Microscopische waarnemingen aan doorlatendheid en chemische
stabiliteit van vervuilde waterbodems

Inleiding
Sinds 1984 doet Rijkswaterstaat, Dir. Zuid
Holland, onderzoek in de zuidrand van
het noordelijke deltabekken. Sedimenten
zijn hier in snel tempo afgezet sinds de
afsluiting van het Volkerak in 1969 en het
Haringvliet in 1970 en deels vervuild met
zware metalen en organische microverontreinigingen. In verband met eventuele
verplaatsing van de vervuiling is het van
belang om de opbouw en stabiliteit van
het sedimentpakket te kennen.
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Om de opbouw van het sedimentpakket in
detail te kunnen bestuderen is gekozen
voor een onderzoek met dunne doorsneden (micromorfologie; Murphy, 1986).
Het grote voordeel van de micromorfologie ten opzichte van 'klassieke'
sediment analyses is, dat het - in ongestoorde monsters - de mogelijkheid
biedt tot directe observatie van de relaties
die bestaan tussen de samenstellende
delen van sedimenten. Voor het hier
gerapporteerde onderzoek is een twintigtal slijpplaten gedetailleerd beschreven en
geanalyseerd [Van der Meer, 1993].

Samenvatting
In het kader van een onderzoek naar de stabiliteit van met zware metalen en
organische microverontreinigingen vervuilde waterbodems, is een twintigtal slijpplaten geanalyseerd. Hier wordt vooral over de structuur en de nieuwvormingen
gerapporteerd. De studie van de structuur geeft onder andere aan dat het pakket
door min of meer continue sedimentatie is ontstaan en stabiel is. Belangrijker is
dat de doorlatendheid in horizontale richting groter is dan in verticale richting. Uit
de waarneming van nieuwvormingen (o.a. vivianiet en gips) blijkt dat het hele
pakket chemisch zeer instabiel is en dat (intern) transport van groot belang is.

onder diverse toevoegingen (verdunner,
versneller en katalisator) [Murphy, 1986].
De eigenlijke impregnatie vindt plaats
onder vacuüm. Na het uitharden van de
hars, worden de monsters gezaagd en op
een glazen grondplaat gekit, waarna ze op
dikte (ca. 20 //m) worden gebracht en een
dekglas wordt aangebracht. Het gemiddelde oppervlak per slijpplaat bedraagt
circa 77 cm 2 , het totale bestudeerde
oppervlak ruim 1500 cm 2 .

structuur en nieuwvorming. Andere waarnemingen aan deze monsters zijn elders
beschreven [Van der Meer, 1993;Van der
Meer etal, 1994]

De slijpplaten zijn bestudeerd en gefotografeerd onder een microscoop met
een lage vergroting (6.3-32 x). De
beschrijving van de slijpplaten volgt de
terminologie zoals die in de bodemkunde
ontwikkeld is [Brewer, 1976], omdat er tot
nu toe geen standaard nomenclatuur voor
de beschrijving van sedimenten bestaat.

Structuur
Macroscopisch zichtbare structuren
kunnen bestaan uit een continue opvolging van één of meer lagen. Met het
blote oog is het vaak moeilijk het karakter
van een laagvlak vast te stellen, bijvoorbeeld of het gaat om een belangrijk hiaat
in de sedimentatie. Slijpplaten kunnen
dan, omdat ze gedetailleerde informatie
geven over bijvoorbeeld de continuïteit
van structuren, helpen bij het vaststellen
van de aard van het laagvlak. Zodoende
krijgen we informatie over de opbouw van
het sedimentpakket en de doorlatendheid
van het sediment.

Beschrijving van de monsters
Micromorfologische waarnemingen
kunnen in verschillende groepen verdeeld worden: textuur, structuur, plasmic
fabric, diagenetische verschijnselen,
karakteristieken van minerale en andere
deeltjes, en uiteindelijk de fabric van silt
en zanddeeltjes. De meeste van deze
verschijnselen zijn zichtbaar in doorvallend licht, andere in gepolariseerd licht.
Gezien de vraagstelling zullen we ons hier
concentreren op waarnemingen over de

Alle slijpplaten uit kern III en bijna alle
platen uit kern I vertonen gelaagdheid van
variabele dikte: van enkele mm tot lagen
die dikker zijn dan de lengte van de slijpplaat. Gekeken is of zich binnen deze
grotere eenheden ook nog interne
gelaagdheid (afb. 3) voordoet en of deze
wordt afgesneden. Als de interne gelaagdheid scheef wordt afgesneden, dan kan dit
alleen door erosie zijn ontstaan.
De wijze waarop de korrelgrootte binnen
een laag is verdeeld, geeft informatie over

