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1.
· inleiding
Verontreini ging van bodem vindt meestal plaats aan het aardoppervl ak. De schadelijke gevolgen voor het milieu blijven meestal niet beperkt tot de plaats van
verontreini ging. Veel verontreini gingen zijn geheel of gedeeltelij k oplosbaar in
water en worden met het grondwater in het milieu verplaatst. Een belangrijk trajekt op de weg die een verontreini ging in het milieu aflegt, is het transport
vanaf het aardoppervl ak tot aan de grondwater spiegel. Daarna vindt verdere verspreiding van de verontreini gingen in de verzadigde zone plaats. Doordat het
grondwater in de verzadigde zone veelal in horizontale richting afstroomt naar
sloten en waterlopen, kan het gebeuren dat het grondwater in de verzadigde zone
verontreini gd is, terwijl de onverzadigd e zone niet verontreini gd is. Dezelfde
situatie ontstaat als verontreini gd afval wordt gebruikt om een sloot te dempen,
waarna de volgestorte sloot wordt afgedekt met schone afdekgrond. In dit onderzoeksrappor t zullen enige voorbeelden gegeven worden van situaties., waarin de
onverzadigd e zone verontreini gd wordt vanuit de verzadigde zone.
Een paar punten van onderscheid tussen de onverzadigd e zone en de verzadigde zone
zijn:
In de onverzadigd e zone bevindt zich water en lucht in een meestal niet constante mengverhoud ing. Het vochtgehalt e is afhankelijk van de grondsoort,
diepte van de grondwaters piegel en stromingsto estand (zie figuur 1). In de
verzadigde zone is het vochtgehalt e op een bepaalde plaats wel constant in de
tijd.
Bij de afbraak van opgeloste stoffen in de onverzadigd e zone kan de micro-biologische activiteit een grote rol spelen. In de onverzadigd e zone is de afbraak
van opgeloste stoffen veelal aeroob, terwijl hij in de verzadigde zone meestal
anaeroob is.
- In Nederland is de jaarsom van de neerslag meestal aanzienlijk groter dan de
jaarsom van de verdamping. Er is dus een neerslagove rschot, waarvan het grootste deel in het winterhalfj aar naar de verzadigde zone wordt afgevoerd. In de
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onverza digde zone is het watertra nsport daarom overwege nd vertika al en naar
beneden gericht . In de verzadig de zone is de horizon tale compone nt van de
grondwa terstrom ing echter meestal niet te verwaar lozen.
Bij de bereken ing van het transpo rt van opgelos te stoffen in de onverza digde zone
kan men gebruik maken van een mathema tisch model. Zo'n model zal in het volgend e
hoofdstu k behande ld worden. Daarna zullen enige praktijk gevalle n worden beschouw
d
en doorgere kend.
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Figuur 1.
Fase verdelin g in zandgron d als funktie van de diepte ten opzichte van maaiveld .
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2.
math emati sch model van niet-s tation air
trans port van water en een daari n opgeloste stof
in de onver zadig de bodem
Een populai r mathema tisch model voor de bereken ing van het transpo rt van een
opgelos te stof in de bodem is het convect ie-dispe rsie-mo del, dat zowel voor de
verzadig de als de onverza digde zone kan worden gebruik t. In dit hoofdstu k zal het
convect ie-dispe rsie-mo del voor het vertika le transpo rt in de onverzad igde zone
worden afgeleid . In de volgend e hoofdstu kken zullen enige toepassi ngen van dit
model worden uitgewe rkt.
Model van het niet-sta tionaire watertra nsport in de onverzad igde zone
Het model van het niet-sta tionaire watertra nsport kan worden afgeleid uit de
continu lteitswe t en de st~omingswet van Darcy. Het gaat uit van een homogene
bodem met een constan te poriëng rootteve rdeling en poriënvo lume in alle richtin gen.
Continu lteitswe t:
-------

ae

av

ät==- ä;

0= vochtge halte als funktie van de druk van het water in de grond (m 3 water per
m 3 grond)
V

= volumes troomdic htheid

z

=

in z-richti ng (m 3 water per m2 grondop pervlak per dag)
plaatsco 5rdinaa t (m), positiev e z-as naar beneden .

~e!!.a!!_Q.a.!.cz

(volume stroomd ichtheid evenred ig met stijghoo gtegrad ient).

