Gebruik van profiellak bij het nemen van ongestoorde monsters voor
bodemfysische bepalingen

Inleiding
Om effecten van maatregelen te kunnen
voorspellen, wordt in het bodem-, wateren milieubeheer uitvoerig gebruik worden
gemaakt van computersimulatiemodellen.
Deze modellen maken gebruik van
bodemfysische parameters, zoals doorlatendheid en vochtkarakteristieken, voor
berekening van water- en Stoffentransport.
Om de onverzadigde doorlatendheid te
meten, bestaan meerdere veld- en
laboratoriumtechnieken.

L.W. DEKKER
Staring Centrum, Wageningen

ING. II. R J . VROON
Staring Centrum, Wageningen

#*** '%

A. II. BOOIJ
Staring Centrum, Wageningen

Deze technieken verschillen vooral wat
betreft meetbereik en monstergrootte.
Hen belangrijk aspect bij al deze metingen
vormt het nemen van monsters. Dit moet
een absoluut ongestoord bodemmonster
opleveren. Tot nu toe waren er geen
technieken om een ongestoord monster
uit harde en brosse bodemlagen nemen.
In dit artikel wordt de lakmethode
beschreven, waarmee het mogelijk is om
van ijzerbandjes en waterhard de doorlatendheid op een betrouwbare wijze te
meten. Daarnaast kan met de lakmethode
de vochtkarakteristiek van waterhard
betrouwbaar worden bepaald.
Waterstagnerende lagen
Keileem, gliede, ijzerbandjes, kazige
B-lagen en waterhardlagen worden vaak
als minder goed doorlatende lagen
beschouwd [Bakker, 1984; Dekker etal,
1984 en 1986]. In de zandgronden van
onder andere Drenthe, Groningen en
Overijssel komen onder (voormalige)
veenpakketten plaatselijk waterhardlagen
voor. Ze zijn ontstaan doordat disperse
humus infiltreerde vanuit het veenpakket
en in bepaalde zandlagen neersloeg.
Soms komen meerdere waterhardlagen
binnen een dik zandpakket voor (afb. 1).
Sommige laagjes zijn slechts één tot twee
centimeter dik, maar er komen ook wel

Samenvatting
De doorlatendheid is een van de bodemfysische parameters die in modellen
worden gebruikt bij de simulatie van het transport van water en opgeloste stoffen
in de grond. Het meten van de doorlatendheid aan harde en brosse bodemlagen
met bestaande methoden geeft problemen. Met succes is profiellak gebruikt als
ommanteling van uitgesneden blokken waterhard (humusinspoelingslagen) en
blokken waarin een ijzerbandje (B2ir-horizont) voorkwam. Zowel de verticale als
horizontale verzadigde doorlatendheid kan op die manier aan eenzelfde monster
worden gemeten. Bovendien blijkt de lakmethode zeer geschikt te zijn voor het
bepalen van vochtkarakteristieken van harde of brosse bodemlagen.
Bij deze bodemlagen geeft het gebruik van profiellak voor het nemen van
'ongestoorde' monsters waarden die representatiever zijn dan die waarbij de
gangbare methode wordt gebruikt.

vijftien tot twintig centimeter dikke lagen
voor. Waterhardlagen zijn over het
algemeen horizontaal georiënteerd.
De onderzijde is (hoewel wat grillig)
scherp begrensd, omdat deze vaak samenvalt met de gelaagdheid van het zand.
Soms zijn de waterhardlagen echter
verticaal gericht, doordat oude vorstspleten opgevuld zijn met disperse humus.
Waterhardlagen kunnen bikkelhard zijn;
ze hebben steeds een compacte structuur
en zijn met de schop vaak moeilijk los te
steken. Er wordt vaak aangenomen dat
deze lagen een geringe doorlatendheid
hebben, op grond van geconstateerde
waterstagnatie en de incidentele aanwezigheid van vennen bij gronden met
waterhardlagen of met een ijzerbandje in
het profiel [Bakker, 1984; Dekker etal,
1984].
Onze pogingen om de doorlatendheid van
waterhardlagen te meten met stalen

