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1.INLEIDING

Innota 1175zijndebelangrijkeaspectenvandewaterhuishouding
vaneenafvalstortbeschreven.Bijhetgecontroleerd stortenvan
afvalstoffendientmentestrevennaareenvolledigebeheersingvan
dezewaterhuishouding,opdatdoorhettreffenvanpassendemaatregelendekansopgrondwaterverontreinigingminimaalwordt.
Hethierbeschrevenpnderzoekrichtzichophetbeheersenvande
infiltratievanregenwater inhetafvalstort.Dezeinfiltratieis
afhankelijkvandehydrologischeeigenschappenvandeafdeklaag.In
eersteinstantieisdeinfiltratiecapaciteitvandeoppervlaktelaag
bepalendvoordeeventueleafvoervanregenwateroverhetoppervlak
(runoff).Vervolgens isdedoorlaatfactorvanslechtdoorlatende
lagenindeafdeklaagbepalendvoordeuiteindelijke infiltratiein
hetafval.
Indezenotawordenlaboratorium-enveldexperimentenbeschreven,
dieinzichtmoetengevenindefactorendiebelangrijkzijnbij
oppervlakkigeafvoervanregenwateroverendoordeafdeklaag.De
belangrijkstevraagdaarbijis,ofhetmogelijk iseenzodanige
afdeklaag teconstrueren,datdeinfiltratieinhetstortendaarmee
dusookdeverontreinigingvanhetgrondwaterbelangrijkafneemt.

2.I.AIiORATORMJMKXl'EKIMENTEN
Opzet vande experimenten
Inhet laboratorium wordt deafvoer vanregenwater over endoor
een laag grond bestudeerd met behulp van eenbakvan ca.0,6m ,
waarin een 25cmdikke laag grond isaangebracht op een laag grind
van ca.5cmwaarin tweedrains liggen (fig.1).
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Fig. ].Doorsnede vandemodelbak inhet laboratorium

Bijdeze experimentele opzet ishetmogelijk dehelling vanhet
grondoppervlak tevariëren.De oppervlakte-afvoer wordt opgevangen
ineenafvoergoot enkanwordengemeten.De afvoer door de grondlaag
enviadeonderste grindlaagmet de twee drainswordt gescheiden
opgevangen enkan eveneenswordengemeten.
De regenwordt kunstmatig toegediend via eenregeninstallatie.
Deze regeninstallatie (fig. 2)produceert druppels,diedoor een
draaiendebeweging steeds op eenandere plaatsvallen.Ook dehoogte
endaarmee devalsnelheid vandedruppels is instelbaar.De regeninstallatiewordt aangesloten op dewaterkraan enmet behulp van een
flowmeterwordt deverlangde regenintensiteit ingesteld.

Fig.2.Deregeninstallatiezoalsgebruikt inhetlaboratorium

Hetvochtgehaltevandegrondlaagwordtgemetenmetbehulpvan
tensiometers.Aangeziendeexperimentenaltijdvankorteduurzijn,
kandeverdampingtijdenshetexperimentwordenverwaarloosd.Daarmeezijndusalletermenvandewaterbalans,metuitzonderingvande
oppervlakteberging,bekend (inmm).
N=R+B1 +B 2+Aj+A 2
waarin:N =neerslag
R =runoff
B =bergingophetoppervlak
B =berging indegrondengrindlaag
A =afvoerviadegrond
A„=afvoerviadegrindlaag
Indemeestegevallenzaldeberegeningwordenvoortgezettotdateenevenwichtssituatie isbereikt,datwilzeggentothetmoment
waaropB=0geworden.Indatgevalmoetdesomvandegemetenafvoeren (R+A +A 9 )gelijkzijnaandeneerslagintensiteit(N).