'àH

V = - K. öz

H = stijghoo gte van het grondwa ter in de verzadig de of onverzad igde zone t.o.v.
een gekozen vaste referent iehoogt e (m)
K

= doorlate ndheid
(m/dag)

van de grond voor het transpo rt van water in z-richti ng
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Figuur 2.
Meting van de stijghoo gte in de verzadig de- en de onverza digde zone.
In figuur 2 is schemat isch weergeg even hoe de stijghoo gte gemeten wordt. In de
verzadig de zone wordt de stijghoo gte gemeten met behulp van een peilbuis of
stijgbu is. In de onverza digde zone heerst een onderdru k in het bodemvo cht, zodat
een stijgbu is niet vanzelf volloop t met water. Daarom wordt een tensiom eter gebruikt om de onderdru k te meten. Het belangr ijkste onderde el van de tensiom eter
is een poreuze keramisc he pot, die wel water, maar geen lucht doorlaa t. Het water
in de pot krijgt na enige instelti jd dezelfde onderdru k als de onderdru k in het
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bodemvoc ht. In figuur 2 kan men aflezen dat de stijghoog te in de peilbuis gelijk
is aan -7 meter (referent ie -7 m). De stijghoog te kan verdeeld worden in de
plaatshoo gte en de drukhoog te. De plaatshoo gte is gelijk aan de hoogte van het
meetpunt ten opzichte van de referentie hoogte (zref - zmtp). De plaatshoo gte van
de peilbuis is gelijk aan -11 meter. De drukhoogt e is de hoogte van de waterspiegel in de peilbuis ten opzichte van de hoogte van het meetpunt (z t m P•
zwsp. ). De drukhoogt e van de peilbuis is dus gelijk aan 4 meter. Het meetpunt in
de onverzadi gde zone ligt op een diepte van 1 meter onder het aardopper vlak
(z
= 1 m, zie figuur 2). De waterspie gel in de stijgbuis van de tensiomet er
mtp.
staat op een diepte van 2 meter onder het aardopper vlak (z
= 2 m). De stijgwsp.
hoogte van de tensiomet er is dus gelijk aan -5 meter (ref. -5 m). De drukhoogt e
van de tensiomet er is gelijk aan -1 meter. De druk in het bodemvoch t ter plaatse
van de tensiomet erpot is dus kleiner dan de atmosferi sche druk (0,1 bar onderdruk).
Tussen de stijghoog te (H), plaatshoo gte (Hz) en drukhoogt e (Hp) bestaan dus de
volgende relaties:
Hz=· z

Hp
H

= Hz +

Hp

=

ref.

z

mtp.
z
z
mto.
wsp

= z

ref.

- z

wsp.

Substiuti e van de wet van Darcy in de Continu1 teitswet leidt tot de differentiaalverg elijking van het watertran sport in vertikale richting:

In modellen van het niet-stat ionaire watertran sport in de onverzadi gde zone wordt
meestal de drukhoogt e in plaats van de stijghoog te gebruikt. De relatie tussen
beide volgt uit de eerder gegeven defenitie s:
H = Hp + z
ref. zmtp.
en voor de stijghoog tegradiën t geldt:
aH _ oHo

'dz-dZ "-

1

De bovenstaa nde uitdrukki ng voor de stijghoog tegradiën t kan worden gesubstit ueerd
in de different iaalverge lijking van het niet-stat ionaire transport van water in
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Het vochtgehalt e kan in een laboratorium bepaald worden als funktie van de drukhoogte (figuur 3). Deze relatie is sterk niet-lineai r en vertoont een knik bij
een drukhoogte, waarbij de grootste poriën geen water meer kunnen vasthouden (zg.
"air-entry- value"). De doorlatendh eid is in de onverzadigd e zone meestal veel
kleiner dan in de verzadigde zone en kan in een laboratorium bepaald worden als
funktie van de drukhoogte (zie figuur 4). Deze funktie heeft meestal geen eenvoudige vorm en daarom is een exacte oplossing van de differentia alvergelijk ing niet
gemakkelijk .
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Figuu r 4.
Verloop door laten dheid in de grond in verti kale richt
ing (mati g fijnza nd,ge en stroming.
Model voor het niet- stati onai re trans port van opge
loste stoff en
Tran sport van opge loste stoff en vind t plaat s als
het oplos midd el (wate r) stroo mt.
Dit is het conv ectie ve trans port. Als het water
niet stroo mt kan er onder invlo ed
van conc entra tieve rschi llen toch diffu sie van opge
loste stoff en plaat svind en. De
derde vorm van trans port word t veroo rzaak t doord
at het water in de ene porie
snell er stroo mt dan in de ande re. Deze vorm van
trans port word t hydro dynam ische
dispe rsie genoe md.
De diffe renti aalv erge lijki ng voor het trans port
van een opge loste stof word t op
deze lfde wijze afgel eid als die voor het trans port
van wate r. Men gaat daar bij
weer uit van de conti nu•it eitsw et in verti kale richt
ing:

a( e.c)

az

C
J

= -

aJ

az

= conc entra tie van opge loste stof in het porie wate r
= stofs troom dicht heid in z-ric hting (kg/m 2/dag)

(kg/m 3)
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Bij het transpo rt van de opgelos te stof wordt ondersc heid gemaakt tussen het
transpo rt door convect ie en het transpo rt door diffusie en dispers ie. De stofstroomd ichtheid , die het gevolg is van convect ie, is gelijk aan het produkt van
de volumes troomdic htheid (V) en de concent ratie. Voor het transpo rt door diffusie
en dispers ie kan de diffusie wet van Fick worden gebruik t:
E_eE_.!a.!!.

