
nus maaiveld. De analyses zijn verricht door het RIVM in Bilthoven. Het resultaat 
is uitgedrukt in 'jong' en 'oud' water (resp. gehalte> en < 5 Tritium Units) en als 
zodanig opgeslagen in de databank van het RIVM en TNO (OLGA). In het kader van 
de uitbreiding van het landelijk meetnet met provinciale meetpunten is in 1990 
aanvullend tritiumonderzoek verricht in alle filters op 25 meter minus maaiveld, 
en in 20 filters op 10 meter minus maaiveld. Deze monsters zijn geanalyseerd door 
de Rijksuniversiteit van Groningen (Centrum voor Isotopenonderzoek). Het resul
taat is uitgedrukt in het aantal tritiumunits. In principe is het daardoor mogelijk 
ook zeer recent geïnfiltreerd water (bijv. tritiumgehalte 80-120 TU) te onderschei
den. Hiervan is tot op heden in Zuid-Holland geen gebruik gemaakt. 

Isotopengebruik voor het meetnet 

Bij de inrichting van het meetnet is op basis van stijghoogteverschillen vastgesteld 
of sprake is van kwel of infiltratie in het betreffende meetpunt. In een aantalloka
ties bleek het stijghoogteverschil gering. Aan de hand van tritiumonderzoek in 
twee filters in de meetput is daarom geprobeerd om meer duidelijkheid te krijgen. 
Een dergelijke toepassing van ouderdomsbepaling kan derhalve (nog) worden ge
zien als deel uitmakend van de inrichting van het meetnet. 

Isotopengebruik voor de meetstrategie 

Het grondwaterkwaliteitsmeetnet staat ten dienste van de provinciale beleidseva
luatie. Aan de hand van de meetgegevens wordt in eerste instantie een beschrij
ving gemaakt van de grondwatersamenstelling en -kwaliteit. In tweede instantie 
dienen eventuele ontwikkelingen in de grondwatersamenstelling te worden gede
tecteerd. Het is wenselijk dat deze beschrijving van de trend tenminste 1 keer per 
4 jaar (periode milieubeleidsplan) wordt uitgevoerd. Het onderzochte grondwater 
dient daarom tenminste binnen deze periode beïnvloedbaar te zijn. Voor de Zuid
Hollandse situatie bestond het vermoeden dat dit niet in alle lokaties optreedt. De 
hypothese is dat door een combinatie van een slecht doorlatende deklaag (holoceen) 
en een zeer sterke drainage van deze deklaag (zeer intensief slotenstelsel en be
heerst peil) veel van de neerslag niet direct ten goede komt aan het grondwater. 
Afvoer via de sloten naar de grote rivieren zal bij voorkeur plaatsvonden. Lokaties 
waarop dit van toepassing is behoeven dan minder vaak, ofin het geheel niet pe
riodiek te worden bemeten. 

Teneinde deze hypothese te kunnen toetsen is gebruik gemaakt van ouderdoms
informatie door middel van tritiumanalyses. Uitgangspunt hierbij is dat in de loka-

100 ISOTOPEN IN DE HYDROLOGIE 



ties waar oud water wordt aangetroffen, een beïnvloeding vanaf het maaiveld niet 
of nauwelijks optreedt. Anders gezegd heeft het grondgebruik hoegenaamd geen 
invloed op de grondwaterkwaliteit. Dit uitgangspunt biedt de mogelijkheid om de 
meetfrequentie aan te passen aan de mate waarin grondgebruik van invloed is. 
Kortweg betekent dit dat in lokaties waar jong water wordt aangetroffen bijvoor
beeld de huidige frequentie van 1 keer per jaar moet worden gehandhaafd, en dat 
in de overige lokaties met een veel lagere meetfrequentie kan worden gewerkt. 

Op basis van de tritiumanalyses blijkt de hypothese op regionale schaal in grote 
lijn te worden bevestigd. Jong water wordt aangetroffen in de gebieden waar de 
bodem zandig is ontwikkeld. Dit zijn de duinen, inclusief de binnenduinrand, en de 
stroomruggen van de grote rivieren. Een en ander is in meer recent onderzoek 
eveneens bevestigd (Frapporti e.a., 1993). Overigens zijn lokaties waarin dit beeld 
anders is. Dit kan te maken hebben met lokaal slecht ontwikkeld zijn van de ho
locene deklaag, verstoring van deze deklaag, en van het aanzuigend effect van 
grondwateronttrekkingen. 

