Een snelle engoedkope methode voorhetplaatsen van minifilters
tot 10 meter diepte inzandige sedimenten

1. Inleiding
Bij de Interfacultaire Vakgroep Milieukunde
van de Rijksuniversiteit Utrecht wordt o.a.
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het
grondwater in het Gooi en randgebieden.
Dit water fungeert alsgrondstof voor
drinkwatervoorziening en als bestaansbasis
voor grondwaterafhankelijke ecosystemen.
Naast regionaal onderzoek op basis van
bestaande analyses wordt op locale schaal de
variatie in grondwaterkwaliteit in een aantal
natuurgebieden bestudeerd. De grondwaterkwaliteit in deze gebieden kan plaatselijk
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sterk verschillen door het naast elkaar
voorkomen van geïnfiltreerd regen- of
oppervlaktewater en al of niet vervuild
grondwater. Om een goed beeld te verkrijgen
van de ruimtelijke verspreiding van watertypen bestaat derhalve behoefte aan een
groot aantal grondwaterkwaliteitsgegevens.
In meer algemene zin isgedurende de laatste
twee decennia een groeiende vraag waarneembaar naar gegevens met betrekking tot
de grondwaterkwaliteit. Dit iso.a. het gevolg
van het bekend worden van een groot aantal
gevallen van grondwatervervuiling. Voor het
verkrijgen van een gedetailleerd
3-dimensionaal beeld van bijvoorbeeld een
verontreiniging ofdeverspreiding van watertvpen. iseen netwerk van waarnemingspunten met filters op verschillende diepten
noodzakelijk. Het nut vanminifilters voordit
doel ismeermalen gebleken [zie bijvoorbeeld
Appeloetal., 1982; Hendry et al.. 1983:
MacFarlaneetal.. 1983; Stuyfzand, 1985[.
De uitgebreidheid van het netwerk van
waarnemingspunten wordt voornamelijk
beperkt door de hoge kosten van het plaatsen
van waarnemingsfilters. Dit nadeel geldt met
name voor de meestal toegepaste pulsboormethode. Een pulsboring islangzaam en
veroorzaakt dientengevolge hoge
personeelskosten. Luchtlift-, zuig-of
spoelmethoden zijn sneller en goedkoper,
maar hebben als nadeel dat veel boorwerkwater wordt gebruikt. Dit water kan het
grondwater en de aquifer rond het boorgat
langdurig nadelig beïnvloeden [Stuyfzand.
1983], Bovendien zijn voorgenoemde
methoden in het alsemecn zware installaties

Samenvatting
Gedurende de laatste twee decennia isereen groeiende vraag naar gegevens met
betrekking tot de kwaliteit van het grondwater. Dit isvoornamelijk het gevolgvan het
bekend worden vaneen groot aantalgevallenvangrondwaterverontreiniging. Voor het
verkrijgen van een gedetailleerd 3-dimensionaal beeld van de grondwaterkwaliteit is
een netwerk van waarnemingspunten metfiltersopverschillende diepten noodzakelijk.
In dit verband heeft hetgebruik van minifilters hetvoordeel datper waarnemingslokatie
slechts één boring nodig isvoor inzicht in het verticale verloop van de grondwaterkwaliteit. Boringen ten behoeve van het plaatsen van minifilters zijn echter kostbaar.
In dit artikel wordt een nieuwe boormethode besproken welkeaanzienlijk snellerisdan
de gangbare boormethoden. Hiermee ishet mogelijk voor relatief weinig geld een
netwerk met minifilters te installeren. De methode isbruikbaar tot 10meter onder
maaiveld inzandigesedimenten.Toepassingwordt aanbevolen wanneer gedetailleerde
informatie omtrent de kwaliteit van het ondiepe grondwater wordt gewenst, zoals bij
onderzoek ten behoeve van sanering of uitspoeling van meststoffen, ecohydrologische
studies, e.d.