Voorelkegrondsoortkunnendemeetgegevenswordenvergeleken
metberekenderesultatenopbasisvandebeschikbarepF-curveen
k-Vrelatie.
Deexperimentenmoeteninformatieopleverenoverheteffectvan
dehellingopdeoppervlakte-afvoer endeafvoerdoordegrondlaag.
Dehellingzalvooral invloedhebbenopdebergingophetoppervlak.
Dezelaatstetermkanapartwordengemetendooraanheteindvaneen.
beregeningsperiodedeberegening tijdelijktestoppentotdegrond
juistdroogvalt.Degrondlaag isdannogverzadigd,zodatdebergingscapaciteitvandegrondnihilis.Doornudeberegeningweer
testartenkandebergingophetoppervlakwordenberekenduitde
vertragingwaarmeederunoffopgangkomt.
Voorzovermogelijkzalookheteffectvandebegroeiingopde
bergingpphetoppervlakwordennagegaan.

3.VELDEXPERIMENTEN
3.1.I n r i c h t i n g

van het

p r o e f v e l d

OpdevuilstortplaatsvandeVuilafvoerMaatschappijVAMin
Wijsteriseenproefobjectaangelegd,waarhetmogelijkisonder
praktijkomstandighedenheteffectvaneenafdeklaagopdewaterhuishoudingvaneenafvalstorttemeten (fig. 3).
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Fig. 4. De lysimeterbak in Wijster

hierop plastic folie (merk: Draka, dikte 5m m ) aangebracht en o m g e slagen over de rand van de bak. De 'lysimeterbak' is gevuld met een
afdeklaag bestaande uit vier grondlagen. Van boven naar beneden is
de afdeklaag als volgt opgebouw (fig.5 ) .
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In de onderste grof zandlaag zijn in de lengterichting van de
helling twee drains op de plastic folie gelegd, voor de afvoer van
het via de keileem afgevoerde water. In de humusarme zandlaag zijn
eveneens drains aangelegd op de keileemlaag. Deze drains lopen dwars
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Fig.5.Dwarsdoorsnedevande'lysimeterbak'

opdelengterichtingvandehelling.Deonderlingeafstandtussen
dezedrainsbedraagtca.9m.Metbehulpvanafsluiterskunnendeze
drainseventueelbuitenwerkingwordengesteld.
Deneerslagwordtgemetenmetbehulpvantweezelfregistrerende
regenmeters,eenbovenaandehellingeneenonderaandehelling.
Deafvoervanwaterviadedrainsbovenenonderdeleemlaagwordt
gemetenmetbehulpvandraindebietmeters.
Voordeopvangvandeoppervlakte-afvoer (runoff)iseengoot
aangebracht langsdebenedenzijdevandelysimeterbak.Hetopgevangenwaterwordtafgevoerdnaareenafvoergoot,waardeafvoersnelheidwordtgemeten.
Voordebepalingvandevochtberging inhetbodemprofielworden
tensiometersaangebracht,waarmeedevochtspanning indebodemkan
wordengemeten.Eventueelkandevochtbergingookwordengemetenmet
behulpvangammastraling.Geziendehellingvandebakendeligging
vandedrainsmagwordenverwachtdatergroteverschillenzijnin
vochtberging.Ditbetekentdaterveelmetingennodigzijnomde
berging inhetbodemprofielvasttestellen.
Langsdebuitenrandvandebakiseenregenleidingaangelegd,
waarop 18sproeierszijnaangeslotenoponderlingeafstandenvan6m.

Dezesproeierszijnzodanigaftestellendatzeeenhalvecirkel
bestrijken.Indehoekenwordendesproeierszodanigafgestelddat
zeeenkwartvandecirkelbestrijken.Voordeberegeningwordt
gebruikgemaaktvangrondwaterdatwordtopgepomptvaneendiepte
van33-38m.
Aangeziendeverdampingwordtberekendalsresttermvandewaterbalansmoetendeanderetermenzonauwkeurigmogelijkwordengemeten.
Ditsteltmetnameeisenaandebepalingvandevochtberging inhet
bodemprofiel,aangeziendezesterkplaatsafhankelijk zalzijn.Via
temperatuurmetingenindebodemzalwordennagegaanoferafvoervan
warmteuithetafvalstortplaatsvindtenofditeenwezenlijke
invloedheeftopdeenergiebalansaanhetbodemoppervlakendaarmee
opdeverdamping.