Demonsters
Voor de huidige studie is gebruik gemaakt
van representatieve monsters uit twee
boorkernen (no's I en III) van een grotere
serie [Meetdienst Noordelijk Deltabekken,
1991] uit de zuidrand van het noordelijke
deltabekken (afb. 1). De bodemdiepte op
de lokatie van boring I (Nieuwe Merwede)
bedraagt 3,75 m en bij boring III
(Hollandsch Diep) 6,72 m beneden NAP;
de gemiddelde waterstand bedraagt circa
0,50 m + NAP.
Als eerste zijn de monsters in enkele
weken aan de lucht gedroogd. Na het
drogen zijn de monsters geïmpregneerd
met een niet verzadigde polyester hars

Afb. 1-Situeringvan
boorkern I indeNieuwe
Merwede enboorkern III
inhetHollandsch Diep.
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Aß. 2 - Slijpplaat Mi.858, kern I, 135-150 cm, doorvallend licht, beeldveld 18,0
mm. De witte plekken in hetfijnkorrclige sediment zijn mammilated vughs:
onregelmatig gevormde holtes met naar binnen gerichte, afgeronde wandelcmenten.

de sedimentatie condities. Als binnen één
en dezelfde laag de korrelgrootte naar
boven toe afneemt spreekt men van
normale gradering (afb. 3), die het gevolg
is van afnemende stroomsnelheid. In de
hier geanalyseerde platen komt het slechts
bij uitzondering voor. Dit is een aanwijzing, dat sedimentatie van elk laagje
bij min of meer gelijkblijvende stroomsnelheid plaatsvond.
Gekeken is of de grensvlakken (laagvlakken) tussen de lagen (zowel bij
Afb. 3 - Slijpplaat Mi.875, kern III, 426-441 cm.
doorvallend licht, beeldveld 18,0 mm. Het sediment is
opgebouwd uit laagjes van verschillende korrelgrootte.
Het eerstegrove laagje van onderen vertoont een
complexe interne gelaagdheid, waarbij een enkel laagje
normale gradering vertoont. De meestegrensvlakken in
dit voorbeeld zijn scherp.

/"*>-,.'*

Aß. 4 - Slijpplaat Mi.858, kern I, 135-150 cm, doorvallend licht, beeldveld 18,0
mm. Synsedimentaire belasting; door verschillen in soortelijk gewicht zakt grof
materiaal in, in eenfijnkorrehge laag. De bol openstaande scheur onder het
inzakkingslichaam iseen diastase scheur.

gewone als bij interne gelaagdheid) in de
betrokken slijpplaat overwegend scherp
zijn (afb. 3). Dat wil zeggen, dat er een
abrupte overgang bestaat tussen de ene
laag en de andere. In het tegenovergestelde geval zijn deze grensvlakken
overwegend diffuus. Een scherp grensvlak
kan wijzen op een abrupte wijziging in de
sedimentatie condities, bijvoorbeeld de
stroomsnelheid. Aan de andere kant kan
het ook wijzen op erosie van al eerder
afgezet sediment. Diffuse begrenzing kan
wijzen op geleidelijke overgangen tussen
sedimentatie condities. In deze serie slijpplaten is het merendeel van de grensvlakken diffuus, terwijl de interne
gelaagdheid zelden aanleiding geeft om tot
erosie te besluiten. Veeleer is sprake van
continue sedimentatie onder wisselende
condities. De aard van het grensvlak is
ook van belang voor de doorlatendheid.
Percolerend water zal er altijd enige tijd
door opgehouden worden.
Speciale aandacht is besteed aan deformatie verschijnselen, verstoringen van de
oorspronkelijke gelaagde structuur door
welke oorzaak dan ook. In de eerste plaats
is er het effect van belasting (loading). Het
gaat daarbij in principe om het wegzakken
van grof materiaal in met water verzadigd
fijn materiaal (afb. 4). In verreweg de
meeste gevallen is het verschil in soortelijk
gewicht tussen beide media voldoende
om verstoring van de oorspronkelijke
gelaagdheid te veroorzaken. In de hier
bestudeerde slijpplaten komt het
verschijnsel veelvuldig voor, waarbij de
structuren variëren van circa één cm tot
enkele mm grote, verticale uitstulpingen
aan de onderkant van grove laagjes. Als
het grove materiaal nog verder wegzakt in
het fijne materiaal, en alleen een dun
staartje of snoertje van korrels nog wijst