ringen en met PVC-cilinders mislukten,
omdat bij het indrukken van deze ringen
de waterhardlaag scheurde. Er werd
geprobeerd om monsters uit te snijden en
vervolgens met sneldrogende cement of
gips te ommantelen. Dit lukte niet, doordat water wegstroomde langs de rand
tussen het monster en de ommanteling.
Ook aan methoden die in de internationale literatuur beschreven worden,
kleven allerlei bezwaren. Bij die methoden
w'ordt voor ommanteling gebruik gemaakt
van plastic, saran, paraffine of in polyester
gedrenkte fiberglasdoeken [Vroon etal,
1988], Vanwege de bezwaren is een
nieuwe methode ontwikkeld: de lakmethode.
De lakmethode
Het metenvan dedoorlatendheid
Bij de lakmethode wordt eerst een blok, in
casu waterhard van 12x12x18 cm3 uit-

Afb. 1 - Waterhardlagen (dedonkergekleurdegedeelten) ineen zandafgraving indeomgeving ranWeitereen
(Drenthe).
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TABEL II - Verticale enhorizontale verzadigde
doorlatendheid (KiYr~) vangrondblokken met
ijzerbandjes, gemeten metde lakmethode.
Kverz. (cm/dag)
nr.
1
2
3
4
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Aß. 2 - Toedieningvan verdundeprofiellak op ecu
uitgesnedengrondzuiltje.

' ineen zandafgraving bij
A/h
(llhoger Smilde (Drenthe).

gesneden en overgoten met profiellak
(afb. 2). De profiellak (merk Sigma, CL 33
Profielvernis) dringt ongeveer 1mm het
monster in, houdt het bij elkaar en sluit
het waterdicht af. Na droging kan het
monster naar het laboratorium vervoerd
worden. Grote monsters kunnen voor het
transport ingegoten worden in gips.
In het laboratorium wordt eerst met een
mes de lak aan boven- en onderkant van
het monster voorzichtig verwijderd. Nadat
het monster met water verzadigd is, wordt
het op een trechter geplaatst. Daarna
wordt de verticale verzadigde doorlatendheid gemeten door een laagje water op het
blok te zetten en aan de onderzijde het
uitstromende water te meten. Vervolgens
worden boven- en onderzijde van het
monster weer met lak dichtgemaakt en
worden twee tegenover elkaar gelegen
zijkanten opengemaakt. Het monster
wordt zo gedraaid, dat één van de twee
opengemaakte zijden boven komt.
De doorlatendheid die dan wordt
gemeten, is de horizontale verzadigde
doorlatendheid.

door minder dichte, doorlatender, grovere
laagjes.
Uit tabel I blijkt dat waterhard een zeer
geringe verticale verzadigde doorlatendheid kan hebben, maar dat er anderzijds
ook waterhardlagen voorkomen met een
matige tot grote doorlatendheid. Dit
laatste is het geval als er open, verticale
wortelkanaaltjes in het waterhard aanwezig zijn.
De lakmethode is ook toegepast voor het
meten van de verticale verzadigde doorlatendheid van ijzerbandjes, die in
sommige zandprofielen aanwezig zijn.
In de pleistocene zandgronden van
Nederland komt bij de haarpodzolgronden
zeer vaak tussen 20 en 30 cm diepte
onder de sterke humusinspoelingslaag
(B2he-horizont) een 1à 2 mm dik ijzerbandje (B2ir) voor. Soms is het ijzerbandje onder natte omstandigheden

'Fabel I toont meetgegevens van de
verticale en horizontale verzadigde doorlatendheid van waterhard gemeten aan
dezelfde, met lak omgeven monsters uit
Drenthe en Overijssel. Duidelijk is dat de
horizontale doorlatendheid over het
algemeen groter is dan de verticale doorlatendheid. Dat kan verklaard worden uit
de horizontale gelaagdheid van het waterhard, waarbij dichtere, geringer doorlatende, fijnere laagjes afgewisseld worden

