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Samenvatting
Lood in landelijke en stedelijke bodems in Nederland:
natuurlijke achtergrond, verontreinigingen, bronnen en
mobiliteit
Al sinds de Oudheid is bekend dat lood toxisch is. Lood heeft geen enkele bekende
biologische voordelen voor de mens. Vergiftiging treedt meestal op na langdurige
blootstelling. Bij blootstelling aan lood lopen zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding
geven en jonge kinderen het hoogste risico op nadelige gezondheidseffecten. De
waargenomen effecten bij jonge kinderen, zelfs bij geringe blootstellingniveaus, zijn onder
andere aantasting van de normale neurologische ontwikkeling (bijvoorbeeld leerproblemen en
leerachterstand), vertraging van lichamelijke ontwikkeling, gehoorverlies, hyperactiviteit en
verminderde aandachtsspanne.
Zorgen over de volksgezondheid hebben in de jaren 70 geleid tot een reeks wereldwijde
maatregelen om de uitstoot van lood naar het milieu te verminderen. Zo werd in de meeste
ontwikkelde landen het gebruik van loodhoudende verf, loodsoldeer in waterleidingen,
loodhoudende conservenblikken en loodhagel (patronen) verboden. Tevens werd het
loodgehalte in PVC en benzine sterk verminderd. Hoewel diverse maatregelen zijn genomen
en vele verontreinigde locaties reeds zijn gesaneerd, zijn duizenden plekken over de hele
wereld nog steeds vervuild met lood. Daarnaast worden loodhoudende producten - zoals
bouwmaterialen (loodslabben en goten), kabelmantels, accu's, kristalglas, munitie,
stralingsbescherming en soldeer - nog steeds gemaakt. Tijdens en na gebruik van deze
materialen kan lood in het milieu terechtkomen.
De doelstellingen van dit proefschrift waren 1) het in kaart brengen van lood in landelijke
en stedelijke bodems in Nederland, 2) het vaststellen van de diverse loodbronnen in deze
bodems en 3) kennis vergaren over de mobiliteit en de orale biobeschikbaarheid van
antropogeen lood 1 in het Nederlandse milieu. Dit onderzoek is uitgevoerd in Nederland omdat
het één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld is met meer dan duizend geregistreerde
met lood verontreinigde locaties. In verschillende delen van Nederland, vooral in bodems in
steden en dorpen met een lange bewoningsgeschiedenis, vormt blootstelling aan lood nog
steeds een potentieel gezondheidsrisico.
Op basis van alleen loodgehalten is het vaak moeilijk - zo niet onmogelijk - om
onderscheid te maken tussen natuurlijk en antropogeen lood en om de oorzaak van
loodverontreinigingen in de bodem vast te stellen. In dit proefschrift is onderzocht of de
analyse van loodisotopen gebruikt kan worden om natuurlijk lood van antropogeen lood te
onderscheiden en om verschillende antropogene loodbronnen te identificeren. Lood bestaat
uit vier stabiele isotopen - 204Pb, 206Pb, 207Pb en 208Pb - waarbij 204Pb niet-radiogeen is en
206
Pb, 207Pb en 208Pb uiteindelijk worden gevormd door het radioactieve verval van
respectievelijk 238U, 235U en 232Th. Met de in deze studie gebruikte analysetechniek was het
niet mogelijk om isotoop 204Pb kwantitatief te bepalen.
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Lood dat door menselijke activiteiten in het milieu (o.a. in bodem, sedimenten, water en lucht) is
terechtgekomen.
