Ontwerp geohydrologisch beheerssysteem op basis van NAGROM

1. Inleiding
Het bedrijfsterrein van de firma Budelco
is gelegen in Budel Dorplein, in het
zuiden van de provincie Noord-Brabant
en grenzend aan de provincie Limburg
en aan België (voor situatie zie afb. 1).
Het bedrijfsterrein is sinds 1892 in
gebruik. Voorheen werd zink geproduceerd met een thermisch proces,
waarbij grote hoeveelheden zinkassen als
restprodukt vrijkwamen. De zinkassen
zijn op het terrein toegepast als ophoogmateriaal, en daarbuiten als verhardingsmateriaal van wegen en erven.

grondwater met zware metalen ontstaan,
over een aanzienlijk oppervlak van het
bedrijfsterrein en tot aanzienlijke diepte.
Bij het huidige elektrolytisch produktieproces komt een slibachtig restprodukt
vrij, jarosiet genaamd. Het slib wordt
ontwaterd en geborgen in opslagbekkens.
De bekkens zijn aan de onderzijde voorzien van een HDPE-folie met daaronder
een drainagesysteem. Lekkage van het
folie van het oudste opslagbekken heeft
ter plaatse een verontreiniging van het
grondwater met zware metalen veroorzaakt, die beperkt in diepte is.
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Afb. 1- Liggingvan hetBudeko-terrein, met
aanduidingvan metzinkassen opgehoogdgebied en
liggingjarosietbekkem.

Om te voorkomen, dat verspreiding van
het verontreinigde grondwater plaatsvindt

Samenvatting
Op het terrein van Budelco BV te
Budel Dorplein is het grondwater
verontreinigd met zware metalen. In
de periode 1988-1990 is een geohydrologisch beheerssysteem (GBS)
ontworpen op basis van een numeriek
grondwatermodel. In 1992 is het GBS
in iets gewijzigde vorm geïnstalleerd
en in bedrijf gesteld. Naar aanleiding
van het vrijkomen van meetgegevens
bij de installatie en te verwachten
wijzigingen in het hydrologisch
systeem, is door TAUW Milieu een
evaluatie uitgevoerd.
Op basis van het oorspronkelijke
model is een nieuw grondwatermodel
opgezet met het programma MLAEM.
Dit programma kent geen scherpe
gebiedsgrenzen en is flexibel in het
modelleren op sterk verschillende
schaal.Voor het beschrijven van de
'omgeving' van het studiegebied is
gebruik gemaakt van een NAGROMmodule. Daarop zijn lokaal verfijningen aangebracht in de vorm van
een extra scheidende laag,
kD-waarden uit put- en pompproeven,
gegevens van het oppervlaktewater,
lokatie en debieten beheersputten, etc.
In de ijkingsfase is voor het diepere
pakket een zeer goede overeenkomst
bereikt tussen gemeten en berekende
stijghoogten. Voor het relatief dunne
bovenste pakket is een minder goede
overeenkomst bereikt.
Op basis van het geijkte model zijn
met het programma GRIDFLOW
intrekgebieden en stroombanen van de
beheersputten berekend. Daaruit is
geconcludeerd, dat het geïnstalleerde
GBS een aantal potentiële lekken
kende, namelijk van water op de
waterscheiding tussen de intrekgebieden. Met een kleine aanpassing
van de ontwerpdebieten, waarbij één
beheersput als 'achtervanger' is gaan
fungeren, is dit mankement verholpen.
Tenslotte is een beeld geschetst van
het monitoringsysteem rond het GBS.
Daarbij is geconstateerd, dat sturing op
de 'output' (verontreinigd water dat
eventueel ontsnapt aan het GBS) eerst
op langere termijn mogelijk is, door de
geringe stroomsnelheden benedenstrooms van de beheersputten. Dit
geeft extra gewicht aan de sturing van
het 'proces', namelijk de zorg dat de
onttrokken debieten overeenkomen
met het ontwerp. Voor deze vorm van
sturing is vereist, dat een goed grondwatermodel beschikbaar is en dat het
actueel wordt gehouden.
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tot over de grenzen van het bedrijfsterrein,
is een geohydrologisch beheerssysteem
(GBS) ontworpen. Het eerste ontwerp van
het beheerssysteem is gemaakt met een
numeriek model in de periode 1988-1990
[Grondmechanica Delft/TAUW Milieu
1988 en 1990]. Het beheerssysteem is
sinds eind 1992 in bedrijf. Het beheerssysteem bestaat uit 12 onttrekkingsputten
aan de benedenstroomse zijde(n) van het
terrein, waarmee ruim 200 mVuur wordt
onttrokken. Het is qua debiet en aantal
putten één van de grootste beheerssystemen in Nederland. De pompen
worden naar toerental op afstand gestuurd
en debiet en stijghoogte in de putten
worden automatisch geregistreerd.
Het onttrokken water wordt gezuiverd in
een speciaal ontworpen zuivering volgens
het principe Sulfaat Reducerende
Bacteriën (SRB), waarbij bacteriën een
neerslag van metaalsulfiden bewerkstelligen. Aan het beheerssysteem is een
monitoringsysteem gekoppeld.
Vanwege te verwachten veranderingen in
de geohydrologische situatie is TAUW
Milieu gevraagd het functioneren van het
bestaande systeem te evalueren en om het
voor de toekomstige situatie te optimaliseren. De verandering in geohydrologische
situatie betreft vooral de onttrekkingshoeveelheid van een naburige industriële
winning.
De situatie is doorgerekend met het
programma MLAEM (Multi Layer
Analytical Element Model [Strack, 1984]),
waarbij de parameters uit het eerder
toegepaste model grotendeels zijn overgenomen. De reden om van rekenprogramma te veranderen is vooral
gelegen in het feit, dat met MLAEM
aspecten van sterk verschillende schaal
kunnen worden gemodelleerd. De
stroming van het grondwater rond de
beheersputten op het terrein vraagt een
gedetailleerde beschouwing, terwijl de
effecten over grote afstand merkbaar
kunnen zijn, waarvoor een meer regionale
schaal wordt gevraagd.
Het programma MLAEM biedt verder de
mogelijkheid om gebruik te maken van
modules van het Nationaal Grondwater
Model [NAGROM, zie De Lange, 1991].
Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt
vanwege de complexe geohydrologische
situatie ter plaatse. Het studiegebied ligt
op een waterscheiding, waarbij in het
noordelijk deel sprake is van een noordelijke stromingscomponent (richting
Brabant) en op het zuidelijke deel omgekeerd (richting Limburg). Daar op
gesuperponeerd is een oostelijke
stromingscomponent (van het Kempens