!,i~k

JD =-0 • D •

(stofstro omdich theid evenred ig met concent ratiegra diënt).

ac

ä;°

Jo = de stofstro omdicht heid door diffusie en dispers ie (kg/m 2/dag)
D

= coeffic iënt

voor hydrody namisch e dispers ie en molecul aire diffusie in zrichting (m 2/dag)

De totale stofstro omdicht heid in z-richti ng is gelijk aan de som van
de stof-

stroomd ichthede n door convect ie, diffusie en dispers ie:
J=V.C-0

ac

D.ä;

Invullen van de stofstro omdicht heid in de continu lteitsve rgelijki ng leidt tot de
volgend e differen tiaalver gelijkin g:

ac 0.c)
at

= -

o(V .C)

oz

+ _l

az•

(0

D

_u)

··az

Het convect ieve stoftran sport in vertika le richting is meestal groter dan het
stoftran sport door diffusie en dispers ie. Het stoftran sport door molecul aire
diffusie kan relatief belangr ijk zijn als het water in de grond niet of nauwelijks meer stroomt . De diffusie coëffic iënt in grond is kleiner dan de diffusie coëffic iënt in water en wordt bepaald door specifie ke stofeige nschapp en, bodemfysische eigensch appen van de grond en het vochtge halte in de grond.
In de verzadig de zone is de molecul aire diffusie coëffic iënt constan t in de tijd
omdat het vochtge halte (= poriënvo lume) niet verande rt. In de onverzad igde zone
is het vochtge halte niet constan t in de tijd zodat ook de diffusie coëffic iënt
niet constan t is. De diffusie coëffic iënt als funktie van het vochtge halte in de
grond moet langs experim entele weg worden vastges teld.
Het transpo rt door hydrody namisch e dispers ie vindt alleen plaats als het water in
de grond stroomt . Het wordt op dezelfde wijze berekend als het transpo rt door
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diffusie. De dispersieco ëfficiënt wordt bepaald door de bodemfysisc he eigenschappen en het vochtgehalt e van de grond en door de flux van het water. In de verzadigde zone is de dispersieco ëfficiënt een funktie van de flux en het effectieve
poriënvolum e. In de onverzadigd e zone is de dispersieco ëfficiënt een funktie van
de flux en het effectieve vochtgehalt e. De dispersieco ëfficiënt moet ook langs
experimente le weg worden vastgesteld .
Voor het bijzondere geval dat het vochtgehalt e, de flux van het water en de
coëfficiënt en voor de moleculaire diffusie en dispersie constant zijn, kan een
exacte oplossing van de differentia alvergelijk ing voor het transport van een
opgeloste stof in vertikale richting worden afgeleid. Voor het bestuderen van het
gedrag van opgeloste stoffen in praktijksit uaties is deze exacte oplossing meestal te beperkt en daarom worden steeds meer numerieke oplossingen gebruikt.

ff'tÏ~ rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne
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3.
veron treini ging van de onver zadig de zone door
reeds veron treini gd grond water
Dit voorbee ld heeft betrekk ing op een terrein, waar
van 1 m onder het aardopp ervlak reeds verontre inigd
bestaat uit matig fijn zand en is aanvank elijk niet
Aangenomen is dat de infiltra tie van water door het

het grondwa ter op een diepte
is (figuur 5). De bovengro nd
verontr einigd.
aardopp ervlak constan t is en
0,001 m water per dag. In

gelijk is aan het gemidde lde neerslag oversch ot van
figuur 6 geeft het drukhoo gteverlo op en het vochtge haltever loop tussen het aardoppervla k en de grondwa terspieg el weer.

