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De waarde van het
afbraakpotentieel in
monitoring � ook
voor gebiedsgericht
beheer

Inhoud

• Iets over modellering

• Iets over niet-bodem

• Het creëren van onafhankelijkheid en geen kip-ei-effect

• Wat kan een kuub grond!

• Voordeel van biologische potentieel voor monitoring:

Wat zou SLIM zijn?

Iets over modellering

• Modellering:

� Plaatje schetsen hoe de toekomst eruit zal zien

� Veel aannames, resultaat sterk afhankelijk van kwaliteit van
aannames

� O.a. Bronsterkte, stromingsrichting, doorlatendheid relevant

Gebiedsgericht:

Niet alle bronnen bekend! � grote mate van onzekerheid in
resultaat van modellering

Iets over modellering

Geen afbraak

t=0 t=10 jaar t=30 jaar

Afbraak

K=0,0014/dag

Afbraak

K=0,0005/dag

Binair

Nul

Eén

Iets over modellering

Langdurige monitoring op vele verschillende plekken nodig om in
de loop van de tijd een telkens betere fit te krijgen met de
realiteit (continue herijking)

� essentie: groot en uitgebreid monitoringsnetwerk nodig, met
meerjarige monitoringsreeks

- Geen inzicht in onderliggende processen
- Afhankelijkheid
- kip-ei-effect!

Model
Veldmonitoring

ModelVeldmonitoring

Hoe om te gaan met onzekerheden?
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Veel monitoring voor ijking model



Haven Rotterdam: Waar zit de bron, hoe levert deze na ?

?

Belangrijk kan dus zijn:

Wat kan de bodem (aan)?

?
?

?
?

?

?
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Iets over niet-bodem: een biologische waterzuivering

Wat kan met

een kuub

waterzuivering?

De capaciteit van

een kuub zuivering!

Iets over niet-bodem: een biologische waterzuivering

- CZV ingaand

- gewenst CZV

- debiet/dag

Slibbelasting:

kg CZV/kg VSS/dag

Slibmassa in systeem:

kg VSS/m3
reactor

Resultante:

- m3 reactor

- verblijftijd

Monitoring van een zuivering:

- hoeveelheid biomassa

- procescondities (zuurstof?)

- in- en uitgang

Iets over niet-bodem: bio-corrosie

Wat kan met een biofilm

per millimeter dikte?

Iets over niet-bodem: bio-corrosie

Wat kan met een biofilm

per millimeter dikte?

aaname waarde eenheid

Sulfidogene

activiteit 0,5 gCZV/gVSS/dag

0,25 gS2-/gVSS/dag

91,25 gS2-/gVSS/jaar

Hoeveelheid IJzer 158,62 gFe/gVSS/jaar

Biofilm 100 µm op 1

cm2 0,01 cm3

Gewicht biomassa 0,01 g

0,0003 g VSS (VSS biofilm: 0,03 w/w)

activiteit 0,048 g Fe/jaar

dichtheid ijzer 7,87 g/cm3

dikteverlies 0,060 mm /jaar

Iets over niet-bodem: bio-corrosie
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���� 10 mg/l 20 mg/l 30 mg/l 40 mg/l 50 mg/l 100 mg/l

10 µm 0,0014 0,0023 0,0029 0,0033 0,0036 0,0045

50 µm 0,0070 0,0114 0,0144 0,0166 0,0182 0,0227

100 µm 0,0141 0,0228 0,0288 0,0331 0,0364 0,0455

200 µm 0,0281 0,0456 0,0576 0,0663 0,0729 0,0909

300 µm 0,0422 0,0685 0,0864 0,0994 0,1093 0,1364

400 µm 0,0562 0,0913 0,1152 0,1325 0,1457 0,1819

500 µm 0,0703 0,1141 0,1440 0,1657 0,1821 0,2273

620 µm 0,0872 0,1415 0,1785 0,2054 0,2258 0,2819

Jaarlijks ijzerverlies bij verschillende sulfaatgehalten

en verschillende biofilmdiktes



Essentie van deze voorbeelden

• Biologische processen zijn te meten en te kwantificeren

(omzettingscapaciteit per volume-eenheid)

• Inzicht in en kennis over de achterliggende processen is

minstens zo belangrijk als alleen de resultante te meten

• Met moderne meettechnieken inzicht te krijgen in black-box

Voordelen:

- vertrouwen in het systeem (het werkt)!