nodig (boorstellingen. pompen, e.d.].
Deze dienen per auto bij het boorpunt
gebracht te worden, hetgeen eisen stelt aan
de begaanbaarheid van het terrein. Dit kan
bezwaren opleveren, met name in drassige
gebieden en (kwetsbare) natuurreservaten.
Bij de Rijksuniversiteit Utrecht wordt voor
het plaatsen van ondiepe grondwaterbuizen
veelvuldig gebruik gemaakt van een
zuigerboormethode (Van der Staayboor),
waarbij bovengenoemde nadelen zich nietof
in aanzienlijk mindere mate voordoen.
De methode issnel en goedkoop, gebruikt
geen boorwerkwater en is draagbaar.
Toepassing ismogelijk tot maximaal 10m
diepte in ongeconsolideerde zandige
sedimenten. De methode isechter niet
zonder meer geschikt voor het plaatsen van
minifilters. Filters op verschillende diepten
op een waarnemingspunt zijn alleen mogelijk
door het plaatsen van meerdere, aparte
grondwaterbuizen. Aangezien voor elk filter
een nieuw gat nodig is.veroorzaakt dit toch
weer veel werk.
In dit artikel wordt beschreven op welke
wijze de Van der Staayboor isaangepast,
zodat deze ook bruikbaar wordt voorhet snel
en goedkoop installeren van minifilters.
2. De basismethode
Boringen ten behoeve van ondiep geologisch
karteerwerk en het plaatsen vangrondwaterbuizen worden bijde vakgroepen Fysische
Geografie en Milieukunde van de Rijksuniversiteit Utrecht grotendeels uitgevoerd
met behulp van een Van der Staayboor
[Van de Meene et al., 1979]. Deze zuigerboor bestaat uiteen buitenhuis (40 x 36mm)
en een binnenhuis (32 x 28mm)vanslagvast
PVC (afb. 1 ). Onderaan de binnenhuis iseen
leren zuiger bevestigd (C in afb. la).
De lengte van de boor bedraagt 5 meter.
Door het aanbrengen van verlengstukken
kan een boordiepte van 10meter bereikt
worden. In verband met de hanteerbaarheid
wordt voor de eerste paar meter in het

