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OphetNS-emplacementZwolleisdoorindustriëleactiviteiten m deperiode1850torhedenop meerderelocatiessprakevangrond(water]verontreinigingen.Dezevormeneenbedreigingvoordedrinkwaterwinning hetEngelseWerkvanWaterleidingMaatschappij Overijssel (WMO),eenkilometerten
zuidwestenvanhetNS-emplacement. DeStichtingBodemsaneringNS(SBNS)wilopzokortmogelijketermijn beginnenmetdesanering.BinnenditprojectvoerdeGrontmijeenuitgebreidonderzoek
uitnaardegrondwaterstromingendedaarmeesamenhangendeverspreidingvandeverontreiniging.
Doordatdeondergrondechtergcdecltelijk isgestuwd,issprakevaneencomplexegrondwaterstroming.Hierdoorzijnstijghoogtemetingciialleenonvoldoendevoorhetnauwkeurigvaststellenvan
degrondwaterstroming.Daarom isookgebruikgemaaktvanmetingenvan degrondwatertemperntuurendeverontreinigingsconcentraties. Inditartikel wordtbeschrevenwaaromcuhoedergelijke
metingenvanbelang blekenvoorhetvaststellen vandeheersendegrondwaterstroming.
Hetonderzoeksgebied heeft eencomplexe
geologischestructuur. DoordatdedrinkwaterwinninghetEngelseWerkeensterkegrondwaterstroming veroorzaakt isdegeologische
structuur vanbepalendebetekenis.Voorhet
onderzoek wordtdegeohydrologischebasis
gevormddooreencirca20meterdikkekleilaag.Dezekleilaag,de'Tegelenklei',bevindt
zichtussencirca90m-mven110m-mv.Direct
bovendeTegelenkleibevindtzichheteerste
watervoerend pakket.Ditpakketisgoeddoorlatendenheeft eengemiddeldediktevancirca
90meter.Boveninheteerstewatervoerend
pakketbevindtzicheenslechtdoorlatende
deklaagmeteengemiddeldediktevancirca
tweemeter.Opvallendaandebodemopbouw
zijndescheefgestelde lageninheteerste
watervoerendpakketvanaf10m-mvtotminimaal25m-mvenmaximaaltotaandeTegelenklei(circa90m-mv).Dezescheefstellingis
ontstaandoorstuwingvanLandijs(zieafbeelding2). Degestuwdelagenvormendaarbij het
beginvandezuidwestelijk gelegenVeluwe
stuwwal.Onderdeelvandezescheefstellingis
eenscheefgestelde kleilaag.Dezeslechtdoorlatendelaagmarkeertdeovergangtussenhet
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ongestuwdeengestuwdegebiedenbevindt
zichglobaaltussenhetNS-emplacementen
hetEngelseWerk(zieafbeelding 1).

DeStichtingBodemsaneringNSstaat
geheelachterhetvernieuwdebodemsaneringsbeleidenmaaktdaarvanaldankbaar
gebruik.Eénvandeverworvenheden isde
integraleaanpak.Geohydrologen zullen
snelbeamendathetweinigzinvolisals
burenvanelkaarhun grondwaterverontreinigingelkvoorzichaanpakken.Jebeïnvloedtmethetoppompenvangrondwater
inderegelimmersnietalleenhetwater
onderheteigenperceel,maarookdatonder
belendendepercelen.
Samenwerkenmetandereveroorzakers,
probleembezitters,belanghebbendenen
hetbevoegdgezagisdaaromhetparool.
Omdieredenheeft deSBNSsamenwerking
gezochtmetachtanderepartijen:WMO,
WaterschapGroot-Salland,ProvincieOverijssel,NSV,RIB,Nedtrain,Wartsilaen
gemeenteZwolle.Inmiddelsisovereenstemmingbereiktovereenintegralesaneringsoplossingdiedeindividuelebelangen
vanelkvandezepartijen zoveel mogelijk
dient.DeSBNSheeft ergoedehoopopdat
degekozensaneringsoplossing toteengoed
eindewordtgebrachtindenuoptestarten
plan-en uitvoeringsfase.

Zonderdedrinkwaterwinningvanhet
EngelseWerkzouheteffect vandescheefgesteldekleilaagopdestromingvanhetgrondwater
beperktzijn.Dewinningveroorzaaktechtereen
grotetoestromingvangrondwaternaarhet
EngelseWerk.Descheefgestelde kleilaaghindertdezetoestromingenheeftdaarmeeeen
grooteffectopdeheersendegrondwaterstromingenverspreidingvanverontreiniging.