op de oorspronkelijke samenhang (afb. 5),
is de gehele oorspronkelijke gelaagdheid
sterk verstoord.
Daarnaast is in een aantal slijpplaten
synsedimentaire slumping waargenomen:
kleinschalige afglijdingen van pakketjes
van maximaal 1cm dik. Hierbij blijft de
interne samenhang van het glijdende
pakketje redelijk bewaard en krijgt het
front een kenmerkende bolle vorm en
blijkt de onderliggende laag niet echt
beïnvloed. De maximale horizontale
omvang van het verschijnsel is moeilijk
Afb. 5 - Slijpplaat Mi.857, kern I 119-134 cm,
doorvallend licht, beeldveld 18.0 mm hoog. Door
voortgaande inzakking raken grove
inzakkingslichamen los van het oorspronkelijke pakket
en vormen 'clusters'. Het gevolgde pad wordt door een
staart van grove korrels aangegeven.
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aan te geven, omdat het het formaat van
de slijpplaten te boven gaat. Omdat
bovenliggende pakketten niet gedeformeerd zijn, moet de slumping zich hebben
voorgedaan op het toenmalige oppervlak.
Bij doorgaande sedimentatie wordt water
uit de onderliggende pakketten geperst.
Dit kan geleidelijk gebeuren via grotere
poriën, maar ook door het plotseling
uitbreken van water op een zwak punt,
waarbij de gelaagdheid wordt doorbroken.
Bij de uitbraak van het water (hier uiteraard op microschaal) wordt sediment
meegevoerd, waardoor een waterontsnappingstructuur ontstaat. Deze doen zich
vooral in het bovenste deel van beide
kernen voor.
Daarnaast is bij de analyse gelet op het
voorkomen en de vorm van holten of
poriën. Het is daarbij duidelijk dat de
meeste monsters te lijden hebben gehad
van incomplete impregnatie en dat dit een
reden is voor het ontstaan van secundaire
holten in de slijpplaat. Deze behoren niet
tot de primaire structuur van de sedimenten. De holten die ontstaan door
incomplete impregnatie zijn klein en ze
komen in zwermen voor. lien ander soort
secundaire holte bestaat uit krimpscheuren, die ontstaan bij het drogen aan
de lucht. Dergelijke scheuren zijn herkenbaar aan de parallelle wanden. De twee
genoemde typen van secundaire holten
zijn goed te onderscheiden van de
primaire (natuurlijke) holten. Dit is van
belang omdat anders geen realistische
uitspraak over de doorlatendheid van het
sediment zou kunnen worden gedaan.
Eigenlijk komen slechts twee typen
natuurlijke holten voor: mammillated
vughs en pakkingsholten. Mammillated
vughs - waarvoor geen Nederlandse term
bestaat - komen in alle slijpplaten van
deze serie voor. Het gaat om holten die tot
circa 1cm groot zijn en meestal een
gecompliceerde vorm hebben (afb. 2).
Een andere opvallende eigenschap is, dat
de wanden uit ronde elementen bestaan,
waarvan de bolling meestal in de holte
wijst. In dit geval zijn deze ontstaan door
het inklappen van gasbellen. Gasbellen
zijn uit zeer veel sedimenten bekend, zijn
meestal rond van vorm en als ze door
druk van het bovenliggende sediment in
elkaar worden gedrukt, ontstaat een
mammillated vugh. De vorming van
gasbellen in het sediment zelf is zeker,
gezien de hoeveelheid organische stof.
Hoewel het theoretisch mogelijk is dat de
gasbellen ontstaan zijn tijdens het steken
van de kernen, zijn er voldoende samenhangende verschijnselen om aan te nemen