De verontr einiging gedraag t zich als een conserv atieve stof, d.w.z. vervluc htigt
niet en wordt niet geadsor beerd of afgebrok en. De concent ratie in het grondwa ter
bedraag t bijvoorb eeld 1 kg per m3• Als gevolg van het concent ratiever schil tussen
het grondwa ter en de onverz~digde zone is een opwaart s transpo rt van de verontreinigin g in de onverza digde zone te verwach ten. De grootte en richting van het
transpo rt van de opgelos te stoffen is afhanke lijk van het watertra nsport, dat
vooral bepaald wordt door het terreing ebruik. Daarom worden drie mogelijk heden
van terreing ebruik ondersc heiden:
- Er wordt niets met het terrein gedaan. Het neerslag oversch ot blijft gelijk
(0,001 m/dag).
- Het grondop pervlak wordt afgedek t met plastic en de neerslag wordt afgevoe rd
naar een sloot.
- Er wordt een groot gebouw neergez et met een goed geventi leerde kruiprui mte.
Ten einde een voorspe lling te kunnen maken van de te verwach ten toename van de
concent ratie van de verontr einiging in de onverza digde zone werden enige ondersteunend e bereken ingen uitgevoe rd met het convect ie-dispe rsie model, dat in het
vorige hoofdstu k werd behande ld. Een numeriek e oplossin g van dat model is bij het
RIO beschik baar (lit. 1). Ondanks de eenvoud van de modelco nceptie zijn er toch
nog heel veel gegeven s met betrekki ng tot de bodemfy sische eigensch appen van de
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Figu.ur 5.
Situatie schets verontr einigd grondJ.vater op een diepte van 1 meter onder maaivel d
(verzadi gde zone).
grond en de fysisch- chemisc he eigensch appen van de verontre iniging nodig, voordat
er gerekend kan worden. Het betreft hier een hypothe tisch geval, waarvoo r geen
meetgeg evens beschikb aar zijn. De gekozen getalswa arden liggen echter allemaa l
binnen fysisch aanvaard bare grenzen .
De diffusie coëffic iënt van de verontr einiging in water werd geschat op 0,0001 m2
per dag (ter vergelij king: het chloride -ion heeft een diffusie coëffic iënt in
water van 0,000167 m2 per dag). In het model werd aangenom en dat de diffusie coëfficiënt in de grond kleiner is en wel gelijk aan het produkt van het vochtge halte
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Verloop dr'Ukhoogte in het water en het vochtgeh alte in matig fijnzand bij een neerwaartse flux van 0,001 m/dag en grondiiJat erspiegel op 1 meter diepte.
en de diffusiec oëfficiën t in water. In de verzadigd e zone met een constant vochtgehalte van bijvoorbe eld 0,33 is de diffusiec oëfficiën t dus gelijk aan 0,000033 m2
per dag. In de onverzadi gde zone is het vochtgeh alte kleiner en daardoor ook de
diffusiec oëfficiën t kleiner. De coëfficië nt van de hydro-dyn amische dispersie is
een funktie van het vochtgeh alte en de flux van het water volgens de formule:
Dh == a

l~I
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V = volum estroo mdich theid (m 3 water per m2
e = vochtg ehalte (m 3 water per m3 grond)
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a

grondo ppervl ak per dag)

De dispe rsivit eit van de grond werd gescha t op 0,025 m. Bij
een flux van 0,001 m
per dag (gemid deld neersl agove rschot ) en een vochtg ehalte van
0,33 (verza digd) is
de dispe rsieco ëffici ënt gelijk aan 0,0000 75 m2 per dag (0,75
cm 2 per dag). Bij
een vochtg ehalte van bijvoo rbeeld 0,2 (onver zadigd ) en dezelf
de flux is de dispersie coëffi ciënt gelijk aan 0,0001 25 m2 per dag (1,25 cm 2 per
dag). In dit geval
is de diffus iecoë fficië nt dus niet te verwa arloze n t.o.v. de
dispe rsieco ëfficiënt.
Bereke ning van de conce ntrati e in de onverz adigde zone op lange
termij n.
In het ergste geval blijft de conce ntrati e van de veron trenig
ing in het grondw ater op 1 meter diepte gehand haafd, bijvoo rbeeld door zijdel ingse
aanvoe r van
veron treinig d grondw ater. Ondanks de neerw aartse flux zal de
onverz adigde zone
.dan toch aan de onderk ant veron treinig d worden . Op de lange
duur zal er een. stationai re eindto estand bereik t worden , waarin de conce ntrati e
van de veron treini ging niet meer veran dert. Als e~ geen veron treinig ing verdw
ijnt dcor bijvoo rbeeld
vervlu chtigi ng, dan is in de statio naire eindto estand het conve
ctieve stoftr ansport in evenw icht met het stoftr anspo rt door diffus ie en dispe
rsie. Dit wordt
uitged rukt in de volgen de differ entiaa lverge lijkin g:

a c=
v.az

a2cz
e.n.az-

Hierin staat D voor de som van de diffus ie- en dispe rsieco ëffici
ënten . Een exacte
oploss ing van deze differ entiaa lverge lijkin g is mogel ijk als
het vochtg ehalte en
de diffus ie- en disper siecoë ff iciënt en consta nt zijn. Verder
hebben we nog twee
randvo orwaar den nodig:
1. We·nemen aan dat de conce ntrati e op een diepte van z meter
gehand haafd blijft
1
op Co kg/m 3•
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2. We nemen aan dat er geen transport van de verontrei niging door het aardopper vlak plaatsvin dt.
Bij deze randvoorw aarden hoort de exacte oplossing (bijlage 1).
-

v

C(z) • Co. e G.D

(z - z 1 )