REGIONAL GEOMYDROLOIjll A l SCHEMA! IZATION

aquifer 1

Afb. 2 - Regionaal geohydrologisch profiel en seliematisatic in het model

Plateau naar de Maas). In de NAGROMmodule zijn deze kenmerken verwerkt,
zodat bij de start van de modelbouw een
goede beschrijving van de 'omgeving'
voorhanden is.
2. Modelopzet
Onder is een korte beschrijving gegeven
van de modelopzet. Voor de modellering
is gebruik gemaakt van een NAGROMmodule (module A61 180193, NAGROM
RIZA IGG-TNO). Ter plaatse van het
bedrijfsterrein zijn daarop verfijningen
aangebracht.
Bodemopbouw en bodcmparanicters
Een schema van de bodemopbouw en van
de toegepaste schematisatie is gegeven in
afbeelding 2. (Supra-)Regionaal gezien is
er sprake van twee watervoerende
pakketten. Ze worden van elkaar
gescheiden door een laag slecht doorlatende klei, die tientallen meters dik is.
Vanwege de grote weerstand van de
scheidende laag (100.000 à 250.000
dagen) en afspraken over de modelopzet,
is het tweede watervoerende pakket niet
in de modellering meegenomen.
Het eerste pakket wordt afgedekt door een
matig doorlatende laag met leemhoudende
fijne zanden (Nuenen-groep).
Op de lokatie is plaatselijk sprake van een
slecht doorlatende laag op een diepte van