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Loodertsen, die worden gebruikt om loodhoudende producten te vervaardigen, hebben
veelal karakteristieke loodisotoopverhoudingen (bijvoorbeeld 206Pb/207Pb, 208Pb/207Pb en
206
Pb/208Pb). De waarde van deze (zogenoemde) loodisotoop ratio’s hangt voornamelijk af
van de oorspronkelijke U/Pb en Th/Pb verhoudingen en de geologische leeftijd van het
brongesteente waaruit lood werd verkregen tijdens ertsvorming. In het algemeen kan worden
gesteld dat hoe ouder het looderts, hoe minder radiogeen de loodisotoopsamenstelling en hoe
lager de 206Pb/207Pb, 208Pb/207Pb en 206Pb/208Pb ratio’s. Omdat loodisotopen niet meetbaar
fractioneren tijdens ertsverwerking (o.a. tijdens de winning en het smelten), zijn de
loodisotoop ratio’s van loodhoudende producten hetzelfde als de loodisotoop ratio’s van de
loodertsen waaruit ze gemaakt zijn.
Dit onderzoek toont aan dat de loodisotoopsamenstelling van antropogeen lood in
landelijke en stedelijke bodems en in bodems langs snelwegen duidelijk verschilt van nature
aanwezig lood in Nederlandse bodems (lithologisch geërfd lood). De gemiddelde
loodisotoopsamenstelling van natuurlijk lood in Nederlandse bodems is gelijk aan hedendaags
gevormd lood(erts) door de aanwezigheid van lood-, uraan- en thoriumhoudende mineralen in
de bodemmatrix. In de tijd (toekomst) zal de loodisotoopsamenstelling van natuurlijk lood in
de bodem blijven veranderen (wordt radiogener) door het aanhoudende radioactieve verval
van 238U, 235U en 232Th aanwezig in uraan- en thoriumhoudende mineralen in natuurlijke
Nederlandse bodems. De loodisotoopsamenstelling van antropogeen lood in de Nederlandse
bodem is over het algemeen minder radiogeen (lagere 206Pb/207Pb, 208Pb/207Pb en 206Pb/208Pb
ratio’s) dan natuurlijk lood in de Nederlandse bodem. Door de (nagenoeg) afwezigheid van
238
U, 235U en 232Th in antropogeen lood, komt de loodisotoopsamenstelling van antropogeen
lood nog steeds overeen met de loodisotoopsamenstelling van de loodertsen waaruit ze
gemaakt zijn. Omdat deze ertsen miljoenen jaren oud zijn, verschilt de loodisotoopsamenstelling van antropogeen lood duidelijk van natuurlijk lood in Nederlandse bodems.
Natuurlijk lood in de vier onderzochte lithologische eenheden - zand, klei, veen en löss heeft een karakteristieke loodisotoopsamenstelling. Gemiddeld heeft klei hogere 206Pb/207Pb,
208
Pb/207Pb en 206Pb/208Pb ratio’s dan zand. Door de aanwezigheid van zand en kleimineralen
in veen komt de loodisotoopsamenstelling van veen overeen met die van zand en klei. Löss
vertoont de hoogste 206Pb/207Pb, 208Pb/207Pb en 206Pb/208Pb ratio´s. De waargenomen variatie
tussen de lithologische eenheden wordt voornamelijk verklaard door verschillen in textuur en
mineralogie waarbij de aluminium- en zirkoongehalten bruikbare voorspellers (proxies) zijn
voor de waargenomen variatie in loodisotoopsamenstelling. Het zirkoongehalte is een proxy
voor het aandeel uraan- en/of thoriumhoudende primaire mineralen in de bodem welke
gemiddeld een radiogenere loodisotoopsamenstelling hebben dan niet uraan – en/of
thoriumhoudende mineralen. De U/Th ratio in zirkonen is in het algemeen veel hoger dan in
bulkgesteente. Dit verklaart de algemene trend van lagere 208Pb bijdragen in vergelijking met
206
Pb bij toenemende zirkoongehalten. Het aluminiumgehalte vertegenwoordigt het aandeel
secundaire mineralen in de bodem, welke het meer recent gevormde radiogene lood bevatten.