3.2. B e r e g e n i n g
Tenbehoevevandeberegening iseenbrongeslagenvan+40m
diep.De90mmbuisisoverdeonderste5metergeperforeerd.Dit
gedeelteisomhuldmetfiltergrindenstaatineengrofzandigpakket.
Hethoogteverschil tussendebronendelysimeterbakbedraagtca.
10TU.Hethoogteverschil tussenonder-enbovenkantvandebakisca.
10,50m.Aangeziendesproeiershetbestewerkenbijeendrukvan
30mwaterkolomdientdeopvoerhoogtevandepompca.60mwaterkolom
tebedragen.DehiergebruiktepompheefteenopvoercapaciteiLvan
3
90-60 m b i j een d e b i e t van 15-27 m p e r u u r . De maximaal t e b e r e i k e n
neerslagintensiteit isdan25-30 mmperuur.Doorafsluitingvaneen
deelvandesproeierskanookmeteenlagereintensiteitwordenberegend.Vanwegedehellingontstaateendrukverschilvanca.10,50m
waterkolomtussendesproeiersbovenenonderopdehelling.Hierdoorisderegenintensiteitonderopdehellingca.20%hogerdan
bovendehelling (bijeendrukvan25-35mwaterkolom).
Hetvindenvaneengeschikttypesproeierwerdbemoeilijktdoor
derelatiefkleineafmetingenvandebakendoordegewensteintensiteiten.Sproeiersmeteenhogeintensiteithebbenmeestaleengroterewerpwijdte.Ditbetekentdateengrootdeelvanhetwaterbuiten
debakterechtzoukomen.Omzoveelmogelijktegemoettekomenaan

degesteldeeisenwerdensectorsproeiersaangeschaftmeteenwerpwijdtevan+10
ra.
Dooroverlappingkaneenhogeintensiteitworden
verkregenterwijltheoretischweinigwaterverlorengaat.Eenlage
intensiteit iseveneensmogelijkdooruitschakelijkvansproeiers.
Uiteindelijk isgekozenvooreenPerrotsproeier typeZA30W.
Intotaalzijn18vandergelijkesproeiersopgesteld.Desproeiers
zittenmiddelssnelkoppelingenopdeleidingdiestrakomdelysimeterheenligt.
Infig.6zijndrieverschillendeopstellingsmogelijkhedenvande
sproeiersweergegeven.

18sproeiers in rechthoekverband meteen onderlinge afstand van 6m

10 sproeiers inrechthoekverband meteen onderlinge afstand van12m

9 sproeiers in driehoekverband met een onderlinge afstand van 12m
0 2 4 6 8 10m

Fig.6.Drieverschillendeopstellingsverbandenvandesproeiers

Degegevens omtrent het gebruikte type sproeier staan intabel 1.

Tabel 1.Gegevens Perrotsproeier ZA 30W

Gemiddeld
Druk op
.
sproeier
(atm)
1

T,

...
Debiet per Opstellings- Neerslag- Aantal . .
Werpwijdte
.
, ,
..
. °.,.
.
siteitvoor
sproeier
verband
intensiteitsproeiers , . ,,
(m)*
10

11,3

12,2

3,5

12,4

(m/h)
0,57

(mm/h)

12x

10

6x 610
x

0,96

1,04

12x

1019,0 19,0 18
10
9,5

6x 10
6x

0,78

mm/h

9,5

1026,0 26,0

20,9
10

11,6

9

10,5

18

28,7

12x

10

13,0

10

15,9

12x

10

13,0

9

14,3

6x 610
x

1032,0 32,0

18

35,3

12x

10

16,0

10

19,6

12x

10

16,0

9

17,6

10
34,7

34,7 18

12x

10

17,3

10

21,2

12x

10

17,3

9

19,1

6x 10
6x

38,2

*aangenomen isdat bijhogere drukken (jLatnve n hoger)dewerpwijdtemet de
stelschroef (voorverneveling)kanworden ingesteld op ca. 10m, zodat geenwater
buitendebak terecht komt

De theoretisch bepaalde neerslagintensiteit zal inde praktijk
vaak niet juist zijn.Windsterkte enwindrichting zullenmeestal
voor eengewijzigd sproeipatroon eneenandere intensiteit zorgen.
Daarom zaldeN-intensiteit gedurende deberegeningsproevenmet eenvoudige regenmetersworden gemeten.