In het eerste geval gebeurt er niets met het terrein. De flux in de onverzadi gde
zone blijft gelijk aan 0,001 meter per dag. Uit figuur 6 blijkt dat het vochtgehalte in de onverzadi gde zone afhankeli jk is van de afstand tot de grondwat erspiegel en een waarde heeft tussen 0,19 en 0,33. De gecombine erde coëfficië nt
voor de molecula ire diffusie en dispersie is dus ook afhankeli jk van de afstand
tot de grondwat erspiegel . Het stoftrans port vindt echter grotendee ls aan de onderkant van de onverzadi gde zone plaats. Daar is het vochtgeh alte ongeveer 0,30
en heeft de gecombine erde coëfficië nt voor molecula ire diffusie en dispersie een
waarde van ongeveer 0,000113 m2 per dag (1,13 cm 2 per dag). Daarmee kunnen we de
concentr atie als funktie van de diepte op lange termijn uitrekene n. Op een diepte
van 0,9 meter wordt de concentr atie bijvoorbe eld 0,053 kg/m 3• Op een diepte van
0,8 meter is de concentr atie nog maar 0,0028 kg/m 3 • De verontrei niging krijgt dus
geen kans om ver in de onverzadi gde zone door te dringen.
In het tweede geval werd de grond afgedekt met plastic, waardoor het vertikale
watertran sport in de onverzadi gde zone na korte tijd stil komt te liggen. Het
stoftrans port door convectie en disperisi e stopt eveneens. Maar het stoftrans port
door diffusie gaat echter net zo lang door totdat er geen concentra tiegradië nt
meer is. De concentra tie in de hele onverzadi gde zone is dan gelijk aan die in
het verontrei nigd grondwate r (1 kg/m3). Daar gaat heel wat tijd overeen. Berekend
werd dat na 600 dagen nog maar weinig opgeloste stof tot bovenin de onverzadi gde
zone doorgedro ngen is (figuur 7). De berekenin g werden uitgevoer d met het numerieke model (lit. 1).
In het derde geval werd er een gebouw op het terrein neergeze t. Als aangenomen
wordt dat het grondopp ervlak in de goed-gev entileerde kruipruim te per jaar per m2
grondopp ervlak 0,18 m3 verdampt, dan is de gemiddeld e flux van het opwaartse
watertran sport dus 0,0005 meter per dag (0,5 mm per dag). In die situatie neemt
het vochtgeh alte in de onverzadi gde zone af van 0,33 op l meter diepte tot 0,08
aan het grondopp ervlak. De gecombine erde diffusie-dispersieco~fficiënt is daar-
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Figuur 7.
Concentra tie opgeloste stof in onverzadi gde zone na 600 dagen (numeriek e oplossing )
door aan het grondoppe rvlak ongeveer 2,5 maal zo groot als op l meter diepte.
Daarom is een exacte oplossing , waarin de diffusie- en dispersie coëfficië nten
constant zijn niet goed te gebruiken . Maar als we veilighei dshalve rekenen met de
maximum waarde van de gecombine erde diffusie- dispersie coëfficië nt dan berekenen
we dus de minimum waarde van de concentra tie aan maaiveld. In alle gevallen loopt
de concentra tie aan maaiveld zeer hoog op ten gevolge van het voortdure nde opwaartse convectie ve transport . Reeds na 600 dagen is de concentra tie bovenin de
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onverza digde zone hoger als in het grondwa ter (figuur 7). In dit soort gevallen
is het niet aanneme lijk dat de concent ratie van opgelos te stoffen maar steeds
hoger wordt zonder dat andere processe n, zoals neerslag vorming en vervluc hting
optrede n.
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4.
transp ort van opgeloste stoffen in de afdekl aag
van een stort in de verzad igde zone
4.1. Probleem stelling en situaties chets
4.2. Berekenin g van de afstand tussen de drains en de maximum kwel
4.3. Berekenin g van de concentr aties van opgeloste stoffen in de deklaag
4 .4. Conclusie s

4.1. probleemstelling en situatiesc hets
In West-Ned erland wordt huisvuil of chemisch afval gestort in gaten in de grond.
De stort wordt afgedekt met een laag zandige grond, die gedrainee rd wordt met
behulp van drainbuiz en. Na afwerking van de stort wordt het terrein ingericht als
industrie terrein, recreatie gebied of zelfs woongebie d. Hoe moet de stort worden
ingericht en afgewerkt teneinde te voorkomen dat het diepe grondwate r wor~t verontreinig d en welke concentr atie van giftige en opgeloste stoffen zijn op lange
termijn in de onverzadi gde deklaag van de stort te verwachte n?
stort ligt in een veengebie d met een ondiepe grondwate rstand en een constant
oppervlak tewaterpe il op een halve meter onder het maaiveld. Het veenpakke t heeft
een dikte van 2 meter en onder het veen ligt een kleilaag met een dikte van
De