Dit radiogene lood is relatief laag in 207Pb in vergelijking met 206Pb en 208Pb. De schijnbaar
oudere isotoopsamenstelling van de zanden in vergelijking met de kleien kan worden
toegeschreven aan het lagere aandeel radiogeen lood in secundaire mineralen (kleimineralen)
en meer monsters met lage zirkoongehalten. De radiogenere loodisotoopsamenstelling van de
löss monsters, in vergelijking met de zanden en de kleien, wordt slechts deels verklaard door
de relatief hoge aluminium- en zirkoongehalten in de löss monsters.
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Omdat de loodisotoopsamenstelling van natuurlijk lood in Nederlandse bodems wezenlijk
verschilt van antropogeen lood, zijn loodisotoopanalyses uitgevoerd om antropogene
loodbronnen te identificeren. Bijna alle onderzochte bodems in het landelijke en stedelijke
gebied en langs snelwegen bevatten antropogeen lood. De hoogste loodgehalten zijn gemeten
in de stedelijke bodems, gevolgd door de bodems langs snelwegen en bodems in het
landelijke gebied.
De loodisotoopsamenstelling van antropogeen lood in landelijke bodems (bovengrond: 020 cm) is afhankelijk van het type landgebruik (bos, open natuur, heide, bouwland en
grasland). Antropogeen lood in de bovengrond in bos, open natuur en heide is grotendeels
afkomstig van atmosferisch depositie van vliegassen - onder andere afkomstig van
kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties (AVIs) - en verbrandingsproducten van
loodhoudende benzine. Antropogeen lood in de bovengrond van bouwland en grasland heeft
een meer radiogene samenstelling dan in bos, open natuur en heide. Dit wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van dierlijke mest en NP-meststoffen in bouwland- en graslandbodems.
In het landelijke gebied zijn gebieden waargenomen met opmerkelijk hoge gehalten aan
antropogeen lood. Het grootste gebied is de Randstad. Dit gebied heeft de hoogste
bevolkings- en verkeersdichtheid van Nederland en enkele langlopende AVIs en een
aanzienlijk deel van de Nederlandse chemische industrie is hier gevestigd. Twee andere
gebieden zijn gelegen nabij de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens en worden
waarschijnlijk beïnvloed door de Duitse en Belgische chemische industrie. De laagste
antropogene loodgehalten in de bovengrond in het Nederlandse landelijke gebied zijn
gemeten in de duinen aan de Noordzee kust en de zuidelijke, centrale en noordelijke bossen.
In deze gebieden is de bevolkings- en verkeersdichtheid en het aantal chemische industrieën
laag en zijn geen meststoffen toegepast.
De minst radiogene loodisotoopsamenstelling van alle onderzochte bodems is gemeten in
de zandige bovengrond langs snelwegen. Hier is tevens een duidelijke afname van de
antropogene loodgehalten met toenemende afstand van de snelwegen waargenomen.
Antropogeen lood in deze bodems is voornamelijk afkomstig van loodhoudende benzine en is
waarneembaar tot een diepte van circa 15 cm onder maaiveld. Dit lood is sterk geassocieerd
met organisch materiaal. Door de lage pH en verwaarloosbare bindingscapaciteit van de
onderzochte bodems bij dieptes >15cm is antropogeen lood al naar het grondwater
gemigreerd. Uitgaande van een constante loodflux in de tijd is berekend dat 35-90% van het
atmosferisch geleverde antropogene lood is gemigreerd naar het grondwater.
De sedimentlagen uit twee meertjes (Plas Vechten en Fort Vechten) nabij de stad Utrecht
zijn onderzocht om inzicht te krijgen in de variatie in de depositie van antropogeen lood en
veranderingen in de antropogene loodbronnen tussen 1942 en 2002 A.D. Het begin en het
einde van het gebruik van loodhoudende benzine in Nederland is mooi te zien in de
onderzochte meersedimenten. De maatregelen die door de overheid en industrie zijn genomen
om de luchtkwaliteit te verbeteren (loodconcentratie) zijn succesvol gebleken. Na de
verlaging van de loodconcentratie in loodhoudende benzine en de introductie van loodvrije
benzine in de jaren 70 en 80 is de atmosferische looddepositie sterk afgenomen en is de
relatieve bijdrage van vliegassen (onder andere steenkoolassen en AVI assen) ten opzichte
van loodhoudende benzine toegenomen. Ondanks de genomen maatregelen is de
atmosferische looddepositie in de twee meertjes echter nog beduidend hoger dan de
achtergronddepositie van lood in Europa. Dit wordt toegeschreven aan de nabijheid van
belangrijke snelwegen en industriële activiteiten bij de onderzochte meertjes.