circa 20 m-mv, die duidelijk invloed heeft
op stijghoogte en stromingspatroon van
het grondwater op het terrein. Op grond
daarvan is het eerste watervoerende
pakket opgedeeld in een bovenste modellaag (laag 2a) en een onderste modellaag
(laag 2 c + 3).
Op het terrein zijn put- en pompproeven
uitgevoerd, waarmee kD-waarden zijn
bepaald, die slechts een geringe spreiding
vertoonden. Voor de eerste modellaag
is een kD-waarde van 150 m 2 /dag gehanteerd, voor de tweede modellaag een
waarde van 2100 m 2 /dag.
De hydraulische weerstand of c-waarde
van de scheidende laag is afhankelijk
gesteld van de dikte ervan. Vooral op
grond van ijking met het eerdere model
zijn waarden gehanteerd tussen 5 en 3000
dagen bij dikten die variëren tussen 0
en 4 m.
Modelgebieden verfijning van NAGROM
Het programma MLAEM kent geen
scherp begrensd modelgebied. Er is wel
een gebied waarin elementen zijn gedefinieerd, maar ook voor het gebied
daarbuiten wordt een oplossing berekend.
Wel wordt de oplossing steeds minder
nauwkeurig, naarmate de afstand tot gedefinieerde elementen toeneemt.
Er is gebruik gemaakt van een NAGROM-
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Aft. 3 -Liggingvan hetNAGROM-model Groot Brabant,de toegepaste
XAGROM-module, hetruimere studiegebiedenheteigenlijke studiegebied ('Budclcoterrein': 3x 4 km2).

module. Op en in de directe nabijheid van
het bedrijfsterrein zijn daarop verfijningen
aangebracht. In afbeelding 3 is een beeld
gegeven van de omvang van de verschillende modelgebieden. De gebruikte
NAGROM-module beslaat een oppervlakte van circa 3000 km 2 . Het gebied
direct rond het bedrijfsterrein, dat het
sterkst is verfijnd en waarop nauwkeurig
is geijkt, beslaat een oppervlakte van
12 km 2 .
De belangrijkste verfijningen op het
NAGROM-model zijn:
- inbrengen van de scheidende laag op
het Budelco-terrein (scheiding tussen laag
2a en laag 2c+3)
- toekennen kD-waarden aan de
pakketten, zoals die uit de put- en pompproeven zijn bepaald
- inbrengen lokale invloeden (ZuidWillemsvaart, drainage jarosietbekkens,
vennen en putonttrekkingen).
De verfijning is het meest sprekend in het
patroon van lek-elementen, die de
scheidende laag weergeven. Deze laag is
nieuw ingebracht. In het oorspronkelijke
model hebben weerstandselementen voor
het beschrijven van voeding uit neerslag
een oppervlakte van enkele tientallen km 2 .
In het verfijnde model is een gebied van
12 km 2 opgedeeld in 134 lek-elelementen,
een gemiddelde van 0,09 km 2 (zie afb. 4).
Deze mate van detail is vereist, om het
effect van onttrekkingen in een gebied

Aft. 4 -Patroon en-weerstand van Uk-elementen die de scheidende laag'weergeven in
het eigenlijke studiegebied ('Budelco-terrein': 3x 4 km-).

met een matig weerstandbiedende laag
voldoende nauwkeurig weer te kunnen
geven.
Neerslag,oppervlaktewater en onttrekkingen
De gebiedsgewijze voeding van de watervoerende pakketten uit neerslag en het
effect van het ontwateringssysteem
worden in MLAEM beschreven door
weerstandselementen of door een gegeven
voeding (resis- en given-elementen). Hij
weerstandselementen is de voeding afhankelijk van de stijghoogte in het pakket
en van de drainageweerstand. Een
gegeven voeding is constant en onafhankelijk van de stijghoogte.
De indeling in resis-elementen en givenelementen uit het geleverde NAGROMmodel is in grote lijnen onveranderd
toegepast. Uitzonderingen zijn:
- in een gebied van 12 km 2 rond het
Budelco-terrein is de voeding uit neerslag
beschreven door given-elementen omdat
het oppervlaktewater in dit gebied
expliciet is beschreven.
- het gebied van de Weerterbergen is
in NAGROM beschreven als een resiselement. De waterlopen liggen daar
evenwel zover uit elkaar, dat het correcter
leek om de voeding in het gebied te
beschrijven met een given-element.
- de drainageweerstand van een aantal
elementen noordelijk van de ZuidWillemsvaart is verlaagd van 5.000 à
45.000 dagen naar 500 dagen. Deze