dat deze tot de primaire holten van het
sediment gerekend moeten worden.
Het tweede type natuurlijke holte is de
samengestelde pakkingsholte, die ontstaan
doordat deeltjes met onregelmatige vorm
op elkaar gestapeld worden. Omdat de
tussenliggende holten, bij afwezigheid van
fijner materiaal, niet opgevuld worden,
resulteren complex gevormde en onderling verbonden holten. De aanwezigheid
van dergelijke holten verklaart de grote
doorlatendheid van grof materiaal.
Samenvattend kan gesteld worden, dat de
hier beschreven sedimenten oorspronkelijk (sub)horizontaal zijn afgezet.
Daarbij is een duidelijk gelaagd pakket
ontstaan. In dit pakket zijn door gasvorming holtes ontstaan, die bij voortgaande sedimentatie gedeeltelijk zijn dichtgeknepen. De oorspronkelijke gelaagdheid is in veel gevallen meer of minder
intens verstoord door normale synsedimentaire processen. Bioturbatie heeft
hierbij geen rol gespeeld. Gezien het ontbreken van grootschalige afglijdingen mag
aangenomen worden dat de huidige ligging
van de sedimenten relatief stabiel is.
Nieuwvorming
Alle sedimenten zijn onderhevig aan postdepositionele veranderingen. Hieronder
kunnen bijvoorbeeld verstaan worden de
verplaatsing van klei, silt, (hydr-)oxyden
van Fe en Mn, van carbonaten en de
nieuwvorming van mineralen. Neerslag
van bijvoorbeeld kalk kan lokaal tot
verkitting leiden, terwijl nieuwvorming tot
het vastleggen van allerhande stoffen kan
leiden. De grens tussen beide vormen is
niet altijd duidelijk, kalk dat eerst opgelost
wordt en vervolgens - al dan niet op een
andere plaats - weer neerslaat, wordt
meestal niet als nieuwvorming omschreven.
Weliswaar ontstaan nieuwe kristallen,
maar de kalk was als zodanig al aanwezig.

Aß. 6- Slijpplaat
Mi.858, keml, 135-150
cm, gepolariseerdlicht,
beeldveld 4,5mm.
Kalkluiid(licht) in een
holte (donker),wijstop
oplossing, transporten
neerslag-van dezestof.

Bij nieuwvorming wordt eerder gedacht
aan de vorming van nieuwe chemische
combinaties (meestal als kristallen) vanuit
ter plaatse aanwezige of van elders aangevoerde ionen in de bodemoplossing.
Van elders aangevoerd kan slaan op zowel
verticaal (van hoger of lager in het profiel)
als op horizontaal (uit de wijdere omgeving) transport.
Alle slijpplaten uit deze serie vertonen
enige vorm van ijzer transport. In de
eerste plaats als kleurverschillen door
verschillen in het ijzergehalte of de
-verbinding. Daarnaast komen duidelijke
concreties voor: plekken waar het
sediment door ijzerprecipitatie aan elkaar
is gekit. IJzer kan ook voorkomen als
huidje om korrels. Een aparte vorm van
ijzerhuidjes bestaat uit een bekleding van
de binnenkant van holten. In enkele slijpplaten is waargenomen, dat sommige
holten een bekleding van heldere kleur
vertonen: een huidje bestaande uit een
combinatie van klei en ijzer.
Een aantal malen zijn fijnkristallijne kalkhuiden (kalkcoatings) waargenomen
(afb. 6). Kalkhuiden ontstaan doordat kalk
in oplossing gaat, vervolgens over enige
afstand wordt getransporteerd, om uiteindelijk - als de omstandigheden
veranderen - weer neer te slaan.
De maximaal waargenomen dikte van de
kalkhuiden bedraagt 200 micron, maar
meestal ligt de dikte onder de 100 fira.
Ook is gebleken, dat de huiden vooral
boven in beide kernen voorkomen, maar
dat er in het diepteverloop geen enkele
trend voor de dikte te bekennen is. Dat
laatste betekent dat niet met zekerheid
gesteld kan worden dat de kalk verticaal is
verplaatst.
Nieuwvorming van mineralen betreft hier
in de eerste plaats de vorming van een
groep van fosfaten, kortheidshalve als
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vivianiet (Fe 3 (P04) 2 .8H 2 0) aangeduid. In
werkelijkheid zal het hier gaan om een
complex van opvallend (helder)blauw
gekleurde fosfaatmineralen.
In deze serie monsters blijkt vivianiet in
meer of mindere mate in alle slijpplaten
voor te komen. In kern III kan over een
duidelijke afname met de diepte gesproken
worden, terwijl dat in kern I in veel
mindere mate het geval is. In de meeste
gevallen komt het voor als vlekken van
variabele grootte, verspreid door de hele
plaat, zonder voorkeur voor een bepaalde
korrelgrootte, maar regelmatig geassocieerd met organische stof. Bij toenemende vergroting neemt ook het aantal
vlekken toe.
In de slijpplaten komen ook regelmatig
nieuwvormingen van onbekende samenstelling voor. Meestal zijn het kleurloze,
bolvormige concreties van variabele
grootte (afb. 6 in [Van der Meer et ai,
1994]). Een enkele maal komen tot
3,5 mm lange, meer afgeplatte concreties
voor. Opvallend is, dat in beide kernen
deze nieuwvorming overwegend bovenin
voorkomt. In eerste instantie is gedacht
aan sideriet, een groep van ijzercarbonaten
die in het hier beschreven gezelschap niet
uit de toon zou vallen.
Gips (CaS0 4 -2H 2 0) is een ander mineraal
dat regelmatig als nieuwvorming is waargenomen. Hierbij valt op, dat het boven in
beide kernen ontbreekt, maar dat het
verder in min of meer gelijke mate voorkomt. Dat laatste kan niet gezegd worden
van de maximale kristallengte daar deze
varieert van 300 tot 800 /um. De kristallen
komen soms voor als kleine rozetjes, maar
meestal als min of meer samenhangende,
vaak bolvormige (afb. 7) of ovale clusters,
opvallend vaak aan de rand van een plaat.
Maar ook komen ze geïsoleerd voor in
matrixrijke zones en soms tezamen met
het onbekende mineraal en met ijzer.