Bovenaanzichtvandestroming'om'en'over'de scheefgesteldekleilaag.
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mvzijn daarbij buiten beschouwing gelaten.
Reden hiervoor isdat de temperatuur van het
grondwater in dezezoneniet alleen wordt
beïnvloed door deherkomst van het grondwater, maar ookdoordeseizoensfluctuatie van
de luchttemperatuui. Het grondwatet warmt
daarbij op in dezomer en koelt afin de winter.
Beneden 20m-mv isdeze seizoensfluctuatievandegrondwatertemperatuur nihil en
wordtdetempetatuur van het grondwater
bepaald doordeherkomstvanhet grondwater.
Uit degemeten temperatuurprofielen blijkt dat
de temperatuur van hetgrondwater tussen20
m-mv endescheefgestelde kleilaagin allepeilbuizen afneemt met dediepte(zieafbeelding 3).
Dit istypischomdatalsgevolgvandegeothetmischegradiënt detemperatuur normaal
gesprokenjuist met circa2,4graden per roo
meter toeneemt met dediepte.Tussen 20m-mv
endescheefgestelde kleilaagisdus sprakevan
een zogenaamd 'invers temperatuurprofiel'. De
relatiefhogetemperatuur op20m-mv wordt
daarbij veroorzaakt doorde infiltratie van relatiefwarm stads-en oppervlaktewater inde
directomgevingvandemonitoringsraai (eris
hierbij geensprakevaneenseizoenseffecr maar
van langjarig infiltratie van het relatiefwarmerestads-en oppervlaktewater).Deafname van
detemperatuur totdescheefgestelde kleilaag
wordt veroorzaakt door menging met relatief
koud regenwater dat vanuit het oostelijk gelegen landbouwgebied toestroomt.Deze uitkomst bevestigtdatgrondwater uit oostelijke
richtingoverdeschccfgcsrelde kleilaag
stroomr.Deomvangvandezestroming isop
basisvandetemperatuurgegevensechter niet
eenduidig vast testellen.

Luchtjotoinnoordelijkerichting

Daarom iseen uitgebreidbodemonderzoekverricht naar het voorkomen ende eigenschappen
vandezescheefgestelde kleilaag.

Meting van de stijghoogten
In het verleden was het aantal beschikbare
peilbuizen tegering voor het vaststellen van
een gedetailleerd beeld van de lokale grondwaterstroming. Ten behoevevan het onderzoek heeft daarom uitbreiding van het aantal
peilbuizen plaatsgevonden. Uit stijghoogtemetingen in deze peilbuizen blijkt dat stroming vangrondwater plaatsvindt om de
scheefgestelde kleilaagheen richting het
EngelseWerk.Tevenswezen de stijghoogtemetingen uit dat waarschijnlijk grondwater over
descheefgestelde kleilaag heen sttoomt. Dit
laatste aspect kwam echter niet eenduidig uit
destijghoogtemetingen naar voren. Daarnaast
geldt debeperking dat het stromingsbeeld dat
isopgesteld op basis vande stijghoogtemetin-

gen een momentopname isen niet representatiefis voor de langjarige, gemiddelde, grondwaterstroming. Dit wordt veroorzaakt door
fluctuatie van onder meer het IJsselpeilen het
onttrekkingsdebiet van de drinkwaterwinning. Om het hierboven beschreven stromingsbeeld nader tedetailleren en te vertalen
naar een langjarig stromingsbeeld is aanvullend onderzoek verricht met behulp van
meting van degrondwatertemperatuur en de
concentraties vanverontreinigende stoffen.

Onder de scheefgestelde kleilaagvindt in
allepeilbuizen een toename van de temperatuur plaats.Hierbij issprake van een gemiddelde temperatuur gradiënt van 1,4 graden
Celsius per 100m diepte.Dezegradiënt isläget
dan bovengenoemde literatuurwaarde van 2,4
graden Celsius per 100m.Dit aspect wordt veroorzaakt door dehogestroomsnelheid van het
grondwater. Daarnaast speelt ook de onderliggendeTegelenklei een rol.Dezelaagisslecht
doorlatend en circa 20meter dik. Hierdoor
vindt slechts een beperkte uitwisseling plaats
met het warmegrondwater onder de Tegelenklei.