Isotopengebruik voor beoordeling grondwatersamenstelling 

Het meetnet is door de provincie aangevuld met provinciale putten onder meer om 
de natuurlijke achtergrondconcentraties in het grondwater te kunnen vaststellen. 
Dit is een belangrijk instrument, in aanvulling op de landelijk van kracht zijnde 
streefwaarden voor grondwaterkwaliteit, om de grondwaterkwaliteit te kunnen be
schrijven. Het uitgangspunt hierbij is dat de Zuid-Hollandse bodemsituatie gezien 
haar genese deels afwijkend is van de gemiddeld landelijke (Bloemendaal e.a, 
1988; Koeleman en Snelting, 1991; Snelting e.a., 1990) en dat toetsing aan lande
lijke streefwaarden tot een onjuiste beoordeling zou kunnen leiden van grond wa
tersamenstelling in Zuid-Holland. 

Uitgangspunt bij dit onderzoeksaspect is de reeds genoemde omvangrijke beïn
vloeding van de grondwatersamenstelling die vooral heeft plaatsgevonden vanaf de 
tweede wereldoorlog. De omvangrijk voorkomende vormen van grondgebruik heb
ben in potentie vooral in deze periode het grondwater beïnvloed. Het is dus zaak 
om de achtergrondconcentraties te ontlenen aan grondwater dat niet of nauwelijks 
is beïnvloed door deze ontwikkelingen. Met tritiumanalyse kan zoals gezegd het 
onderscheid worden aangebracht tussen water dat voor de tweede wereldoorlog is 
geïnfiltreerd, en water dat daarna is geïnfiltreerd. Met name binnen de laatste pe
riode kan nog een verdere verfijning worden aangebracht, maar dat is in het kader 
van dit onderzoek niet gebeurd. 

De totstandkoming van de achtergrondconcentraties heeft als volgt plaatsge
vonden. Voor alle waarnemingen waar 'oud' water « 5 TU) is aangetroffen, onge
veer 70% van de waarnemingen, is per parameter een statistische bewerking uit
gevoerd. Hierbij is aanvankelijk onderscheid gemaakt in het zandgebied en het 
kleiveengebied. Hieruit zijn percentielwaarden bepaald. Het 80-% is gekozen als 
natuurlijke achtergrondconcentratie. Uit eerder onderzoek met het meetnet 
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(Snelting e.a., 1990) is gebleken dat de streefwaarden ongeveer overeenkomen met 
het 80-percentiel van de meetnetwaarnemingen. 

De aldus verkregen parameterwaarden vertonen een aantal opmerkzame ken
merken. Kalium, fosfaat, chroom, arseen en ammonium komen duidelijk verhoogd 
voor in Zuid-Holland ten opzichte van de landelijke streefwaarden (zie verder tabel 
1) 

Het onderscheid zandlkleiveen is in het uiteindelijke overzicht van toetswaar
den niet meer gehandhaafd. Het onderzoeksresultaat betreft een regionalisering 
van landelijke toetswaarden, en is daarmee een forse verfijning. Het onderzoek be
oogt niet te komen tot regionale toetswaarden. De natuurlijke achtergrondconcen
tratie beoogt een second opinion te zijn bij beoordeling van vermeende verontreini
gingen van het grondwater. 

Overigens komen de aldus verkregen toetswaarden over het geheel genomen 
goed overeen met de achtergrondwaarden zoals eerder geformuleerd (Bloemendaal 
e.a., 1988). 

Tabel 1: Natuurlijke achtergrondwaarden. 

In de tabel zijn opgenomen per parameter de natuurlijke achtergrondwaarden zoals deze zijn 

vastgesteld met behulp van tritiumgegevens. Ter vergelijking Zijn de streef- en grenswaarden op

genomen. Deze Zijn overgenomen uit de notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water 

(Min. van VROM, 1991 ). 

Parameter Streefwaarde Grenswaarde Natuurlijke achter- Opmerkingen 

grondwaarde 

arseen 10/1g/1 30/1g/1 4/1g/1 

cadmium 0.4 /1g/1 2,5/1g/1 0,11 /1g/1 det.lim. 

chroom l/1g/1 50/1g11 2/1g/1 

koper 15/1g/1 50/1g/1 0,6/1g/1 

lood 15/1g/1 50/1g11 2,1 /1g/1 

nikkel 15/1g/1 50/1g/1 l/1g/1 

zink 65/1g11 200/1g/1 7/1g/1 

aluminium 200/1g/1 19/1g/1 

barium 50/1g/1 100/1g/1 450/1g11 

kalium 10mg/1 35 mg/I 

fosfaat 0.4/3,0 mg/I* 200 mg/I 3 mg/I 

nitraat 5,6 mg/I 11.2 mg/I 0,3 mg/I det.lim 

* Waarden respectievelijk voor zandgrond en klei- en veengrond. 
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