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Op een proefveld voorbovenafdichtingen dat in 1982was aangelegd opeen stortplaats vandeVAM
teWijster, isde kwaliteit van de zand-bentoniet-afdichtingslaagbeoordeeld. Eventuele
structuurvorming in deze laag kanduiden op sterk wisselende vochtomstandigheden, en dierlijke en
plantaardige activiteit in de afdichtingslaag. Dedikte van deafdichtende laag en de
materiaaldichtheid zijn op drie locaties op een helling bepaald. Hetgehalte aanWyomingbentoniet isbepaald volgens de sedimentatie-methode. Dedoorlatendheid isgemeten aan ongeroerde
monsters met een diameter van 0,30 m en eenhoogte van 0,09 m volgens demethode van de van
afnemende drukhoogteverschillen, opuiteenlopende momenten inongeveer driemaanden. Daarnaast is
het percolatieverlies vanuit een aan debovenzijde gesloten infiltrometerring gemeten op drie
locaties opeen helling.
De zand-bentoniet afdichtingslagen hebben meerdan zeven jaarnaaanlegeenbetere afdichtende
werking dan waarop ze zijn ontworpen enbovendien voldoen zeaandehuidige normvoor maximale
percolatie verliezen bijdehuidige ontwerp-randvoorwaarden.
Trefwoorden:bovenafdichting, infiltrometer,Wyoming-bentoniet.
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WOORDVOORAF

Hetonderzoeknaardeduurzamewerkingvanafdichtingslagenvanzandbentoniet ineindafdekkingenvanstortplaatsen isuitgevoerdin
opdrachtvanCebo-HollandBVteHeemstede.Hetonderzoekvondplaats
opeenproefveldvandeVAMteWijster.Deafdichtendelagenopdit
proefveld zijngemaaktmetmengselsvanzandendoorCebogeleverde
bentoniet.WijzijndeVAMdankverschuldigdvoordebereidheidhet
onderzoekophunterreintoetestaanenvoortsvoordeloyale
medewerkingdiewijvanenkelemedewerkershebbengekregen.

SAMENVATTINGENCONCLUSIES
Uitlaboratorium-enproefveldonderzoekisgebleken,datmet zanden
bentonietmengselslagenindeeindafdekkingvanstortplaatsente
makenzijn,dievrijweldicht zijnvoorvloeistoffen.Nietzekerwas
ofdezelagenookoplangeretermijnhungeringedoorlatendheid zouden
behouden.OmditvasttestellenisopverzoekvanCebo-HollandBVte
Heemstedeeenonderzoekingesteldnaardekwaliteitvanzandbentoniet lagen,geruimetijdnadeaanleg.
OpeenproefterreinvandeVAMteWijsterzijnafdichtingslagenvan
zànd-bentonietmengsels,diein1982zijnaangelegd,onderzochtophet
voorkomenvanstructuurvorming,plantewortelsenactiviteitvan
bodemdieren.Dedoorlatendheid,dichtheidenbentonietgehaltezijn
bepaaldaanmonstersuitdeafdichtendelaag.Ookisdeinfiltratie
uitringinfiltrometers indeafdichtendelaaginhetveldgemeten.
Geblekenis,datdediktevandeafdichtendelaagopdelocatieboven
aandehellinggeringer isdande0,20mdievolgenshetontwerpmoest
wordenaangetroffen.Opdeoverigelocatieswasdedikteenkele
centimetersmeerdandeontwerpdikte.Dedichtheidopdelocaties
bovenenmiddenopdehellingisca.1750kg.m"3enonderaandehelling
ca.1650kg.m"3.Omdatergeendichtheidsmetingen directnaaanlegvan
hetproefveld zijnverricht,kannietwordennagegaanofdegeringere
dichtheidonderaandehellingmogelijkhetgevolgisvanzettingenin
hetstort.
Onderdeafdichtendelaagwasstortgasduidelijkwaarneembaar.De
afdichtendelaagtoondegeensporenvanstructuurvorming.Dezelaagis
zeerwaarschijnlijknauwelijksonderhevigaanwisselenduitdrogenen
bevochtigenenheefteenvrijwelconstantvochtgehalte (verzadigd).
Evenminwerdensporenvandierlijkeofplantaardigeactiviteitinde
afdichtingslaagaangetroffen.Populatiesregenwormenvlakbovende
afdichtingslaagduidenerop,datdelaaggasdichtis.Het
bentonietgehalte isvolgensdesedimentatieproefbepaaldopgemiddeld
7,9%.Ditgehalteisinovereenstemmingmethetnagestreefdpercentage
tentijdevandeaanlegvandeproef.Despreidingindegehaltenis
relatiefgering.
Dedoorlatendheidvandeafdichtende laag,zoalsdieaandemonsters
isbepaaldindegradiëntklasse4t/m 6,bedraagtca.2x10"'°m.s"1.De
ontwerp-percolatieverliezen diedaarmeegepaardgaan (ca.17mmin200
dagen)liggenveronderdeaanvankelijkebeoogde50mmin200dagen.
Hetiskennelijkmogelijkomdedoorlatendheden,dieophet
laboratoriumaanmengsels zijngemeten,ookinhetveldterealiseren.
Voortsisdedoorlatendheid nogsteedserggering,ooknaeenreeks
vanjaren.
Inhetveldzijndepercolatieverliezendoordeafdichtendelaag
gemetenvanuiteenaandebovenzijdegesloteninfiltrometerring.De
verliezenhieruitbijeendrukhoogtevanca.0,50mwaterkolomaande