waarde is geschat op basis van de
geohydrologische situatie en van de
drainagcafstand. Deze aanpassing komt
neer op een grotere interactie tussen
watervoerend pakket en ontwateringssysteem. Een consequentie daarvan is, dat
kleinere stijghoogteverlagingen ten
gevolge van de beheersonttrekkingen
worden berekend.
3. Ijking
Het model is geijkt op gemeten stijghoogten van twee data, namelijk van
28-04-1989 (zonder GBS) en van
14-10-1992 (met GBS).
In de ijkingsfase is er van uitgegaan, dat
de bodemparameters uit metingen en door
de ijking in Grondmechanica [1990] in
voldoende mate bekend zijn. In de
kalibratie is daarom alleen de voeding van
de watervoerende pakketten uit neerslag
betrokken. Deze is in de verschillende
elementen zodanig ingesteld, dat de
berekende stijghoogte zo goed mogelijk
overeenkomt met de gemeten stijghoogte.
De aanpassing heeft plaatsgevonden op de
elementen in een straal van circa 10 km
rond het bedrijfsterrein. De situatie op
grotere afstand is van minder belang voor
de situatie op het bedrijfsterein.
Deze aanpassingen in de grootte van de
voeding hebben niet of nauwelijks
consequenties voor de reactie van het
model op hydrologische ingrepen. Vooral
het algehele niveau van de grondwater-
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stijghoogte wordt beïnvloed. IIet is
daarmee vooral een correctie op de
seizoensfluctuatie van de gemeten stijghoogten. Wel kan op deze wij/e het stijghoogteverhang nauwkeurig in het model
worden gebracht, wat essentieel is voor
de grootte van de-beheersdebieten.
Genoemde werkwijze houdt wel in, dat
de twee ijkingssituaties onafhankelijk van
elkaar zijn en geen permanente eigenschappen van het model opleveren.
In afbeelding 5 zijn berekende en
gemeten stijghoogten op het bedrijfsterrein getekend voor de tweede modellaag (2c + 3) voor de situatie waarin een
groot deel van het GBS in bedrijfis.
Daaruit blijkt dat een zeer goede overeenkomst is verkregen, met verschillen die
maximaal 0,10 m bedragen. In een straal
van 10 km rond het bedrijfsterrein zijn
voor deze laag goede uitkomsten
verkregen.

AJb. 5 - Evaluatie van
het geïnstalleerde GBS
met geoptimaliseerde
ontwerpdebteten:
intrekgebieden
bcheersputten.

Berekendestijghoogten 14-10-1992(m+NAP)
laag 2c, lokaal
•Ö
-

Voor de eerste modellaag (2a) op het
terrein is een minder goede overeenkomst
verkregen tussen gemeten en berekende
stijghoogten. In een zone centraal op het
bedrijfsterrein heeft de scheidende laag
een aanzienlijke dikte en is het neerslagoverschot waarschijnlijk groot, vanwege
het voorkomen van goed doorlatende
zinkassen, waarop geen plantengroei

piezometer
-.veil

: head (m+NAP), 14-10-1992
: head (m+NAP). 14-10-1992
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Aß, 6 - Evaluatie van het geïnstalleerde GBS met de oorspronkelijke ontwerpdebteten: intrekgebieden beheerspittten
en stroombanen die niet door een beheersput worden afgevaiigen.
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aanwezig is. Hier worden stijghoogten
gemeten die circa 1,00 m hoger zijn dan
in de tweede modellaag. Deze lokale
opbolling zorgt voor een radiaal divergerende afstroming. Dit is de reden dat in
deze laag ook aan de westzijde van het
terrein beheersputten zijn geplaatst. Om
dit te beschrijven is in het model
terplaatse een voeding van 500 mm/jaar
ingevoerd, het dubbele van de voeding op
het overige terrein. Dit bleek onvoldoende
te zijn om de opbolling volledig te
beschrijven. In een gebied noordelijk van
de jarosietbekkens bleven de berekende
stijghoogten 0,50 à 0,60 m onder de
gemeten stijghoogte. Van verdere aanpassingen in het model (grotere voeding,
kleiner doorlatend vermogen laag 2a) is
afgezien, omdat ze niet met metingen
onderbouwd konden worden en de afwijking maar een beperkte invloed heeft
op de beheersdebieten, vooral als een
kleiner doorlatend vermogen de oorzaak
van de afwijking zou zijn.
4. Stroombanen en intrekgebieden
Met het geijkte model zijn diverse
scenario's doorgerekend. De scenario's
betreffen het debiet van een naburige
industriële winning, het aantal beheersputten op de grens met de industrie en
een apart beheerssysteem bij de opslagbekkens voor jarosiet.
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De voorwaarde is telkens geweest, dat
geen water stroomt uit het te beheersen
gebied (min of meer overeenkomend met
het bedrijfsterrein). Dit vraagt om een
gedetailleerde analyse van het stromingspatroon op het terrein.
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3 to stagnation point

®

Aß. 7-Evaluatievan hetgeïnstalleerde GBS metgeoptimaliseerde ontwerpdebieten: intrekgebieden beheersputten.
A/b. 8 -Evaluatievan lietgeïnstalleerde GBS metgeoptimaliseerde ontwerpdebieten: stroombanen.