algemeen een kortere (2,5 m) Van der Staayboor gebruikt met een enigszins grotere
diameter (50 x 45 mm).
De werkwijze in het veld isals volgt.
Met behulp van een Edelman-boor wordt
een gat gemaakt tot aan het grondwater, aangezien de Van der Staayboor alleen onderde
grondwaterspiegel werkt. Hierna wordt de
Van der Staayboor in het boorgat geplaatst
en door pulsen wordt de buitenhuis omlaag
geduwd waarbij deze zich vult met sediment
(afb. 2a). Dit wordt bevorderd door tijdens
het pulsen de zuigerbuis met een pompbeweging omhoog te trekken. Zo ontstaat
tussen zuiger en sediment een vacuüm dat
voorkomt dat hetsediment metde buitenhuis
mee omlaag gedrukt wordt.
Wanneer de buitenhuis volledigindegrondis
wordt de zuigerbuis door middel van een
schroef (D in afb. la) tegen de buitenhuis
geklemd. Vervolgens wordt het geheel
opgetrokken waarbij het sediment inde boor
blijft hangen onder invloed van het vacuüm
tussen zuiger en sediment en de schuitweerstand tussen sediment en buitenhuis
(afb. 2b). Nadat de zuigerbuis islosgeschroefd van de buitenhuis, wordt het
sediment op het maaiveld uitdeboor geduwd
door het neerwaarts bewegen van de zuigerbuis. Op deze wijze vormen zich kernen van
relatief weinig gestoord sediment, welke
gebruikt kunnen worden voor stratigrafische
interpretatie en sedimentanalyse.
Bovenstaande procedure wordt herhaald met
de 5 of 10 meter lange boor tot de gewenste
diepte isbereikt. Zo ontstaat een boorgat van
maximaal 10 meter diep.
Indien gewenst,wordt directnahet optrekken
van de boor een grondwaterbuis in het
boorgat geplaatst. Dit geschiedt door in het
boorgat een stevige grondwaterbuis krachtig
omlaag te pulsen, tegen deweerstand van het
zichdaar bevindende mengselvan grondwater
en sediment in. Uiteindelijk zet het sediment
zich tegen de buis door het instorten van het
boorgat.
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3. De aangepaste methode
Bij het onderzoek naar de variatie in grondwaterkwaliteit op locale schaal ontstond de
behoefte om per waarnemingspunt filters op
verschillende diepten te installeren.
De methode om voor elk filter een apart
boorgat te maken veroorzaakt veel werk.
Een snellere en goedkopere oplossing
bestaat in het plaatsen van een reeks
minifilters in één boorgat. Bij de bestaande
methode isdit niet mogelijk. De minifilters
zouden beschadigd raken doordat de grondwaterbuizen krachtig in het, deels met
drijfzand gevulde, boorgat gepulst moeten
worden.
Om te kunnen profiteren van de voordelen
van zowel de Van der Staayboor (snel, geen
boorwerkwater, draagbaar) alsvan die van
minifilters (1boorgat), isde hieronder
beschreven aanpassing van de Van der
Staayboor uitgevoerd.
Het principe van de aangepaste methode
berust op het gebruik van de buitenhuis van
de boor alsverhuizing van het boorgat.
Om het boorgat toegankelijk te maken voor
het plaatsen van minifilters moet de zuigerbuis verwijderd worden. Doordat onder de
zuiger een vacuüm ontstaat, isoptrekken van
de zuigerbuis niet mogelijk zonder meenemen
van sediment en buitenhuis (hierop berust
immers de werking van de boor).
De aanpassing wordt gevormd door een klep
in de zuiger welke vanaf het maaiveld
geopend kan worden om lucht, via de holle
zuigerbuis, onder de zuiger toe te laten
(afb. l b e n lc). Het vacuüm verdwijnt
daarmee en de zuigerbuis kan vervolgens
omhoog uit debuitenhuis getrokken worden.
De werkwijze met de aangepaste boor
isals volgt.
Er wordt een gat geboord tot de gewenste
einddiepte volgens de basismethode. Hierna
wordt niet een grondwaterbuis, maarde boor
zelf opnieuw in het gat gebracht (afb. 2c).
De zuiger bevindt zich hierbij onderin de
buitenhuis en wordt indit geval niet omhooggetrokken. De zuigerbuis moet tegen de
buitenhuis zijn vastgeschroefd, zodat de
zuigerbuis niet omhoog beweegt onder
invloed van de weerstand van zand en water
in het boorgat. Het geheel wordt krachtig
pulsend omlaag geduwd tot de eerder
geboorde diepte.
Vervolgens wordt de zuigerbuis losgcschroefd
en enkele centimeters omhoog getrokken.
Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor het
openen van de klep in de zuiger. Daarna
wordt de klepstang (Fin afb. lb) losgeschroefd van de binnenhuis en met een
lichte tik enkele centimeters omlaaggeduwd.
De klep in de zuiger gaat hierdoor omlaag
waardoor er via de holle binnenhuis en de
opening in de zuiger lucht onder de zuiger
kan stromen. Het vacuüm tussen zuiger en
sediment wordt hierdoor opgeheven.

A = buitenbuis
B = zuigerbuis
C = lerenzuiger
D = klemschroef voor
zuigerbuis
E = klep
F = klepstang
G = klemschroef
voor klepstang
H = handvat

Afb. I - Constructie van de beschreven boren in langsdoorsnede;
a) Van der Staayboor (basismethode); b) aangepasteboor ingesloten toestand; e) aangepasteboor inopen toestand.
Afb. 2 - Schematische voorstelling vande werking vandebasismethode (aen bl en vandeaangepastemethode fc.d.e. f);
zie tekst voor uitleg.
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De klepstang wordt weer vastgeschroefd
tegen de binnenhuis waarna het geheel van
binnenhuis en klepstang omhoog getrokken
kan worden (afb. 2d). De buitenhuis blijft
staan en dient alsverhuizingvanhet boorgat.
Hierin ishet nu mogelijk de minifilters te
laten zakken (afb. 2e).
Tenslotte wordt de buitenhuis voorzichtig
opgetrokken (afb. 2f). In eerste instantie
worden de minifilters boven het boorgat met
de hand in positie gehouden om te voorkomen dat deze mee naar boven schuiven bij
het optrekken van de verhuizing. Door
instorting van het boorgat sluit het sediment
zich rond de minifilters.

stromingte voorkomen isonderen boven elk
filter siliconenkit tussen de buisjes
aangebracht. Eventueel kan alsextra
voorzorg onderen boven elk filter nvlonkous
worden aangebracht gevuld met geperste
viscosespons, welke door zwellen in het
grondwater verticale stroming in het boorgat
grotendeels uitsluit. De waterstand in de
buisjes kan gemeten worden met behulp van
een elektrisch peilapparaat (diameter 5mm).
Het aanbrengen van aparte peilfilters isdus
niet nodig.