- minder monitoring nodig!

Iets over monitoring

• Monitoring:

� Standaard: concentraties meten!

Concentraties zijn resultanten van onderliggende processen!
(verdunning, verdamping, afbraak)

• Hamvraag is, belangrijker is:

� Welke processen treden op die invloed hebben op concentraties?

Het creëren van onafhankelijkheid

Hoe verloopt de concentratie?

Meting van concentratie

verontreinigingen in pb’n

Onafhankelijke lijn

van bewijsvoering!

Welke processen treden op?

Meting van procesparameters

in pb’n of in grondmonsters

Redox, bacteriën,

voedingsstoffen

Model gebruiken

voor fitten van

meetdata

Vraag

Zou het niet mooi zijn als we ook weten

wat de capaciteit is van één kuub grond?

Wat kan één kuub

aan verontreiniging aan?

Welk voordeel heeft inzicht hebben in potentieel?

- Hoeveel flux/massa kan mijn bodem aan?

Omzettingssnelheid

per liter grondwater of

kg grond per dag

• Tot hoever moet mijn bronzone

gesaneerd worden? Fluxdaling

• Hoeveel mag er uitlogen zonder

problemen te krijgen?

Welk voordeel heeft inzicht hebben in potentieel?

- Waar leg ik mijn systeemgrens (obv bodemcapaciteit)?

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3



Wat kan een kuub grond!?

Relatie kunnen leggen

tussen aantal cellen in

grondwater en afbraak-

capaciteit per dag

(reductieve dechlorering)

Wat kan een kuub grond!?

• Grondwatermonster

• Grondmonster

aantal specifieke

cellen

Capaciteit mg verontreiniging/

m3 grond/dag!

Wat kan een kuub grond!?

Traditionele monitoring:

Concentratie van circa 50.000 ug/l� 700 ug/l VOCl in 365 dagen

Onafhankelijk gemeten:

Meting van aantal Dehalococcoides cellen per ml grondwater

Obv aantal cellen per ml:

Circa 150 ug/l/dag

afbraakpotentieel

Wat kan een kuub grond!?

Vijf locaties geëvalueerd:

• relatie tussen concentratie gechloreerde ethenen en biomassa (DHC)

Hoge concentratie VOCl in brongebieden

(tienduizenden ug/l) � Hoge DHC aantallen

In pluimgebieden

(honderden ug/l) � veel lagere DHC aantallen

• Goede corrrelatie tussen aantal cellen en afbraakcapaciteit per volume

Volgt de wetten van de biologie: de hoeveelheid biomassa en de

activiteit past zich aan aan de omgeving!

Aanbeveling monitoring

Wat zijn de condities in de bodem, welke redoxverschuivingen treden op?

Is afbraakpotentie aanwezig en zo ja, in welke bodemlaag?

• Natuurlijk: geohydrologie (stijghoogten) � richting � afgeleid: snelheid

• Natuurlijk: concentraties verontreiniging

• Maar zeker ook: biologisch potentieel bepalen

• Uitdaging:
Onafhankelijk, gebruik makend van andere metingen/onderzoeken

Meerwaarde
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g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

systeemgrens



Voordeel van inzicht hebben in potentieel? SLIM

Te gebruiken voor (gebiedsgericht):

• Vaststellen terugsaneerwaarden in brongebieden

• Vaststellen systeemgrenzen

• Onafhankelijk en nauwkeuriger bepaald,
dus betrouwbaarder (geen kip-ei)

• Sneller inzicht in processen (ipv meerjarige monitoring)

• Vermindering monitoringspunten!
� het is dan minder van belang waar wat zit en waar wat
vandaan komt! En welke fluctuaties optreden!

Vroegtijdig weten dat er capaciteit zit geeft een gerust(er) gevoel!