Er moet van uitgegaan worden dat de
vorming van gipskristallen zowel in situ,
als tijdens het drogen lijkt te gebeuren.
Samenvattend kan gesteld worden, dat
binnen de twee kernen een verbazend
aantal verschijnselen van transport, neerslag en nieuwvorming van mineralen
optreedt, wat het laatste betreft zijn hier in
elk geval carbonaten, sulfaten en fosfaten,
al dan niet in combinatie met ijzer, te
noemen. Hieruit blijkt dat de sedimenten
in chemisch opzicht als zeer instabiel
gezien moeten worden.
Conclusies
In het algemeen kan men stellen, dat slijpplaten de mogelijkheid bieden om gedetailleerde waarnemingen te doen in
losse sedimenten. Deze waarnemingen
zijn van belang voor de interpretatie,
zowel voor wat betreft het ontstaan, als
voor wat betreft eigenschappen zoals
veranderingen in situ.
Uit de beschrijvingen en de analyse van
de slijpplaten uit de kernen I en III blijken
veel conclusies getrokken te kunnen
worden. Men moet zich realiseren, dat
deze conclusies opgaan voor de soort
plekken waar de kernen zijn genomen,
namelijk de geulen. De conclusies zijn niet
zonder nader onderzoek op de platen van
toepassing.
De sedimenten zijn ontstaan door min of
meer continue sedimentatie; belangrijke
hiaten zijn niet waargenomen, verstoring
van het sediment door loading en
slumping is alleen synsedimentair en
op kleine schaal opgetreden terwijl
bioturbatie ontbreekt. Hieruit blijkt dat de
beschreven pakketten in sedimentologisch
opzicht stabiel zijn.
Er zijn weinig in verticale richting doorgaande holten waargenomen, alle grove
lagen vertonen een goede horizontale

Aß. 7 - SUjpplaal
Mi.864, kern I, 425-440
cm, gepolariseerd licht;
beeldveld 18,0 mm.
Nieuwvorming van gips
ui bolvormen,
samengesteld uit
kristallen. Let op de
afname van de
ontwikkeling met
toenemende afstand tot de
rand (links) van het
monster.

doorlatendheid, terwijl de scherpe laagvlakken barrières vormen tegen verticale
percolatie. Tegelijkertijd vertoont een
aantal grotere holten sporen van transport
door huiden van ijzer, klei en/of kalk.
Hieruit blijkt dat de beschreven pakketten
doorlatend zijn en dat deze doorlatendheid
weliswaar verticaal kan zijn, maar in belangrijker mate horizontaal georiënteerd is.
Primair aanwezige stoffen als ijzer en kalk
vertonen een grote mate van mobiliteit,
voor klei geldt dit slechts in beperkte
mate. Uit de bodemoplossing ontstaan
veelvuldig nieuwe mineralen, tenminste
behorende tot de sulfaten en fosfaten, en
mogelijk tot de carbonaten. Hieruit blijkt,
dat de sedimenten in chemisch opzicht
zeer instabiel zijn.
Deze reeks conclusies heeft consequenties
voor verder onderzoek aan de vervuilde
waterbodems, vooral waar het het gedrag
van de vervuiling betreft. Bij het modelleren van het transport van het slib en de
verontreiniging zal rekening gehouden
moeten worden met het ontbreken van
bioturbatie en een sterke doorlatendheid
in horizontale richting, zoals in geotechnische literatuur vaker is aangegeven
[Morgenstern &Tchalenko, 1967].
Verantwoording
Bij deze willen wij Cees Zeegers, Albert
Bolt en Maarten van Ginkel (FGBL-UvA)
danken voor het bemonsteren en
beschrijven van de kernen.
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