»
6S000.

169500.

170000.

170500.

171000.

171500.

1720D0.

Voor de berekening van stroombanen is
gebruik gemaakt van het programma
GRIDFLOW [Blonk, 1992]. Dit
programma berekent stroombanen op
basis van met MLAEM of met een ander
programma berekende stijghoogten. Daarnaast worden ook de bodemparameters
(kD en c) in het programma ingelezen. De
uitkomsten zijn op twee manieren grafisch
weergegeven:
- intrekgebieden van afzonderlijke
onttrekkingsputten
- stroombanen van afzonderlijke onttrekkingsputten.
In het te beheersen gebied is aan de top
van de eerste modellaag een raster met
startpunten gegenereerd. Voor deze startpunten zijn stroombanen berekend.
Afhankelijk van de put waarin de stroombaan uitmondt, wordt aan het startpunt
een code toegekend. Als een stroombaan
niet door een beheersput wordt afgevangen, maar in een stagnatiepunt
belandt of van het terrein afloopt, wordt
dit ook met codes aangegeven. Op deze
manier ontstaat een stelsel van intrekgebieden van putten met daartussen eventueel niet beheerste zones.
De afbeeldingen met stroombanen voegen
daar eigenlijk niets aan toe, maar ze geven
meer inzicht in het patroon van stroombanen.
In afbeelding 6 is een beeld gegeven van
de berekende intrekgebieden voor het
geïnstalleerde GBS met de oorspronkelijke
ontwerpdebieten. Daarbij zij vermeld, dat
van het oorspronkelijke ontwerp een
aantal putten op de zuidwestrand van het
terrein niet is geïnstalleerd.
In de afbeelding zijn ook de stroombanen
getekend van de startpunten die niet door
het GBS worden afgevangen. Daaruit
blijkt, dat er startpunten zijn op waterscheidingen tussen de intrekgebieden, die
niet door de onttrekkingen van het GBS
worden afgevangen. Dit is aanleiding
geweest om de onttrekkingsdebieten licht
te verhogen en te kiezen voor een iets
andere verdeling over de putten. Het
totale debiet is verhoogd van 192 m 3 /uur
naar 218 mVuur. Het debiet is verdeeld
over 6 putten in de eerste modellaag 2a
(58 mVuur) en 6 putten in laag 2c + 3
(160 mVuur). Een beeld van intrekgebieden en stroombanen in de geoptimaliseerde situatie is gegeven in de
afbeeldingen 7 en 8. Daaruit blijkt dat de
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verdeling van de debieten over de putten
nu zodanig is, dat put 13 gaat functioneren
als 'achtervanger' van stroombanen, die
aanvankelijk dreigden te ontsnappen.

debieten eventueel kunnen worden aangepast. Periodiek zal aan het bevoegd
gezag verslag worden uitgebracht over de
beheerssituatie.