1 meter. Onder de kleilaag ligt een zandpakke t. De stijghoog te van het grondwate r
in het zandpakke t is ongeveer evenhoog als het maaiveld, zodat er voortdure nd
kwel in de kleilaag aanwezig is (zie figuur 8).
Bij de inrichtin g van de stort worden damwanden gebruikt teneinde horizonta le
verspreid ing van verontrei nigd grondwate r te vermijden (figuur 9). Het veen pakket tussen de damwanden wordt afgegrave n en ergens anders gebruikt voor het dempen van een sloot. Daarna wordt het gat volgestor t met huisvuil, bouw- of industrieel afval of gerijpt havenslib . De stort wordt verdicht en afgewerkt met een
laag matig fijn leemhoude nd zand met een dikte van 0,70 meter. Daarop komt een
toplaag zwarte grond, bestaande uit humeus matig grof zand met een dikte van 0,30
meter. Het nieuwe terrein wordt intensief gedrainee rd met behulp van drainbuiz en,
die op een diepte van 0,95 meter onder maaiveld worden gelegd (0,45 meter onder
het oorspronk elijke maaiveld) .
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4.2. berekening van de afstand tussen de drains en de maxim um kwel
In de boveng eschets te situati e moet de grondw aterspi egel zich onderin
de deklaag
bevind en. Aangenomen wordt dat de afvoer van regen- en kwelwa ter naar
de drains
in hoofdz aak door de deklaag plaatsv indt. De verzad igde doorlat endhei
d van de
deklaag wordt gescha t op 1 meter per dag. De totale weersta nd tussen
de deklaag
en het zandpa kket wordt gescha t op 1500 dagen. Gevraag d is om de afstand
tussen
de drainbu izen zo te kiezen dat de kwel door het stort ook in natte
omstan digheden gehand haafd blijft .
In een natte winter111aand valt er in De Bilt gemidd eld ongeve er 0,07 m
neersla g.
In een nat jaar zoals 1974 valt er in decemb er 0,128 m neersla g (gemid
deld 4 mm
per dag). In een natte decade , zoals de derde decade in decemb er valt
er gemiddeld 0,026 m neersla g. In een nat jaar, zoals 1974 valt in de derde
decade van
decemb er 0,044 m neersla g. Deze gegeven s werden ontleen d aan De Bruijn
, 1979,
(lit. 2). In een zeer nat jaar valt er dus hoogui t 0,05 m neersla g per
decade .
Voor een schatti ng van de benodig de afstand tussen de drains kan gebruik
gemaak t
worden van het model van Hoogho udt (lit. 5). Hierin wordt uitgega an van
een horizontale station aire grondw aterstro ming boven een ondoor latende laag naar
volkom en
ingesne den evenwi jdige sloten .

A = slootaf voer (m 3 per m2 grondo ppervla k per dag);
N = neersla govers chot (m3 per m2 grondo ppervla k per dag);
K = horizo ntale verzad igde doorlat endhei d (1 meter per dag);
D = afstand slootp eil of drain tot bovenk ant ondoor latende laag (0,05
m);
h = opbolli ng van de grondw aterspi egel midden tussen de sloten of drains
(ontwa terings kriteri um: maximum opbolli ng 0,45 m);
L =afsta nd tussen de evenwi jdig aan elkaar liggend e sloten of drains
(m).
Met het Hoogho udt-mod el wordt een draina fstand van 14 meter verkreg en.
Daarbi j
werd geen rekenin g gehoud en met de kwel. In de natte toestan d is er
in dit geval
echter weinig kwel door de hoge grondw atersta nd. In een droge periode
zakt echter
de grondw aterstan d en neemt de kwel van veront reinigd water uit de stort
toe. Het
is dus van belang om te weten hoevee l veront reinigd kwelwa ter er afgevo
erd wordt
in het opperv laktew ater. Het afscha tten van de maximum kwel gebeur t als
volgt:
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Figuur 10.
Modelsch ematisatie van het transport van LJater en opgeloste stoffen in een stort.
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Stel dat in de zomer de grondwa terspieg el zakt tot op het drainniv o (0,95 m maaivel d). Stel verder dat de stijghoo gte in het watervo erende pakket ligt op 0,5
m - maaivel d. De weerstan d, die de kwelstro ming ondervi ndt is geschat op 1500
dagen, zodat de maximum kwel gelijk is aan 0,0003 meter per dag (3 m3 per ha per
dag).