Op acht plaatsen in de groeve zijn minifilters
geplaatst. In principe kunnen met de
methode alle soorten minifilters worden
geplaatst mits het geheel binnen de
verhuizing past (diameter 36 mm). In de
groeve zijn minifilters gebruikt die bestaan
uit hard-PVC buisjes (8*6 mm) variërend in
lengte van 1 tot circa 10 m, afhankelijk van
de gewenste filterdiepte. Onderaan de buisjes
zijn over een lengte van circa 6 cm gaatjes
geboord. Over de gaatjes isnylon filtergaas
aangebracht en vastgezet met tape. In het
verhuisde boorgat kan een bundel van 7van
deze minifilters geplaatst worden,met onderlinge afstanden van 1,5 m. Om kortsluit-

In afb. 3 iseen grondwaterkwaliteitsprofiel
uit de groeve weergegeven. Bij de filters zijn

4. Toepassing van de methode

De aangepaste boormethode istoegepast bij
een grondwaterkwaliteitsonderzoek in de
groeve Oostermeent tussen Blaricum en
Huizen (afb. 3). Het onderzoek richtzich
onder andere op de vraag in hoeverre het
water indegroeve isvervuild tengevolgevan
landbouwactiviteiten stroomopwaarts op de
Gooise stuwwal.

'f ' i ' i maisakkers
M stuwwal
•

Afb. 3 - Lokatiekaan engrondwaterkwalueitsprofiel van
de groeve Oostermeent. De minifilters zijn geplaatstmet de
aangepaste boormethode. de normale peilfilters met de
Van der Staayboor. Belangrijkste kationen en anionen
volgens Sluyfzand, 1986 (monstername 5-8-1986).
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de belangrijkste kationen en anionen
aangegeven van watermonsters genomen op
5-8-1986 (classificatie volgens Stuyfzand,
1986). Voorts is in het profiel onderscheid
gemaakt op basis van de totale hardheid en
het nitraatgehalte.
Het grote aantal verschillende watertypen in
afb. 3kan worden verkleind tot 3 groepen op
basis van herkomstgebied. Bovenin het
profiel bevindt zich indegroeve geïnfiltreerd
regenwater dat wordt gekarakteriseerd door
een lage hardheid. Dit regenwater drijft op
grondwater met een hogere hardheid dat
afkomstig isvan de stroomopwaarts gelegen
stuwwal van het Gooi. In het westen van de
groeve vertoont dit grondwater sterk
verhoogde nitraatconcentraties (tot ruim
200 mg/l) ten gevolge van bemesting op het
deel van de stuwwal juist buiten de groeve.
Uit het profiel blijkt het belang van het
plaatsen van filters op meerdere diepten per
waarnemingspunt voor een nauwkeurige
begrenzing van watertypen. De scherpe
overgangen tussen de watertypen geeft aan
dat kortsluitstroming tussen de minifilters
niet of nauwelijks optreedt.
5. Slotbeschouwing
De beschreven aangepaste Vander Staayboor
heeft een aantal voordelen welke bij andere
boormethoden niet of in mindere mate
aanwezig zijn.
1. De methode issnel en dus goedkoop.
De tijd nodig voor het maken van een
boorgat issterk afhankelijk van de gewenste
diepte en het soort sediment ter plaatse.
Boringen tot 5 m (dus zonder verlengstukken) gaan i.h.a. snel; 8-12 boringen per
dag zijn goed mogelijk. Bij boringen dieper
dan 5 mneemt detijd onevenredig toemetde
diepte. Vaak loopt na het verwijderen vande
boor het boorgat snel vol met sediment,
waardoor bepaalde diepte-intervallen
meermalen geboord moeten worden.Op een
dag zijn circa 2-4 boringen tot 9 à 10m
mogelijk. Een boring kan worden uitgevoerd
door 2 tot 3 personen.
2. De methode gebruikt geen boorwerkwater dat langdurige verstoringen van de
grondwaterkwaliteit en de aquifer kan
veroorzaken. Wel wordt het grondwater in
het boorgat gemengd zodat de filters na
plaatsing enige tijd dienen te worden
afgepompt en de monstername bij voorkeur
enige maanden daarna wordt uitgevoerd.
3. De methode levert matiggoede tot goede
sedimentkernen, welke gebruikt kunnen
worden voor stratigrafische interpretatie en
sedimentanalyse.
4. De PVC boorbuizen zijn goed draagbaar
zodat ook in drassige en slecht bereikbare
terreinen gewerkt kan worden. Er zijn
geen boorstellingen of pompen nodig.
Het materiaal isgoedkoop en reparaties zijn
eenvoudig uit te voeren.