TABEL I- Verticale enhorizontale verzadigde
doorlatendheid (kvm) van waterhardlagen, gemeten
metde lakmethode. Demonsters l roten met10zijn
genomenindeKrim(Overijssel) endemonsters 11 tol
enmet19inhetAmsterdamsehe Veld (Drenthe).
Monster
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kverz. (cm/dag)

Kverz. (cm/dag

Verticaal

Horizon- Monster
laai
nr.

Verticaal

0,6
0,7
31
2
3
51
8
70
106
327

8
13
17
1')
20
20
29
31
57

0
0,5
0,6
3
3
4
7
55
86
257

11
12
15
11
15
16
17
18
19

1lorizonlaal
70
47
39
133
46
47
99
103
150

verticaal
0,05
3,5
9,5
35

horizontaal

Dikte ijzerhandje mm

79
74
139
113

2
7
6
6

verplaatst naar diepere lagen, waarbij het
bandje tevens dikker is geworden en er
een zogenaamde ijzerkuip ontstond
(afb. 3). IJzerkuipen zijn door ons veelvuldig waargenomen in Drenthe [Dekker
en Booij, i.v.]. Aanvankelijk waren ze zo
slecht doorlatend, dat het water erin
stagneerde en veenvorming aan het
oppervlak plaatsvond. Wij nemen aan dat
de ijzerkuipen in een later stadium hun
slechte doorlatendheid hebben verloren,
onder invloed van de toenemende
hoeveelheid humuszuren.
Deze ijzerbandjes of ijzerkuipen zijn zeer
bros en breekbaar en daarom was het
meten van de doorlatendheid ervan tot
voor kort een probleem. Bij de Blauwe
Meren in Hooger Smilde hebben we de
lakmethode toegepast voor het meten van
de doorlatendheid ervan. Op vier plaatsen
hebben we voorzichtig blokken grond
uitgesneden met daarin een horizontale
ijzerband. De resultaten van de metingen
staan vermeld in tabel II.
De verticale verzadigde doorlatendheid
van een zeer dun ijzerbandje, een B2ir,
was uiterst gering. Bij de drie monsters
met 6 à 8 mm dikke ijzerbandjes uit ijzerkuipen varieerde de verticale verzadigde
doorlatendheid van 3,5 tot 35 cm per dag.
De horizontale verzadigde doorlatendheid
van de gemeten blokken was vrij groot.
Dit komt omdat in deze meetpositie het
zand onder en boven de ijzerband voornamelijk bepalend is voor de mate van
doorlatendheid. Dit betekent dat het water
bij een verzadigde neerwaartse stroming
gemakkelijker over het ijzerbandje zal
stromen, dan in verticale richting door het
ijzerbandje.
Het bepalenvan de •Dochtkarakteristiek
Lak kan ook worden gebruikt bij het
nemen van ongestoorde monsters voor
het bepalen van de vochtkarakteristiek
(verband tussen de drukhoogte en het
bodemvochtgehalte). Bij de uitgraving in
de omgeving van Weiteveen hebben we in
een 10 cm dikke waterhardlaag vijf
monsters in stalen ringen van 300 cm' en
veertien monsters van circa 7x7x7 cm 3 uitgesneden en met lak overgoten.
Bovendien hebben we op dezelfde wijze
vijf even grote monsters uitgesneden uit
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interne structuur van het waterhard in de
ringen was verstoord. Daardoor bevatten
deze monsters meer (onnatuurlijke)
macroporiën dan de lakmonsters, en zit er
in het natte traject te veel vocht. Zoals in
Tabel III is te zien, zou het waterhard
volgens de ringbemonstering een groter
poriënvolume en een geringere dichtheid
hebben dan het zand eronder, waarin de
poriën niet met humus zijn opgevuld.
De met de Iakmethode genomen monsters
waterhard met een poriënvolume van
circa 3 1 % en een dichtheid van 1,81 en
1,82 geven naar ons oordeel dan ook veel
beter de werkelijkheid weer.
~1