bovenzijde van de afdichtende laag, zijn geringer dan 20mm per 200
dagen. Hierbij is alleen het oppervlak van de infiltrometerring
aangehouden en isgeen rekening gehoudenmet de zogenaamde laterale
divergentie van de stroombanen. Uitgaande van de gemeten
doorlatendheid aanmonsters, isdeze divergentie ca. 25tot 35%.Wordt
hiermee wel rekening gehouden, dan zijn depercolatieverliezen bijeen
permanente drukhoogte van 0,50 m boven deafdichtingslaag, 5tot 10mm
per 200dagen.
Samenvattend hebben de zand-bentoniet afdichtingslagenmeer dan zeven
jaar na aanleg eenbetere afdichtende werking dan waarop ze zijn
ontworpen envoldoen zebovendien ruimschoots aan dehuidige norm voor
maximale ontwerp-percolatie-verliezen.
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1 INLEIDING

Tenbehoeve vandeuitvoering van het bodembeschermingsbeleid isin
1985 deRichtlijn Gecontroleerd Storten van kracht geworden.Ophet
moment ishet voorgeschreven dat nabeëindiging vande
stortactiviteiten er een eindafdekking moet worden aangebracht met
daarin eenvloeistofdichte laag.Aanvankelijk werdverondersteld, dat
folies de gewenste afdichting konden leveren.Gebleken isechter,dat
de folies opde lange termijn gebreken gaanvertonen,mogelijk als
gevolg vanongelijkmatige zetting, endat daaromminerale afdichtingen
wellicht eengrotere zekerheid bieden.Minerale afdichtingen zijn
echter niet absoluut vloeistofdicht.Er zalaltijd een (zeer geringe)
lekkage optreden.Praktijkproevenmet afdichtingen van zand-bentoniet
mengsels zijn inopdracht van hetministerie vanVROM enin
samenwerking met deVAM teWijster uitgevoerd in 1982.Metingen van
afvoeren opdeproefobjecten zijnverricht van 1983tot het voorjaar
van 1987 (Hoekset al.,1987). Hieruit konwordengeconcludeerd, dat
depercolatie verliezen zeer geringwarenen lagenbinnende
toenmalige doelstelling:minder dan 50mm in 200dagen.Ten behoeve
vanhet ontwerp,dimensionering enmateriaalkeuze van de eindafdekking
enbovenafdichtingheeft het StaringCentrum samenmet Heidemij
Adviesbureau BV richtlijnen opgesteld inopdracht vanVROM (Hoekset
al.,1990). Hierin iseen ontwerpgrafiek opgenomen voor de
dimensionering vandeafdichtende laag.Daarbijwordt een
geaccepteerde percolatieverlies gehanteerd, datde vergunningverlener
vaststelt opgrond van de stand vanwetenschap entechnologie. Zo
heeft deCommissie voorMilieu-effectrapportage (1990)vastgesteld dat
" ...voor het ontwerpen vanbovenafdichtingenvannatuurlijke
materialen, ...eenmaximale percolatie van neerslagoverschot van 20
mm in200dagenbijeen waterspanning van 0,05 barbovende laagen 0,05 bar eronder"gehanteerd dient teworden.Dehuidige doelstelling '
is opgrondvanervaringen en inzichten daarom alaangescherpt.Tot
dusver bestaat ergeen inzicht indeduurzame werking van afdichtingen
die zijn samengesteld uitmengsels van zand enbentoniet.
Bentoniet iseen kleisoort, genoemd naar het fortBenton (Wyoming,
USA), waar het indeomgeving voorkomt. Deze kleiheefteen enorm
zweivermogen. Deze eigenschap hangt samenmet deaardvanhet
kleimineraal inhet bentoniet (montmorilloniet)endebezetting van
het adsorbtiecomplexmet natrium. Als gevolg vanditeenwaardig ion,
kan deelectrische dubbellaag ver uitdijen,waardoor met name het
Amerikaanse bentoniet tot 12gramwater per grambentoniet kan
opnemen.Daardoor worden deporiën(inhet zand-bentonietmengseljals
het ware gevuldmet gebonden water.Welmoet daarvoor het percentage
bentoniet toereikend zijn.
Aangenomen wordt dat,bij een relatief geringe hydraulische gradiënt,
geen stroming vanbetekenis plaatsvindt door dedubbellagen. De zandbentonietmengsels ontlenen de geringe doorlatendheid danook aan de
hoge dichtheid enaan het zweivermogen vanhet bijgemengde bentoniet.
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De zeer geringe doorlatendheid kan worden aangetast doordat :
- de dichtheid kan afnemen als gevolg van activiteiten vanbodemdieren
en ongelijkmatige zetting;
- het zweivermogen kan afnemen door vervanging vanNa-ionen aanhet
kleicomplex door ionenmet een hogere waardigheid (bijvoorbeeld
calcium, magnesium, ijzer enz.);
- verlaging van de zuurgraad nadelige effecten kan opleveren (toename
doorlatendheid als gevolg van chemische veranderingen van
kleimineralen);
- bentoniet zou kunnen uitspoelen als de hydraulische gradiënten erg
groot zijn,hoewel dit niet erg waarschijnlijkis.
Gedurende deproefperiode van drie en half jaar zijn inWijster geen
veranderingen indedoorlatendheid van zand-bentonietmengsels
geconstateerd (Hoekset al.,1987).Zekerheid voor de toekomst is
daarover niet.Opverzoek van Cebo-Holland BV, de leverancier van het
bentoniet, dat istoegepast in de experimenten inWijster, iseen
onderzoek ingesteld naar huidige doorlatendheid enveranderingen die
mogelijk sinds deaanleg in de afdichtende laag zelf zijn opgetreden.
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2 PROEFOPZET

