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Samenvatting
Achtergrond ontwikkeling verbeterde waterspanningsmeter
Waterspanningsmeters worden ingezet om de stijghoogte in een grondlichaam, zoals
bijvoorbeeld een dijk, te meten. De indruk bestaat dat met name gasvorming rondom of in
het instrument de metingen nadelig beïnvloedt. Omdat waterspanningsmeters een cruciale
informatiebron zijn voor risicobeheersing en projectbeheersing bij dijkgerelateerde
werkzaamheden is vanuit de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (hierna
POVM) een opdracht verleend aan het consortium WSM+NL (Deltares, Fugro en Wiertsema
& Partners) om in een innovatiepartnerschap een verbeterde waterspanningsmeter te
ontwikkelen. Dit eindrapport is het eindproduct van de Ontwikkelingsfase van het
innovatiepartnerschap.

Ontwikkelingsfase ‘ontwikkelen waterspanningsmeter’
De scope van de ontwikkelingsfase was tweeledig:

1. Het produceren van een verbeterd prototype van de Fugro-waterspanningsmeter met
gasfilter en deze testen in meerdere veldtesten;

2. Het uitvoeren van een analyse en beperkte laboratoriumtest naar de werkingsduur
van de antibacteriële gel die in de Onderzoeksfase (fase 2) is bedacht.

Veldtesten gasfilter
De waterspanningsmeters met verbeterd gasfilter zijn samen met standaard
waterspanningsmeters getest in drie veldtesten. De eerste en grootste veldtest vond plaatst
in Vianen langs het Merwedekanaal. Bij de veldtest zijn in totaal 13 WSM’s geplaatst in vier
clusters. Naast waterdruk zijn luchtdruk, temperatuur, neerslag en openwaterpeilen gemeten.
Deze veldtest heeft een weelde aan meetgegevens opgeleverd. Daarnaast zijn twee
aanvullende veldtesten uitgevoerd in de zomerperiode van 2020 op locaties in Spijk (West-
Betuwe) en Ouderkerk aan den IJssel. Bij beide veldtesten zijn twee Fugro WSM’s met
gasfilter geplaatst naast WSM’s zonder gasfilter.

De belangrijkste conclusies van de veldtesten zijn :

 Op basis van de metingen kan zeker gesteld worden dat op de meetlocatie in Vianen
in de meetperiode gasvorming is opgetreden.

 De gebruikte meetopstelling, met name bij de veldtest in Vianen, was geschikt voor
het beoogde doel (testen van het gasfilter).

 De werking van een gasfilter is gericht op het voorkomen van gasbeldruk-opbouw in
de waterkamer van de WSM en zo mogelijk ook het voorkomen van gasbeldruk in de
directe nabijheid van de WSM. Op basis van de veldtests kan niet worden
geconcludeerd dat de gasfilters er in slagen om dit doel te bereiken, maar het kan
ook niet worden uitgesloten dat dat doel wel wordt bereikt.
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 De toegepaste gasfilters zijn in dit experiment (nog) niet in staat gebleken om te
voorkomen dat gasbeldruk de meting van zuivere waterspanning verstoort;

 De metingen hebben aanleiding gegeven tot de hypothese dat gasbellen bij hun
ontstaan en verplaatsing herkend kunnen worden aan 3 typen drukveranderingen:

o Type 1: abrupte drukdaling gevolgd door gestage toename / herstel
(hypothese: ontsnapping van bellen uit omgeving WSM.);

o Type 2: abrupte stijging van druk gevolgd door gestage daling (hypothese:
binnendringen van bellen in omgeving van WSM);

o Type 3: gestaag oplopende druk, vaak gevolgd door bereiken van plateau of
abrupte drukdaling (hypothese: toename van druk door ontstaan en groei van
gasbellen uit oververzadigd grondwater en microbiologische activiteit).

 Vervolghypothese: WSM’s die type 2-verstoringen waarnemen, werken correct,
uitgaande van de hypothese dat deze verstoring veroorzaakt wordt door de aankomst
van een gasbel uit een dieper niveau.

 Vervolghypothese: WSM’s die type 1 en type 3 druk registreren, kunnen mogelijk zelf
betrokken zijn als oorzaak. Een gasbel ontsnapping vanuit de WSM waterkamer
vereist immers het opbouwen van de luchtintredewaarde van het grondfilter en de
fijne versmeerde bodemdelen rondom het instrument.

 Gasbeldruk type 3 kan worden weggenomen door een diepe onderdruk aan te
brengen op de atmosferische zijde van het gasfilter (vacuümbehandeling).

 Onder de hypothese dat type 2-gasbeldruk niet het gevolg kan zijn van de WSM’s
zelf, is het geheel ontbreken van type 2 in reeksen van Geopoint-sensoren verdacht.