3.3, A f v o e r m e t i n g e n
Bijhetmetenvandeafvoerwordt onderscheid gemaakt tussende
afvoer over deafdeklaag (Runoff),deafvoer door de afdeklaag en
tenslottedeafvoervanwater dat doorde leemlaag percoleert
(zie fig.5 ) .
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Hetmetenvanderunoffgebeurtmetbehulpvaneenzogenaamde
HS-flume (FieldManualforResearchinAgriculturalHydrology).
Fig.7geeftdedimensie,capaciteitenconstructievandegenoemde
meetgootaan.DeHS-flumestaatmiddelseenslanginverbindingmet
eenwaterniveauschrijverdiedeuitstroomhoogteindemeetgootregistreert.Deuitstroomhoogte isevenredigmethetdebiet (aftelezen
uitdeijkcurve).

AfmetingenHS-flume
diepteDcapaciteit
cm
l/uur
12,19

8661,5

18,29

23437,0

24,38

47893,0

30,48

83558,0

0.3630

vooraanzicht

zijaanzicht

Fig.7.Dimensies,capaciteitenconstructievaneenHS-flume

Indefiguurstaat4afmetingenvermeld.Voorhetmetenvande
runoff inWijsterisgekozenvooreenmeetgootmeteendiepteDvan
3
18,29cmmeteencapaciteitvanruim23m /uur.Dekeuzevandeze
dimensiewerdbepaalddoordewensomookdeleemlaagalstoplaag
tetestenwatdeoppervlakte-afvoerbetreft.Indatgevalzounamelijkeenzeergrootdeelvandeneerslagviahetoppervlakafstromen.
Inhetgevalvaneenneerslagintensiteitvan30mmperuurbetekent
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diteenmogelijkerunoffvan 15raperuur.
Demetingvandeafvoerdoordeafdeklaaggebeurtmetdraindebietmeters.Hetwaterwordt indrainsopgevangenengemetenindedraindebietmeterdieaanheteindvandedrainisbevestigd.
Eenprobleembijhetmetenvandezeafvoerwasdegeringehoeveelheidwater.Hetbleeknoodzakelijk tezijndatdemeterafvoeren
inderange0-10l/uurkanmeten.Dergelijkemetersvoorveldomstandighedenzijnnietindehandel.Debestaandedraindebietmeteris
daaromaangepastomdezekleinehoeveelhedentochtekunnenmeten.
Hiertoeishetbestaandemeetschotverwijderd enwerdeennieuwmeetschotmetveelkleinereopeninggeplaatst.DoordekleineuitstrooraopeningverandertdeQ-H-krommezodanigdatookkleinedebieten
afleesbaarzijn.Fig.8geeftdeveranderingweer.

uurwerk met
meetpapier

originele draindebietmeter
gewijzigde draindebietmeter

Fig.8.Schematischeweergavedraindebietmeter enwijzigingten
behoevevanhetmetenvankleinehoeveelhedenwater