Van deproefvelden ophet terrein van deVAM teWijster ishet veld
gekozen, waar de afdichtende laageen dikte heeft van 0,20 m en een
bentonietgehalte van 7,5%.Volgens dehuidige richtlijnen voor ontwerp
en constructie van eindafdekkingen iseenminimumdiktevan 0,25m
vereist voor afdichtende lagen van zand-bentoniet, terwijl de
doorlaatfactor op ditmoment bijeen ontwerpgradient van 5, kleiner
dient te zijn dan 2,3x10""m.s"1. Hierbij wordt uitgegaan van een
percolatiesnelheid vanmaximaal 0,1 mm.d"1.Ten tijde van deaanleg van
het proefveld (1982)werd nog uitgegaan van eenpercolatiesnelheid van
maximaal 0,25 mm.d"1.Detoen aangehouden diktes,dichtheden en
mengverhouding zijnhierop gebaseerd. De U.S.Environmental Protection
Agency (EPA) schrijft voor,dat deverzadigde doorlatendheid van
minerale afdichtingen geringer moet zijndan lxlO"9m.s"1 (Albrecht and
Cartwright, 1989).
Op drieplaatsen opeenhelling isde afdichtingslaag onderzocht op de
doorlaatfactor, eventuele inspoelingen,plantewortels enbodemdieren
of sporen hiervan.Ook isgekeken ofer structuurvorming is,die een
indicator isvoor een sterk wisselend vochtgehalte in de
afdichtingslaag en voor verandering inde samenstelling van het
adsorptiecomplex vanhetbentoniet.
Voor dit onderzoek iséénplek gesitueerd bovenaan de helling, waar
zeerwaarschijnlijkhooguit gedurende zeerkorteperioden een
grondwaterstand wordt aangetroffen, één in hetmidden van de helling,
waarmogelijk gedurende iets langere perioden grondwater wordt
aangetroffen enéén onderaan dehelling,waar het grondwater gedurende
nog langere tijd kanvoorkomen enwaarpercolaat vanuit het stort
naarbuiten kandiffunderen.
Uit deafdichtingslaag zijn driemonsters geprepareerd die in houders
(diameter 0,30 m, hoogte 0,10 m) zijngefixeerd enwaaraan ophet
laboratorium dedoorlaatfactor inrelatie tot de hydraulische gradiënt
isgemeten.Naafloop vandezebepaling isde dichtheid enhet
bentonietgehalte bepaald.
Naast deplekken waarmonsters zijngenomen, zijn infiltrometerringen
(diameter 0,30 m)geplaatst.Vanuit voorraadvaten kon water inde
afdichtingslaag infiltreren. Daarbij zijn condities aangehouden die
bij het ontwerpen van dediktevan deafdichtingslaag zijn gehanteerd:
een drukhoogte vanminstens 0,50 m boven de afdichtingslaag. De
condities onder de laag zijn niet bekend.
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3 MEETMETHODEN