1

1

1

1

1

'T

Monsters van het humusarme zand direct onder dr
waterhardlaag (n=5), verticaal gemeten met de
Iakmethode

Monsters uit de waterhardlaag (n-6),
horizontaal gemeten met de Iakmethode.

i

r

b. Monsters uit de waterhardlaag (n=8),
verticaal gemeten met de Iakmethode.

Conclusies
De Iakmethode kan worden gebruikt voor
het meten van de doorlatendheid en het
bepalen van vochtkarakteristieken van
harde en brosse bodemhorizonten. Met
deze methode kan aan eenzelfde monster
de verticale en de horizontale verzadigde
doorlatendheid worden gemeten.
In de met lak bedekte waterhardmonsters
werd een geringer poriënvolume en cen
grotere dichtheid gemeten dan in de
monsters die met stalen ringen genomen
waren. Bij het indrukken van de ringen in
dit soort horizonten treedt sterke
verstoring op, die leidt tot afwijkende
doorlatendheidsmetingen en vochtkarakteristieken.

d. Monsters uit de waterhardlaag (n=5),
verticaal gemeten in ringen.

Afb. 4 - Vochtkarakteristieken van 24 monsters, genomen uit ecu 10 cm dikke waterhardlaag en uit de zandlaag er
direct onder. De curven geven de uiterste waarden weer.

de zandlaag direct onder de waterhardlaag. Op het laboratorium zijn de monsters
verder behandeld voor het bepalen van de
vochtkarakteristiek. Bij de zes monsters uit
de zandondergrond en bij acht monsters
uit het waterhard is de lak aan de bovenzijde verwijderd. Bij zes monsters uit de
waterhardlaag is de onderkant dichtgemaakt met lak en zijn twee zijkanten
van lak ontdaan, zodat van deze monsters
de vochtkarakteristiek kan worden
bepaald met het monster in horizontale
positie. Alle monsters zijn verzadigd met
water en na zorgvuldig vlakmaken van de
onderzijde (voor een goed contact) op de
poreuze plaat van de pF-opstelling

geplaatst. De vochtkarakteristieken zijn
weergegeven in afb. 4. De pF-curven van
de waterhardlaag hebben in het traject van
pF 0 - pF 2 een veel steiler verloop
(afb. 4b dan die van het zand er direct
onder (afb. 4a). De pF-curven van de
horizontaal gemeten waterhardmonsters
(afb. 4c) wijken niet veel af van de
verticaal gemeten monsters (afb. 4b).
Opvallend is dat bij verzadiging het vochtgehalte in de met stalen ringen genomen
monsters (afb. 4d) 5 à 7% hoger is dan in
de monsters die met lak genomen zijn
(afb. 4b en 4c). Bovendien is het verloop
van de curven bij de ringmonsters minder
steil. Bij nadere inspectie bleek ook dat de

TABEL III - Gemiddelde poriënvolume en gemiddelde dichtheid van degrond van de monsters waarmee de
vochtkarakteristiek werd bepaald. Tussen haakjes zijn de minimaal en maximaal gemeten "waarden gegeven.
Monster
zand in lak
waterhard in ring
waterhard in lak, verticaal
waterhard in lak, horizontaal

Aantal
(n)

Poriënvolume

;%)
34,9 (33,6-36,6)
36,5 (34,6-38,4)
30,7 (28,6-31,6)
31,1 (30,7-31,6)

Dichtheid van de grond
(g/cm3)
1,72 i 1,68-1,76
1,67 (1,62-1,72)
1,82 (1,80-1,85)
1,81 (1,80-1,82)
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