Hetgewijzigdemeetschotheeft3gatenbovenelkaar.Indeze
gatenziteenkurkwaardoor eenkoperenbuisjeisgetrokken.Het
onderstebuisjeheefteenbinnendiametervan 1,5mm.Dediameter
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vandebeidebuisjesdaarbovenis3mm.Inhetlaboratoriumzijnde
kurkenmetdebuisjesgeijktzodatdeQ-H-krommebekendis.
Eenpraktischprobleemvandezemeetschottenvormtdekleine
diametervandebuisjes.Indeleemlaagzitijzer.Ditijzerspoelt
uitenzetzichafaandebinnenkantvandebuisjes,waardoorde
buisjesverstoppenendeQ-H-krommeverandert.Langetijdisdit
probleemverholpendoordebuisjeswekelijksdoorteprikken.
Hetmetenvankleineafvoerenisvooralvanbelangbijcontinue
metingvandeafvoerondernatuurlijkeomstandigheden.Tijdensberegeningsproevenbleekspoedigdat,bijlangdurigeneerslagmetgrote
intensiteit,alsgevolgvandegrotedoorlatendheidvandeTeelaarde,
deafvoerbovendeleemlaagaanzienlijk toenam.Denieuwaangebrachte
meetschottenvoldedenvoordezesituatiedanookniet.Feitelijk
moetereenkeuzewordengemaakttussenhetnauwkeurigmetenvan
kleineafvoeren,danwelvangroteafvoeren.Mededoordesteeds
verdergaandeverstoppingvandebuisjesenhetnietkunnenmetenvan
groteafvoerentijdensdeberegeningsproeven zijnbijdedraindebietmetersvoorhetmetenvandeafvoerbovendeleemlaagdeoudemeetschottenweeraangebracht.
Deafvoeronderdeleemlaagwordtnogmetdeaangepastedraindebietmetersgemeten.DeverstoppingdoorFe-oxydatiewordtwekelijks
opgehevendoordeafvoerbuisjesdoorteprikken.Daaromwordtelke
weekdeafvoersnelheidmetdehandgemeten.Decontinuemetingis
echteronbetrouwbaargewordenvanwegedezeverstopping.
Geziendemoeilijkhedenmetdedraindebietmeters isgezocht
naareenanderemeetmethode.Dedraindebietmeters zullenwordenvervangendoorkantelbakjes.Metdezebakjesmoethetmogelijkzijn
tamelijkgroteenkleinedebietentemeten (van0totca.400l/uur).
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4.OVERIGEEXPERIMENTEN

Hetaanbrengenvaneenafsluitendelaagopeenafvalstortmet
behulpvanleemkanindepraktijkdenodigeproblemengeven,omdat
leemnietbeschikbaar isofalleenovergroteafstandenkanworden
aangevoerd.Hetlijktdaaromnuttigomtevensaandacht teschenken
aananderematerialendieevenalsleemslechtdoorlatend zijn.Daarbijkanmendenkenaanafvalstoffen.Ookishetmogelijkomdoor
mengingvanverschillendegrondsoorteneensoortbetonstructuurte
maken.
Inkolommenoflysimeterskandiebruikbaarheidvandergelijkematerialenalsafsluitendelaagwordenonderzocht.Doorbepalingvande
hydrologischeeigenschappen (pF-curve,K-f-relatie)vandezematerialen,kanheteffectvaneendergelijkeafsluitendelaagworden
berekendmetbehulpvanrekenmodellen.

14

SAMENVATTINÇ
Omdemogelijkhedenvaninfiltratievanregenwaterineenafvalstortteverminderenzijn diverse experimentenopgezet.
Deexperimentenwordentendeleinhetlaboratoriumverrichten
vooreendeelinhetveld.
Inhetlaboratoriumwordtdeafvoervanregenwateroverendoor
eenlaaggrondbestudeerdmetbehulpvaneenbakvanca.0,6m

2

waarineen25cmdikkelaaggrond isaangebrachtopeenlaaggrind
vanca.5cmwaarintweedrainsliggen.
Omhetafvoerprocesoppraktijkschaal tekunnenbestuderenisop
hetterreinvandeVAMinWijstereen'lysimeterbak'gebouwdmet
2
eenoppervlaktevanca.490m .Indelysimeterbak iseenafdeklaag
metdaarineenslechtdoorlatendeleemlaagaangebracht.Naast beide
genoemdeexperimentenzullennogdiversematerialenonderzochtworden
ophunbruikbaarheid alsslechtdoorlatendelaag.Ditzalgebeuren
inkolommenoflysimeters.Deresultatenvandeproevenwordenin
eenvolgendenotabesproken.
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