3.1 Profielbeschrijving
De toestand van deafdichtende laag wordt beoordeeld aande hand van
criteria die samenhangen met deeisen die aandie laagworden gesteld.
Deze zijn:
- een zeer geringe doorlatendheid;
- een grote dichtheid;
- plastisch gedrag.
Bijeen te grote doorlatendheid van deafdichtende laag zijner
kleurveranderingen waar te nemen inde zand-bentoniet laagals gevolg
van inspoeling van opgeloste organische stoffen uitdeafdekgrond.
Bovendien zalalsgevolg van een intensieve uitwisseling tussen
opgeloste stoffen inhetpercolaat uit deafdekgrond en het bodemvocht
en adsorptiecomplex inde afdichtende laag,depH inde afdichtende
laag na verloop vantijd overeenkomen met die inde afdekgrond.
Bijeen ontoereikende dichtheid, kunnenplantewortels en bodemdieren
(wormen, kevers,rupsen,mollen,muizen) inde afdichtende laag
dringen. Zodra echter het volumegewicht indeafdichtende laag groter
isdan 1600 kg/m3 zaldit worden voorkomen.Dedichtheid wordt gemeten
aanmonsters (100ml,drie herhalingen) die uit degrote ongestoorde
monster worden genomen.
De afdichtende laagheeft een zekereplasticiteit nodig omook bij
ongelijkmatige vervorming niet tegaan scheuren.Daarvoor isnodig dat
de laag voldoende vocht bevat. Isdat niet het gevalen isdeze laag
afwisselend nat endroog, dantreedt er structuurvorming op,diemet
^ e t blote oog iswaar'te nemen.Bijongelijkmatigevervorming kunnen
toch noghaarscheurtjesontstaan,waardoor dedoorlatendheid kan
toenemen. Bijeentoereikend bentonietgehalte, kandeze nog extra
zwellen en dehaarscheurtjesafdichten. Hetbentonietgehalte inde
afdichtende laag isvolgens de sedimentatieproef bepaald.

3.2 Doorlaatfactor ophet laboratorium
Op het laboratorium isvan demonsters,die inhetveld zijn
geprepareerd, aan de onderzijde enbovenzijde een laag van ca. 1cm
grond verwijderd. Devrijkomende ruimte isweer opgevuldmet grof
filterzand.Deze lagendienen drukverliezen tevoorkomen bijhet aanen afvoeren vanwater tijdens demeting.Aan deaanvoerzijde (de
onderzijde) wordt daardoor ookeenuniforme waterverdeling verkregen.
De aanvoer isaan deonderzijde gekozen omeengoedebevochtiging en
een zogoedmogelijke uitdrijving van aanwezige lucht tebevorderen.
Vanuit een voorraadvat met een constante drukhoogte zijn de monsters
verzadigdigd tot deafvoer goed opgangwas gekomen.Daarna isde
doorlaatfactor volgens demethode vande afnemende drukhoogtegradiënt
15

bepaald, waarna weer is overgeschakeld op aanvoer vanuit het
voorraadvat. Met tussenpozen van ongeveer een week isde
doorlaatfactor gemeten. Demetingen zijn gedurende twee eneen halve
maand verricht.
Grondmonsters raken in het algemeen nooit helemaal met water
verzadigd. Er blijft 1-3 volume procent lucht achter.Veranderingen in
de atmosferische druk veroorzaken drukaanpassingen in het monster die
gepaard gaan met volumeaanpassing. Een drukvariatie van +2tot- 2 %
veroorzaakt een variatie vanhet volume ingesloten lucht van - 1,96
tot + 2,04%. Het gevolg isdat dehoeveelheid water die het monster
binnenstroomt, groter is dan de uitgestrooomde hoeveelheid als de
atmosferische druk toeneemt en omgekeerd als de atmosferische druk
afneemt. Bij zeer geringe doorlaatfactoren komt deuitstroming soms
zelfs tot stilstand. De omvang van devolume aanpassing bijeen monster
met een diameter van 0,30 m en eenhoogte van 0,10 m varieert tussen 3,6 cm3en + 3,7 cm3.Bijeen doorlaatfactor van 5,0xl0"10m. s-1en een
gradiënt van 5bedraagt devolumeaanpassing ca.25%van de hoeveelheid
die per dag onder die condities door hetmonster percoleert.
Een variatie in de temperatuur van 2%heeft vrijwel een zelfde effect
als een overeenkomstige drukschommeling. Bovendien kunnen beide
effecten elkaar versterken, zodat de resultaten aanzienlijk kunnen
variëren (eenvariatie van 50%in de gemeten doorlaatfactor isdan
geen uitzondering).
Gedurende deproef isde atmosferische druk continu geregistreerd; de
metingen zijn verricht inperioden waarin deatmosferische druk
vrijwel niet veranderde.De temperatuur op het laboratorium isvrij
constant. Tijdens demetingen is zowel de instromende als de
uitstromende hoeveelheid water gemeten.Alleen alsbeide hoeveelheden
vrijwel gelijk waren, zijndemetingen gebruikt voor deberekening van
de doorlaatfactor.
Demethode van de afnemende drukhoogtegradiënt houdt dat de
meetvloeistof (water) tijdens demeting uit de stijgbuis komt waarin
de drukhoogte aande aanvoerzijde wordt gemeten.De stijghoogte daalt
en omdat de hoogte van deuitstroomopening vanhetmonster gelijk
blijft, neemt de het drukverschil geleidelijk af.Op deze wijze wordt
een reeks van drukhoogteverschillen en dus ook -gradiënten doorlopen.
Bij elke gradiënt wordt de dedoorlaatfactorberekend volgens:
K = (Di/DJ 2 .(Lm/At)Ln((Ht-H0)/(Ht+At-HJ
en debijbehorende gradiënt:
i = ((Ht-HttAt)/LJ.(l/Ln((Ht-H0)/(H,+At -H0))
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waarin:
K = doorlatendheid
Di= binnendoorsnede van de stijgbuis
Ds = effectieve monsterdiameter
Ht = waterhoogte in de stijgbuis op
tijdstip t
H 0 = hoogte van de uitstroomopening
Lm = effectieve monsterdikte