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Fig. S.1. Het ontstaan van loodverontreiniging in Utrecht (bron: Gemeente Utrecht, 2001).
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De atmosferische looddepositie die is bepaald aan de hand van de meersedimenten vertoont
een sterke relatie met de door het RIVM gemeten loodconcentraties in de lucht nabij de
meertjes. Op basis van deze relatie is berekend dat de gemiddelde jaarlijkse loodconcentratie
in de lucht tussen 1942 en 2002 A.D. nooit de Europese grenswaarde van 500 ng/m3 heeft
overschreden.
In tegenstelling tot de landelijke en snelweg bodems is atmosferisch lood geen dominante
antropogene loodbron in stedelijke bodems. In circa 75% van de onderzochte stedelijke
bodems (Utrecht, Wijk bij Duurstede, Fijnaart en Graft-De Rijp) zijn geglazuurde scherven
(loodglazuur), bouwmateriaalresten (loodslabben), metaalslakken, loodhoudende verfresten
en steenkoolassen (uit kolenkachels) de voornaamste loodbronnen. In de overige 25% van de
stedelijke bodems zijn vliegassen (onder andere steenkoolassen en AVI assen) en
loodhoudende benzine de voornaamste bronnen van loodverontreiniging. Lood in de
stedelijke antropogene loodbronnen is overwegend (~ 80%) afkomstig uit Belgische, Duitse,
Britse of Ierse mijnen. Omdat de loodisotoop ratio’s van de verschillende mijnen overlappen,
was het niet mogelijk om de herkomst van de antropogene loodbronnen toe te wijzen aan één
enkel herkomstgebied. Er zijn geen duidelijke verschillen waargenomen in de
loodisotoopverhoudingen van stedelijke bodems verontreinigd in de Romeinse,
Middeleeuwse en Moderne tijd. Een reconstructie van de ‘loodgeschiedenis’ van de stad
Utrecht is weergegeven in Figuur S.1.
Blootstelling aan lood kan gebeuren door het inslikken van grond (orale blootstelling). Door
hun hand-mond gedrag is dit risico het grootst bij jonge kinderen. In dit onderzoek is een in
vitro test uitgevoerd om de orale biobeschikbaarheid van lood in verschillende met lood
verontreinigde bodems te onderzoeken. De onderzochte loodbronnen waren onder andere
loden kogels, accu lood, benzine lood, toemaakdekken, stadsafval en diffuus lood. De
vastgestelde relatieve orale biobeschikbaarheid varieerde tussen 0,5% en 79%. De
waargenomen variatie wordt verklaard door 1) de chemische samenstelling en oplosbaarheid
van de antropogene loodbron, 2) het specifieke reactieve oppervlak van de looddeeltjes in de
bodem en 3) het bodemtype (bijvoorbeeld zand of kleibodems met of zonder
calciumcarbonaat) waarin de loodbron aanwezig is, en de capaciteit om secundaire fasen
vormen. De orale biobeschikbaarheid vertoonde een significante correlatie met de pH, het
organisch stofgehalte en het reactief ijzergehalte van de bodem. De onderzoeksresultaten laten
zien dat bodemeigenschappen een belangrijke rol spelen in de orale biobeschikbaarheid van
lood in met lood verontreinigde bodems. In plaats van risicobeoordelingen alleen te baseren
op totale loodgehalten, is het raadzaam om ook in vitro testen in te zetten waarbij factoren
zoals bodem pH en organisch stof- en reactief ijzergehalten ook worden meegenomen.
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