5. Monitoring en controle
Om het functioneren van het GBS te
controleren, is een monitoringplan opgesteld. Daarin worden metingen
omschreven voor:
- debiet onttrekkingsputten
- concentratie in pompputten
- concentratie in het opgepompte water
- concentratie grondwater in het te
beheersen gebied ('wachters')
- concentratie grondwater direct
benedenstrooms van het te beheersen
gebied ('wakers')
- stijghoogten grondwater.
Het monitoringplan is nog in de conceptfase, maar een groot deel van de metingen
wordt nu al uitgevoerd.
Een probleem bij de monitoring is, dat de
stroomsnelheid benedenstrooms van de
beheersputten erg klein is. Dit houdt in,
dat een eventueel slecht functioneren van
het GBS eerst op termijn door de 'wakers'
gesignaleerd kan worden. Een controle op
de 'output' van het systeem is dus eerst op
de langere termijn mogelijk. Dit heeft
anderzijds als consequentie, dat bij eventuele lekkages de verplaatsingssnelheid
klein is, zodat nog compenserende maatregelen kunnen worden genomen. Ook de
stijghoogteverschillen zijn zo klein, dat het
vrijwel onmogelijk is om op basis van
gemeten stijghoogten de waterscheiding
tussen beheerst en niet-beheerst gebied
vast te stellen, laat staan om lekkages
tussen de putten te constateren.
De nadruk van de kwaliteitsbewaking op
de kortere termijn ligt daarom bij de
bewaking van het 'proces'. De beste
garantie voor een goed functioneren van
het GBS is, dat het debiet van elke put
overeenkomt met het ontwerpdebiet. De
debieten worden per uur geregistreerd.
Bijstellen van het debiet kan op afstand,
namelijk door het toerental van de
pompen te veranderen. Er is voorgesteld,
om maandelijks een controle te houden
op de mate van overeenkomst tussen
ontwerpdebiet en werkelijk debiet.
Verschillen kunnen dan nog worden
gecorrigeerd door een tijdelijke vergroting
van het debiet.

6. Samenvatting en conclusies
Met het programma MLAEM is op basis
van een NAGROM-module en op basis
van veldgegevens een hyrologisch model
gebouwd, waarmee het bestaande
beheerssysteem is geëvalueerd. Door een
gedetailleerde analyse van het stromingspatroon met het programma GRIDFLOW
is een aantal potentiële lekken in het
geïnstalleerde systeem vastgesteld. Op
grond daarvan zijn de debieten van het
oorspronkelijke ontwerp enigszins aangepast, zodanig dat een waterdicht
beheerssysteem wordt verkregen. Aan het
beheerssysteem is een monitoringsysteem
gekoppeld. Uit een beschouwing van de
monitoringvariabelen is gebleken, dat
controle op de onttrekkingsdebieten de
beste mogelijkheden biedt om op de
kortere termijn het functioneren van het
systeem te beoordelen.

Bij deze werkwijze is het van belang, dat
het hydrologisch model correct is en dat
het actueel wordt gehouden.
Veranderingen in de geohydrologische
situatie moeten tijdig bekend zijn en
worden verwerkt in het model (landbouwontwatering, opzetten peilen in natuurgebieden, verandering industriële
winningen, etc), zodat de ontwerp-

De volgende conclusies kunnen worden
getrokken:
- de NAGROM-modules bieden een
goede basis om een lokaal hydrologisch
model te bouwen. Door lokale verfijning
en inbrengen van meetresultaten kan snel
een model worden verkregen dat lokaal
optimaal is en in een wijdere omgeving
voldoende betrouwbare uitkomsten geeft;
- de combinatie van de programma's
MLAEM en GRIDFLOW biedt de
mogelijkheid, om in een modelgebied met
aanzienlijke afmetingen toch een lokaal
gedetailleerde analyse van het stromingspatroon te maken;
- door de lage stroomsnelheden aan de
benedenstroomse zijde van de beheersing
is controle van de 'output', in de vorm van
het detecteren van eventuele lekkages,
eerst op de langere termijn mogelijk. Op
de kortere termijn kan het 'proces' worden
gecontroleerd en gestuurd. Essentieel
daarin is controle op de ontwerpdebieten
en het uitvoeren van eventuele aanpassingen. Daarvoor is het van belang, dat
een goed hydrologisch model beschikbaar
is en dat het actueel wordt gehouden.
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possible on the long term. This emphasizes the
need for 'proces' control, i.e. that actual discharges
meet designed discharges. This makes it essential
to have a good groundwater model and to keep it
up-to-date.
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J. f M. VAN DHR MEER,J.W. VAN BERGHEM
and 1'.F. VAN DREUMEL:
Microscopic observations of permeability and
chemical stability of contaminated riverbeds
Soils in the beds of the waterways in the northern
part of the delta in the SW Netherlands are
seriously contaminated by heavy metals and
organic microcompounds. In a study of sediment
stability we analysed twenty large thin sections.
Observations on structure and neoformation are
reported. Structural studies indicate that the sediments were deposited more or less continuously
and that the sequence is stable. Observation of
neoformations (e.g. vivianite and gypsum) reveal
that the sediments are chemically instable and that
(internal) transport is very important.