(m/d)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

De opstelling is weergegeven in fig. 1
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Filtergrind

Rand
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Filtergrind

Fig. 1 Laboratoriumopstelling

doorlatendheidsmeting
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3.3 Infiltratiemetingen inhet veld
De infiltratiemeting in het veld isverricht met een ringinfiltrometer
(fig. 2 ) .Dit instrument bestaat uit een ring, die aan de bovenzijde
waterdicht kan worden afgesloten. De ring zonder bovenplaat wordt in
het veld rond een uitgeprepareerde grondkolom geplaatst. De ruimte
tussen kolom en ring, en omliggende grond en ring is opgevuld mei een
snelhardende waterdichte cement (CEBAR poeder). De hoogte van de
uitgeprepareerde kolom is ca. 8cm. De ring wordt vervolgens
afgesloten met een plaat,waarin eenwater-en luchtdoorvoer is
aangebracht. De luchtafvoer dient om lucht te laten ontsnappen uit de
ruimte boven de grondkolom tijdens het vullen met water.Daarna wordt
de ontluchting gesloten.Water wordt aangevoerd vanuit een
voorraadvat, waarin een constante drukhoogte wordt gehandhaafd
(Mariotte systeem).
Luchtinlaat

Schaal
verdeling

Permanente
drukhoogte

Betontegels
(verzwaring)

Drukhoogte
op
maaiveld

Infiltrometer
ring

Afdichting

Constant head:Kraan 1open
Falling head :Kraan 1dicht

^

Fig. 2 Schematische

weergave

infiltrometer

Het voorraadvat ismet betontegels op de infiltrometerring geplaatst
om hydrostatische opdrijving te voorkomen. Indien dat niet mogelijk is
of wanneer er bij grotere drukhoogten dan ca. 0,5 m (boven bovenzijde
lf

infiltrometerring)wordt gemeten, iseen verankering noodzakelijk.
Naast het voorraadvat is een stijgbuis aangebracht om nauwkeurige
infiltratiemetingenteverrichten.
Dewatertoevoer vanuit het voorraadvat wordt afgesloten, waarna
aanvoer uitsluitend plaats vindt vanuit de stijgbuis.Dedaling daarin
geeft derhalve de totale infiltratie weer.De infiltratiesnelheid
hangt samenmet dedoorlaatfactor van degrond, de hydraulische
gradiënt en ende geometrie van de infiltrometerring.Bijdeze
proefopzet isdehydraulische gradiënt groter danéén (1),zodat ook
de infiltratiesnelheid getalsmatig groter isdande verzadigde
doorlatendheid.Het gevolg hiervan is,dat de (verticale) stroomlijnen
globaal nogevenwijdig aan elkaar verlopen indegrond die is omsloten
door de infiltrometerring, terwijl zedivergeren (uiteengaan wijken)
inde zoneonder de infiltrometerring.De doorsnede voor stroming is
daar groter dandedoorsnede vande infiltrometerring. Alshet aandeel
van stroming indeonverzadigde grond aan detotale stroming wordt
verwaarloosd, isoprelatief grote diepte onder de infiltrometrringde
hydraulische gradiënt gelijk aan een (1),en de filtersnelheiddaar
gelijk aande verzadigde doorlatendheid. Deverhouding tussen de
doorsnede opdiediepte en dedoorsnede vande infiltrometerring is
gelijk aandeverhouding tussen de infiltratiesnelheidende
verzadigde doorlatendheid. De uitdijing vanhet doorstroomd oppervlak
op grote diepte ten opzichte vanhet oppervlak van de
infiltrometerring wordt laterale divergentie genoemd. De
infiltrometerring isechter over een relatief grote diepte ingebracht,
omdat dedikte vandeafdichtende laagbeperkt is. Onder de
afdichtende laagbevindt zich een zandlaagmet een goede
doorlatendheid (steunlaag). Depercolatiestroom door de afdichtende
laagvindt plaats in eenverzadigde toestand. Inde steunlaag isde
percolatiesnelheid getalsmatig vrijwelgelijk aande onverzadigde
doorlatendheid (eenheidsgradiënt).Daarbijhoort eenonderdruk inhet
bodemvocht tussen -0,10 en -0,30m H20.Alshier 'zeergeringe'..
overdrukken wordentoegepast, isdeverhouding tussen infiltratiesnelheid en doorlatendheid 2-3 (Bouwer, 1961). De laterale divergentie
bedraagt dan 40tot 70%.Veiligheidshalve kanhier een laterale
divergentie van 20%worden aangehouden.
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4 RESULTATEN