Meting van concentraties
Meting van temperatuurprofielen
Inseptember 2000zijn doorWMO temperatuurmetingen uitgevoerd in peilbuizen van
demonitoringsraai.Hierbij isin het diepste
filter van deze peilbuizen, overdegehele lengtevan de filterbuis (circa 90m),de temperatuur gemeten om dehalvemeter. Vervolgens
zijn degemeten temperatuurwaarden geanalyseerd.Demetingen vanafmaaiveld tot 20m-

Naast detemperatuurmetingen is het
langjarige stromingspatroon tussen hetNSemplacement en het EngelseWerk onderzochr
met behulp van deaangetroffen verontreiniging in de reeds aanwezige ende nieuw
geplaatste peilbuizen. Deaangetroffen verontreimgingspluimen zijn het resultaat van circa
5tot 25jaar verspreiding met het stromende
grondwater en geeft eengoed beeld van de
H2O
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langjarig (gemiddelde) grondwaterstroming.
Uit de waargenomen verontreinigingspluimen
blijkt dat verontreiniging afkomstig uit het
oosten zowel'over' als'om' de scheefgestelde
kleilaagstroomt. Het deeldat 'om' de scheefgestelde kleilaagstroomt bereikt het Engelse
Werk opgrote diepte (75tot95m-mv).Het deel
dat daarentegen overdescheefgestelde kleilaag
stroomt bereikt het EngelseWerkjuist ondiep
(circa 10-25m-mv).Dit principe is schematisch
weergegeven in deafbeeldingen 1 en 2.Verontreiniging afkomstig uit het westen blijft onder
descheefgestelde kleilaagstromen. Typerend is
dat dezewestelijke verontreiniging 'kantelt'.
Dehock van de kanteling isdaarbij globaal
gelijk aan dehoek van descheefgestelde kleilaag(zie'grondwaterverontreiniging' in
afbeelding 2).Met behulp vande waargenomen verontreinigingspluimen is vastgesteld
dat de stroming vangrondwater (en verspreiding van verontreiniging) zowelover alsom de
scheefgestelde kleilaagplaatsvindt. Daarnaast
isopbasis van dewaargenomen diepe en
ondiepe concentraties vastgesteld wat het
belang isvan respectievelijk destroming over
en om descheefgestelde kleilaag.
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Modelonderzoek

Afb.z:

Dwarsdoorsnede terplaatse vande monitonrysraai (inclusiefverontreiniging uitwestelijke richting).

Afb.y.

Stromingsbeeld 'koud'eit'warm'grondwateroverde scheejgestelde kleilaag (dezwartelijn isde.gemeten
temperatuur)..
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Uiteindelijk is,ten behoevevan het saneringsonderzoek, eengrondwater- en stoftransportmodel opgezet. Het isdaarbij gebruikelijk
om de betrouwbaarheid van het grondwatermodel te toetsen doorgemeten met berekende
stijghoogten te vergelijken. Voorhet onderhavigeprojecr isdit eveneensgebeurd. Daarnaast
kon debetrouwbaarheid van het grondwatermodel worden getoetst door de berekende
grondwaterstroming tevergelijken met het
stromingsbeeld dat volgt uit de temperatuurmetingen en waargenomen verontreinigingspluimen. Dit heeft geleid tot een grondwatermodel dat op een betrouwbare wijze de
complexegrondwaterstroming tussen hetNSemplacement en het EngelseWerk beschrijft.

Conclusies en aanbevelingen
Stijghoogtemetingen alleen bleken voor de
onderzoekslocatieonvoldoende voor het
nauwkeurig vaststellen van de complexe
grondwaterstroming. Door het aanvullend
uitvoeren van metingen van de grondwatertemperatuur en verontreinigingsconcentraties
ishet wel mogelijk geweest om de grondwaterstroming voldoende nauwkeurig vasr testellen.Daarnaast hebben deze aanvullende
metingen geresulteerd indemogelijkheid om
de modelmatig berekende grondwaterstroming te toetsen en verder te verbeteren.
Eendergelijke bredeaanpak wordt daarom
algemeen aanbevolen bij locaties met een complexe bodemopbouw en een kwetsbaar
bedreigd objecr zoalseen drinkwaterwinning. •
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