De methode heeft de volgende nadelen:
1. Er kan slechts tot 10monder maaiveld
worden geboord. Bij een grondwaterstand
van bijvoorbeeld 2 monder maaiveld kan
dan maximaal de bovenste 8 mvan het
grondwater worden bereikt. In theorie zou
de boor verlengd kunnen worden tot
bijvoorbeeld 15 m,maar hetgrotegewichten
de grote lengte zouden de boor vrijwel
onhandelbaar maken. Bovendien vergt het
bereiken van 10 mdiepte aldermate veel
inspanning dat grotere diepten (zonder het
gebruik van boorstellingen e.d.) praktisch
uitgesloten moeten worden geacht.
2. Er kan alleen worden geboord in zandige
afzettingen. In grof grind, klei en veen loopt
het sediment vast in de boor. Eventueel kan
de buitenhuis alsverhuizing van het boorgat
gebruikt worden om met een smalle
Edelmanboor of guts dunne grind-, klei-of
veenlagen te doorboren. Daarna kan weer
verder gewerkt worden met de zuigerboor.
Toepassing van de aangepaste boor isaan te
bevelen bij onderzoek waar gedetailleerde
informatie omtrent de grondwaterkwaliteit
tot 10 mdiepte wordt gewenst, zoals
saneringsonderzoek, ecohydrologiseh
onderzoek, onderzoek naarde uitspoeling
van meststoffen e.d.
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Samenwerkingsband Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant en
waterschappen uitgebreid
De NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant (NV WOB) en de waterschappen de Aa, de Dommel, de Maaskant
en de Zandley tekenden op 9 juni jl. een
exploitatie-overeenkomst en een beheersstatuut om de gemeenschappelijke exploitatie
van een nieuw computersysteem te
bekrachtigen.
Dit computersysteem, een IBM-S38, isdoor
de NV WOB aangeschaft ten behoevevande
inning van de waterschapsbelastingen over
onroerend goed (omslagen) van de vier
waterschappen. Deze waterschappen zijn via
PTT-lijnverbindingen op het centrale
computersysteem aangesloten. Ook de
WOB, waar het systeem isopgesteld, maakt
voor haar financiële administratie gebruik
van de nieuwe computer.
De inning van de waterschapsbelastingen
over onroerend goed geschiedt met behulp
van het Geïntegreerd Informatie Belastingsysteem (GIBS) van CMG.
De aanleiding voor de aanschaf van de S38
computer en het GIBSwasde automatisering
van het Rijkskadaster. Deze automatisering
heeft grote gevolgen voor de belastingadministraties van de waterschappen.
De waterschappen verwachten ook toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
de belastingheffing met het GIBS te kunnen
opvangen.
Het computernetwerk van het GIBS zal
tevens gebruikt worden ten dienste van de
bestaande praktijk van het gecombineerd
innen door de WOB vande verontreinigingsheffing van de drie grote waterschappen met
het watergeld.
Met de uitvoering van het project isdoor
NV WOB en dewaterschappen een gezamenlijke investering van circa 2 miljoen gulden
gemoeid.

DBBT wordt verboden
Minister Nijpels heeft een spoedverbod
uitgevaardigd tegen de nieuwe stof DBBT.
Deze stof isdoor een Engels bedrijf ontwikkeld als vervanger voor het al verboden
PCB (polychloorbifenyl).
In eerste instantie is DBBT, dat evenals PCB
milieugevaarlijke eigenschappen heeft,
bestemd alshydraulische vloeistof in de
Westduitse en Belgische kolenmijnbouw.
Gevreesd wordt voor verontreiniging in
Nederland via grensoverschrijdende rivieren
en via de handel in afvalolie. Daarom iseen
verbod op Europees niveau dringend gewenst. Nederland zal hierop aandringen.
Het spoedverbod dat nu isafgekondigd, is
genomen op basis van de Wet milieugevaarlijke stoffen,
(persbericht min. v. VROM)