4.1 Profielbeschrijving
De opbouw van deeindafdekkingophet stortterrein is,van onderen
naar bovengezien:
- steunlaag;
- afdichtingslaag;
- afdeklaag (tevens drainlaag).
De steunlaag bestaat uitmatig grofzand, waarin geen verkleuringen
zijngeconstateerd. Verkleuringen kunnen duiden oppercolatie van
watermet daarin opgeloste organische verbindingen uitde afdeklaag.
De steunlaag ismatig vochtig enheeft duidelijk zichtbaar poriën
zonder water.Nadat deafdichtende laagwasverwijderd ende steunlaag
bloot kwam liggen,werd stortgas geconstateerd (penetrante geur).
DepH-KCl-waardevan deze laag is 7,8.Dezerelatief hogepH, die toch
noggeringer isdan indeafdichtende laag,duidt op een zeer geringe
percolatie door deafdichtende laag.Er wordt aangenomen, dat het
bufferend vermogen van zand verwaarloosbaar klein isen dat de
oorspronkelijkepH inde steunlaag ca. 5,5 was.De laagdikte waarvoor
de gemeten pH representatief is,is kleiner dan 0,1 m.Verder wordt
aangenomen, dat ervolledigemenging optreedt tussenpercolaat enhet
vocht inde steunlaag.Depercolatie door de afdichtende laag die
onder dievoorwaarden zouhebbengeleid tot degemeten pHwaarde inde
steunlaag, isgeringer dan 30mmper jaar.Hetvoorgaande betreft
slechts een rekenvoorbeeld. Doorhet ontbreken van historische
gegevens kanopgrond van de-gemetenpH inde steunlaag geen uitspraak
worden gedaan over opgetreden percolatiesnelheid.
De dikte vandeafdichtende laag isgemeten.Opde locatiebovenaan de
helling isdeze ca.0,10 m.Opdeoverige locatiesmidden en aan de
voet vande helling isdedikte 0,20 tot 0,22 m.Op deze laatste
locaties isdedikte inovereenstemming met de 0,20 m die
oorspronkelijkbedoeldwas.
De afdichtende laag ishomogeen van samenstelling. Er isgeen
structuurvorming waargenomen. De laag wasbijhet opgraven erg vochtig
en leek nagenoeg verzadigd met water.Er zijn geen wortels op of inde
afdichtende laag aangetroffen.Evenmin zijn er sporen van dierlijke
activiteit gevonden.Het droogvolume gewicht onder aan dehelling is
ca. 1650 kg.m"3enmidden enboven opdehelling ca. 1750kg.m-3.
Hetbentonietgehalte varieert van 7,3 tot 8,0%.
Bijhetblootleggen van deafdichtingslaag isgeen stortgas
waargenomen.Ook in de afdichtingslaag istijdens het blootleggen geen
verkleuring geconstateerd. Wel waser zeer plaatselijk verkleuring
toen de laagenkele weken aan de lucht hadbloot gestaan gedurende een
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overwegende droge periode. Dergelijke (donkere) verkleuringen duiden
op infiltratie van water met opgeloste organische verbindingen.
Infiltratie indie omstandigheden ismogelijk doordat de laag eerst
(inbeperkte mate) uitdroogt en daarna weer wordt bevochtigd. DepHKCl-waarde van deze laag is ca. 8,0.
De afdeklaag of teellaag bestaat uit venigmateriaal (ca.25%
organische stof) en is ca. 0,90 m dik.Waarneembaar was nog dat deze
bovengrond bewerkt isgeweest met een (scherpe) woeler tot een diepte
van 0,5-0,6m. Debovengrond was sterk beworteld tot dediepte,
waarover de grond was gewoeld. Daaronder kwamen weinig tot geen
wortels voor en was de grond daar aanmerkelijk vochtiger dan inde
(droge) wortelzone. De wortels in deze grondlaag reikten tot op de
zand-bentoniet-laag,maar waren hier overigens niet ingedrongen. De
pH-KCl van de teelaarde ligt tussen pH 5,15 en 5,65.
Er zijnplaatselijk grote aantallen regenwormen aangetroffen op de
scheiding tussenbovengrond en afdichtende laag.De grond daar is
aëroob.Als stortgas door de afdichtende laagwas gedrongen, dan zou
vlak boven de afdichtende laag een anaërobe (zuurstofloze) toestand
hebben geheerst, waarin regenwormen niet gedijen.Opgrond van de
aanwezigheid van regenwormen juist ophet scheidingsvlak, mag worden
geconcludeerd, dat de afdichtende laagminstens gasdicht is.