4.3. berekening van de concentraties van opgeloste stoffen in de deklaag
Het gestorte materia al heeft een groot adsorptie verm.og en voor geloste stoffen ,
zoals zware metalen . Aangenomen wordt dat de concent ratie van een bepaald soort
opgelos te en giftige stof in het poriewa ter gelijk is aan 1 kg/m 3• De deklaag
bestaat uit matig fijn, leemhoud end zand met een klein adsorpti evermog en. Aanvankelijk is de deklaag niet verontr einigd, maar na verloop van tijd zal de deklaag
aan de onderzi jde verontre inigd zijn. De opgelos te stoffen komen met de kwel de
deklaag in, maar ook zonder kwel zou dat waarsch ijnlijk wel gebeuren (zie hoofdstuk 3). Verdere verspre iding van opgelos te stoffen in de deklaag vindt plaats in
droge perioden met een neerslag tekort (verdamp Jng groter dan neersiag ), waarin
tijdelij k opwaart s watertra nsport in de onverza digde zdne kan plaatsvi nden. In
een nat klimaat als het onze is er echter meestal een neerwaa rts watertra nsport
in de onverza digde zone en vindt uitspoe ling van opgelos te stoffen plaats.
Bovengenoemd transpo rt van opgelos te stoffen wordt het convect ieve transpo rt
genoemd . Net als het watertra nsport verande rt het convect ieve stoftran sport
voortdu rend van grootte en richting . Daarnaa st vindt ook transpo rt van opgelos te
stoffen plaats onder invloed van diffusie en dispers ie. Deze transpo rten zijn
gewoonl ijk veel kleiner dan het convect ieve stoftran sport en zijn ook niet afhankelijk van de richting van de waterstr oming (zie hoofdstu k 2).
De hoogte van de te verwach ten concent ratie van opgelos te stoffen in de deklaag
kan worden geschat door het transpo rt van water en opgelos te stoffen in de deklaag te simulere n met behulp van het in hoofdstu k 2 toegelic hte convect ie-dispe rsiemode l. In dit model wordt alleen het vertika le transpo rt van water in opgeloste stof in beschouw ing genomen (figuur 10).
De simulat ie van het transpo rt van water en opgelos te stoffen werd uitgevoe rd met
het computer programm a ONZAT (lit 1). De simulat ie heeft betrekki ng op een periode
van 8 jaar te beginnen in 1973 als de stort juist is afgewer kt en het terrein als
recreat ieterrei n is ingerich t.
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Ingevoerde gegevens met betrekking tot het watertransp ort
Neerslag en potentiële gewasverdam ping werden ontleend aan De Bruijn (lit. 2). De
ingevoerde neerslag per dag werd gelijk gesteld aan de gemiddelde neerslag per
decade gemeten te De Bilt. De potentiële gewasverdam ping werd gelijkgeste ld aan
80% van de open-waterr eferentiever damping van De Bilt (zie De Bruijn, lit 2).
De dikte van de wortelzone is gedurende de gehele simulatiepe riode gelijk aan
0,30 meter. Voor berekening van de actuele gewasverdam ping werd het verdampings model van Hoogland gebruikt (lit l of 4). De maximum vochtontre kkingsinten siteit
in de wortelzone werd gelijkgeste ld aan 0,02 m3 water per m3 grond per dag.
De actuele vochtonttre kkingsinten siteit is gelijk aan de maximum vochtonttre kkingsinten siteit als de drukhoogte in de wortelzone groter is dan -5 m w.k. (pF=
2,7). Bij een drukhoogte kleiner dan -160 m w.k. (pF: 4,2) kan de plant geen
vocht meer aan de grond onttrekken. In het trajekt tussen -5 en -160 m w.k. vindt
een lineaire reduktie van de verdamping plaats.

,,
bodemfysisc he eigenschapp en van de deklaag (pF-krommen en onverzadigd e doorlatendheid) werden ontleend aan Rijtema (lit. 3).
De wortelzone bestaat uit humeus matig grof zand (Rijtema's Standaardgr ond nummer
De

5). Daaronder bevindt zich leemhoudend matig fijn zand (Rijtema's Standaardgr ond
nummer 3).
De grondwatera fvoer naar de drainbuizen wordt berekend als funktie van de gemiddelde opbolling van de grondwaters piegel tussen de drainbuizen :
a f voer ( m3/ m2/d ag ) = gemiddelde opbolling (m)
drainagewee rstand (dag)
De drainagewee rstand is afgeleid uit de formule van Hooghoudt en is afhankelijk
van de gemiddelde dikte van de verzadigde zone in de deklaag tussen de drainbuizen. Bij een gemiddelde grondwaters tand van 0,50 m - maaiveld heeft de drainageweerstand een waarde van 50 dagen. De afvoer van de drainbuizen , die op een diepte van 0,95 m - maaiveld liggen, is dan gelijk aan 0,009 m per dag (komt zelden
voor). Bij een gemiddelde grondwaters tand van 85 cm - maaiveld heeft de dri~ge
weerstand een waarde van 167 dagen. De afvoer van de drainbuizen is dan gelijk
aan 0,0006 m per dag, waarvan 0,00023 m per dag kwel is (komt vaak voor).
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Figuur 11.
De diepte waarop de concen tratie in àe deklaag gelijk is aan 1% van de concen
tratie
in de stort (die gelijk blijft) .
Ingevo erde gegeven s m.b.t. transp ort en retenti e van opgelo ste stoffen
Het transp ort van opgelo ste stoffen in de deklaag vindt plaats onder
invloed van
convec tie, disper sie en diffus ie. Het transpo rt door diffus ie en disper
sie is
evenre dig met de concen tratieg radiën t (wet van Fick). De diffus ie- en
disper siecoëffic iënten in de grond zijn afhank elijk van het vochtg ehalte en zijn
in de
onverz adigde zone dus niet consta nt. De diffus iecoëf ficiënt in water
werd gescha t
op 0,0001 m2 per dag (1 cm 2 per dag). In dit model wordt aangeno men
dat de diffusiecoë fficiën t in de grond recht evenred ig is met het vochtg ehalte.
In een met
water verzad igde grond met een vochtg ehalte van 0,33 is de diffus iecoëf
ficiënt
dus gelijk aan 0,00003 3 m2 per dag (0,33 cm 2 per dag). De disper siecoë
fficiën t is
een funktie van de disper sivitei t, het vochtg ehalte en de stroom snelhei
d van het
water (zie hoofds tuk 2). Voor de disper sivitei t van de grond werden
waarden gebruikt van 0,025 en 0,05 meter.
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Berekende concentra tie in de deklaag na 4 jaar.
Het adsorptiev ermogen van het gestorte materiaal is groot. Aangenomen wordt dat
per kubieke meter stort 1000 maal zoveel giftige stof is geadsorbe erd dan er per
kubieke meter stortwate r is opgelost. Het adsorptiev ermogen van het fijne zand in
de deklaag is klein. Hiervoor werd de verhoudin g tussen geadsorbe erde en opgeloste stof geschat op 1:1. De toplaag heeft als gevolg van het humusgeh alte een
groter adsorptiev ermogen. Daar is de verhoudin g 10:1.
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De ingevoer de gegeven s zijn niet gebasee rd op laborato riumwaa rneming en en zijn
nogal willeke urig.
Bereken ingsresu ltaten
Geduren de het eerste jaar van de simulat ie (1973) stijgt de concent ratie van
opgelos te stof in het onderste deel van de deklaag snel (figuur 11). In de zomer
van 1974 stijgt de concent ratie nog verder. Pas in het najaar van 1974 daalt de
concent ratie onder invloed van de toegenom en percola tie van schoon regenwa ter. De
1