4.2Laboratorium-doorlatendheidstest
Aan de ongeroerdemonsters uit het veld isde samenhang tussen de
hydraulische gradiënt en de doorlatendheid bepaald met demethode van
afnemende drukhoogtegradiënten. Demonsters zijnvan onderuit
verzadigd met leidingwater vanuit een voorraadvat,waarinmet het zgn.
Mariotte systeem een constante waterdruk wordt gerealiseerd. De
verzadiging vergde ééntot twee weken,waarna de uitstroming
regelmatig was.Vanaf datmoment is een groot aantal keren de
samenhang tussen hydraulische gradiënt en doorlatendheid bepaald.
Hierbij is steeds zowel de ingestroomde als de uitgestroomde
hoeveelheid water gemeten omvast te stellen of aan devoorwaarde voor
dezemeting isvoldaan:geen verandering vanhet watervolume inhet
monster tijdens demetingen. Hierbij zijn geringe afwijkingen
geaccepteerd.
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Tabel1Gemiddeldedoorlatendheid inrelatietotde
gemiddeldegradiëntpergradiëntsklasse
Gradiëntklasse
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Monster 1
N

grd

4
8
12
13
7

gem.
Corr. coëff.

Monster 2
grd

Monster 3

sat

N

4,74
5,76
6,30

2,08
1,26
1,61

3
9
12
8

3,74
4,61
5,55
6,54

1,80
2,92
2,37
2,26

8,43
9,53

2,56
4,09

16
11
2

8,55
9,44
10,24

3,18
3,56
4,33

7,21

2,26
0,659

7,17

2,90
0,421

sat

N

6
7
5
1
1
2
6
4
3
3
4
4
3
1

grd

Alle monsters
K
sa

t

5,61
6,47
7,48
8,64
9,84
10,70
11,51
12,63
13,61
14,81
15,53
16,59
17,29
18,30

1,31
1,92
2,24
4,84
5,18
2,24
2,66
3,21
3,29
3,95
2,81
2,43
5,34
4,98

11,19

2,79
0,440

N

grd

3
13
26
27
15
30
19
4
6
4
3
3
4
4
3
1

3,74
4,65
5,63
6,42
7,56
8,50
9,49
10,47
11,51
12,63
13,61
14,81
15,53
16,59
17,29
18,30

1,80
2,66
1,78
1,88
2,67
2,96
3,84
3,28
2,66
3,21
3,29
3,95
2,81
2,43
5,34
4,98

8,40

2,69
0,394

sat

N
-aantalwaarnemingenpergradiëntklasse
grd -gradiënt (m/m)
K
sat ~verzadigdedoorlatendheid (10 m.s")
Er kongeen significante samenhang tussen het tijdsverloop ende
doorlatendheid worden vastgesteld. Daarommogen per gradiëntklassede
gradiënten en doorlatendheden van allemetingen worden gemiddeld. Als
gradiëntklasse zijn aangehouden: 4t/m 19.Klasse 4heeft als
bovengrens eengradiënt van 4enals ondergrens eengradiënt groter
dan 3.Klasse 19heeft,alsbovengrens eengradiënt van 19en als
ondergrens een gradiënt groter dan 18.
Getoetst isof er daadwerkelijk gesproken kanwordenvan een samenhang
tussen doorlatendheid en gradiënt.Daarbijisuitgegaan van de ("nul")
hypothese,waarin zo'n samenhang niet bestaat.Getoetst ismet eèn
eenzijdige 1%-significantiegebied, omdat immers de alternatieve
hypothese luidt dat er geen correlatie isen slechts uitzonderingen
leiden tot een schijnbare correlatie (Wijvekate, 1964). De correlatie
tussen degenormaliseerde gradiënt (gradiënt vanmeting, i, verminderd
met degemiddelde gradiënt van allemetingen) ende genormaliseerde
doorlatendheid isberekend.Vervolgens isgetoetst ofde berekende
correlatie groter isdan dewaarde waarbijdenul-hypothese nog juist
wordt geaccepteerd. De resultaten zijn intabel 1weergegeven. Uit
tabel 1blijkt dat degemeten doorlatendheden een samenhang tonenmet
de gradiënt.De correlatie-coëfficiënten zijn niet erghoog,wat
betekent, dat de samenhang niet erg duidelijk is.Voormonster 1iser
sprake vaneen samenhang alsde correlatiecoëfficiënt voor dat aantal
waarnemingen groter isdan 0,386, voormonster 2,als de correlatiecoëfficiënt groter isdan 0,302en voor monster 3groter dan 0,361.De
berekende coëfficiënten zijn alle groter dan deminimumwaarden, zodat
23

met een betrouwbaarheid van 99%kan worden besloten,dat er een
significante samenhang bestaat tussen doorlatendheid en gradiënt.De
doorlatendheden, die horen bijeen gradiënt van ca. 5zijn alle
kleiner dan 3x10"m.s"1.De percolatieverliezen bijdie gradiënt zijn
in 200 dagen kleiner dan 23mm. Daarbij is ruimschoots voldaan aanhet
oorspronkelijk ontwerp, terwijl eveneens is voldaan aan de huidige
eisen.

4.3 Infiltratiemetingen inhet veld
De opstellingen zijnmedio juli 1990 geïnstalleerd. Vanaf dat moment
is eenpermanente overdruk in stand gehouden van ca. 50 cm H20.Een
controlemeting isuitgevoerd op 8aug. 1990.Het waterverlies bovenaan
de helling was relatief erg groot (1,5mm/dag infiltratie over het
natte oppervlak). Midden op dehelling was de infiltratie0,072
mm/dag. De definitieve meting isuitgevoerd op 17 sept. 1990.Ook toen
was het waterverlies bovenaan de hellingnog erg groot.Rondom de
infiltrometerringwas de grond niet nat, zodat waarschijnlijk de
aansluiting tussen ring en bodem ontoereikend isgeweest.De geringe
dikte van de afdichtingslaag daar maakt hetmogelijk dat het percolaat
snel naar de ondergrond verdwijnt en niet meer geremd wordt door een
dichte grond. Besloten isdaar geen verdere meting meer teverrichten.
De waterverliezen tijdens demeting zijnomgerekend naar een verlies
per 200 dagen,uitgedrukt ineen laagdikte. Als infiltrerend oppervlak
is alleen de doorsnede van de infiltrometerring aangehouden. Er zijn
derhalve geen correcties voor de laterale divergentie van de
stroomlijnen ingevoerd. Depercolatieverliezen representeren indit
geval verliezen die op hetmoment horen bij de ontwerp-randvoorwaarden
voor het dimensioneren van afdichtingslagen volgens de huidige
inzichten (Hoeks et al., 1990). Depercolatieverliezen zijn niet
constant,maar laten een samenhang zienmet de stijghoogte inde
infiltrometerring. De gemeten percolatieverliezen zijn aanzienlijk
geringer dan de 50mm in 200 dagen waarop de afdichtingslaagwas
gedimensioneerd. De doorlaatfactor kan uit de infiltratie metingen
worden afgeleid bijde aangenomen uitdijing van het doorstroomd
oppervlak op relatief grote afstand onder de infiltrometer.
Veiligheidshalve is een laterale divergentie van 20%verondersteld,
zodat de natte doorsnede op relatief grote diepte onder de
infiltrometer ca. 1,44 keer zogroot isals de doorsnede van de
infiltrometerring. Dan isde de doorlaatfactor kleiner dan 6xl0~10m.s-1
onderaan de helling en 3xl0~10m.s"1inhetmidden van de helling.
Vergeleken met degemeten doorlatendheden aanmonsters ophet
laboratorium, zijn deze ramingen enigszins conservatief. Uitgaande van
een gemeten gemiddelde doorlatendheid inde gradientklassen 4t/m 6,
ter grootte van ca. 2xl0~10m.s"1,zou de laterale divergentie 25 tot35%
moeten zijn. Depercolatieverliezen bij condities als ophet
proefobject zijn danminimaal ca. 5mmper 200 dagen enmaximaalca.
10mm per 200dagen.
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Tabel 2Waterverlies uit infiltrometerringenen berekende
percolatieverliezen door de afdichtingslaag
TijdsLoWaterduur
catie verlies
(cm.d ) (min)
onder

5,72
6,79
4,81
5,84
3,45
4,98
5,63

130
60
55
115
65
180
85

Percolatie Opmerking
Gem.
drukh.
(cmH20) (mm200d1 )
55,6
53,9
50,2
52,2
47,8
51,1
50,9

16,2
19,2
13,6
16,5
9,8
14,1
15,9

serie
serie, 1 periode
serie, 2 periode
serie, 1 + 2 periode
serie, 3 periode
serie, 1+2+3 periode
serie

gewogen gemiddelde 15,2
midden2,90
4,24
1,85
3,10
1,72
2,60

130
60
55
115
65
180

50,9
51,7
49,9
51,2
48,9
50,6

gewogen gemiddelde

8,2
12,0
5,2
8,8
4,9
7,4

1 serie
2 serie, 1 periode
2 serie, 2 periode
2 serie, I e + 2 e periode
2 serie, 3 e periode
2 C serie, 1+2+3 periode

7,7
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