daarop volgend e jaren 1975 en 1967 zijn droog, zodat de concent ratie in de deklaag snel stijgt. Dit is vooral convect ief transpo rt, dat in droge perioden met
een neerslag tekort in opwaart se richting plaatsv indt. Eind 1976 is de concent ratie op een diepte van 0,45 m toegenom en tot 1% van de concent ratie in de stort.
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In de jaren 1977 en 1978 is er een groot neerslag oversch ot. Toch daalt de concentratie in de deklaag maar weinig.
Dat wordt mede veroorz aakt door de adsorbt ie in de deklaag . In de natte jaren
1979 en 1980 daalt de concent ratie in de deklaag verder tot het nivo van 1974.
In figuur 12 is ook te zien dat bij een grotere dispers iviteit hogere concent raties in de deklaag berekend worden. Naarmat e de afdekgro nd heteroge ner is moet
men een grotere dispers iviteit en dus grotere concent raties in de deklaag verwachten .
Ook de invloed van adsorpt ie in de deklaag is niet te verwaar lozen, zoals blijkt
uit figuur 13. Het zand in de deklaag is niet slibvri j en in de toplaag zit bovendien vrij veel humus. De adsorpt ie in de deklaag mag dus zeker niet verwaar loosd worden. Toch zou men veilighe idshalv e de adsorbt ie kunnen verwaar lozen, als
was het alleen maar om te zien hoe belangr ijk adsorpt ie is. Daarom werd nog een
bereken ing gedaan, waarbij werd aangenom en dat er geen adsorpt ie in de deklaag
plaatsv indt. Uit figuur 13 blijkt dat de concent ratie in de deklaag dan hoger
oploopt dan in het geval dat wel rekening wordt gehouden met adsorpt ie. Verder
zijn de verschi llen tussen zomer en winter veel groter.

4.4. conclusies
1. In een gebied met ondiepe grondwa terstand kan een stort in de verzadig de zone
worden ingegrav en. Door een goede ontwate ring van de stort kan een permane nte
kwelsit uatie in de stort worden gecreëe rd, zodat het grondwa ter onder de stort
niet verontre inigd hoeft te worden.
2. De opstijgi ng van grondwa ter in de afdeklaa g van een stort kan in tijden met
een neerslag tekort er de oorzaak van zijn dat de concent ratie van opgelos te
verontre iniginge n in de afdeklaa g snel toeneem t. Dit wordt bevorde rd door een
intensie ve begroeii ng van de stort.
3. Een grote adsorpt iecapac iteit in de deklaag verklei nt de kans van verontr einiging van de bovenste lagen van de onverza digde zone door verontre inigd grondwater.
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bijlage 1:
exacte oplossing van het stationa ire vertikale transpo rt van een opgeloste
stof in de bodem
Differe ntiaalve rgelijki ng van niet-sta tionair vertika al transpo rt van water en
opgelos te stof:
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Differe ntiaalve rgelijki ng van station air vertika al transpo rt van water en opgeloste stof met een constan t vochtge halte in z-richti ng:
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e = vochtge halte

(m 3 water per m3 grond)
C =conce ntratie (kg per m3)
t = tijd (dag)
V = volumes troomdic htheid (m3 water per m2 grondop pervlak per dag)
z = plaatsco ördinaa t (m), positiev e z-as naar beneden gericht
D = co~fficiënt voor diffusie en dispers ie (m 2/dag)
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