 Het kan niet worden uitgesloten dat de oorzaak van gasbeldruk deels moet worden
gezocht in de materialen of vorm van de Fugro WSM’s . In dat geval is een deel van
de gasbeldruk mogelijk te elimineren door voor toepassing in ondiep veen gebruik te
maken van PVC of andere inerte kunststoffen.

De belangrijkste aanbevelingen en leerpunten van de veldtesten zijn:

 Bespreek de resultaten van de veldtest in een discussie met een aantal zorgvuldig
geselecteerde specialisten uit verschillende disciplines en/of toepassingsgebieden.

 Onderzoek of het praktisch haalbaar is om de Fugro WSM met gasfilter te voorzien
van een automatische ontgassingsmogelijkheid.

 Onderzoek en test in een laboratoriumopstelling of gecontroleerde omgeving de
hypotheses die tijdens deze Ontwikkelingsfase zijn gevormd over samenhang tussen
gasbeldruk-verstoringen en lage barometrische efficiency (het doorwerking van
veranderingen in luchtdruk op veranderingen in waterspanning). Er lijkt een verband
te bestaan tussen de mate waarin gasbeldruk-verstoringen worden geregistreerd
door Fugro WSM’s en een lage barometrische efficiency van diezelfde instrumenten.
Dit verband kan weer verdwijnen en dat lijkt samen te vallen met gasbeldruk door
verplaatsingen van gasbellen. Deze relatie blijkt niet uit de reeksen van Geopoint
WSM’s, die een structurele en vrijwel complete barometrische in-efficiency vertonen
en tevens geen enkele verstoring door gasbeldruk registreren.
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 Onderzoek een aantal hypothesen uit deze rapportage met laboratoriumtesten naar
het drukverloop van verschillende type gasbelverplaatsingen. Deze testen kunnen
veel inzicht toevoegen aan de interpretatie van veldwaarnemingen. Waar in dit
project sterke aanwijzingen zijn gevonden voor een achterliggend proces
(grondwaterontgassing met daarop volgend migratie van gasbellen door een
cohesief, inhomogeen, poreus materiaal) kan door een zorgvuldig opgezet
laboratoriumexperiment een deel van de hypotheses getoetst worden.

 Doe onderzoek naar de vragen:
o Wat is de samenhangt tussen de ‘schijnbare barometrische inefficiency’ en de

gevoeligheid van de instrumenten voor kleine drukveranderingen?
o Hoe kunnen de verschillen tussen de WSM’s van Fugro en Geopoint

verklaard worden?
o Hoe gaan we in de meetpraktijk het beste om met drukeffecten van

gasbellen?
o Zijn de meetresultaten van de veldtest belangrijk voor de vakgemeenschap of

alleen interessant voor de onderzoeksgemeenschap?
o Wat is de schaal van gasvormende processen en wat is de invloed van

gasvorming op geotechnische faalmechanismen van dijken?
o Wat is een passend meetnetontwerp, rekening houdend met wat we nu weten

over de kans van optreden van gasvorming?
 De veldtesten hebben een aantal inzichten opgeleverd die helpen bij het interpreteren

van toekomstige waterspanningsmetingen.
 De veldtesten hebben geholpen om te bepalen waar de energie ingestoken moet

worden in de toekomst als het gaat om waterspanningsmetingen (in methanogene
omstandigheden).

 De veldtesten hebben inzicht opgeleverd in nut en noodzaak van gasfilters en
vacuümbehandelingsopties.

Laboratoriumonderzoek antibacteriële gel
Uit laboratoriumonderzoek in fase 2 is gebleken dat methaangas microbiologisch
geproduceerd lijkt te kunnen worden en vervolgens mogelijk ophoopt in de kamer van de
WSM, om daar vervolgens de verstoring van de drukmetingen te veroorzaken. Het steriel
houden van de WSM-kamer kan er dus voor zorgen dat er geen microbiële gasvorming
optreedt. In het fase 2-onderzoek zijn enkele eerste testen gedaan met antibacteriële stoffen
als maatregel om de WSM kamer steriel te houden. De resultaten van deze eerste testen
waren positief, en op basis hiervan is vervolgonderzoek uitgevoerd binnen fase 3 van het
project. Het doel van dit onderzoek is het verder uittesten van steriele gels.

Het onderzoek focust zich op aanvullend labonderzoek voor het aanbrengen en de
werkingsduur van de antibacteriële gel. Hierbij is onder andere gekeken wat een praktische
manier is om de gels aan te brengen in de WSM-kamer. Dit bleek een kant-en-klare gelpellet
te zijn die direct aan de WSM-kamer kan worden toegevoegd. De pellets worden opgeslagen
bij 4ºC, en behouden hun werking minimaal 1 maand na maken.
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De gelpellets zijn getest in zowel een opstelling met ontgast demiwater als in kolommen met
grond en grondwater. In de test met alleen water (zonder roeren), blijkt dat de concentratie
van de werkzame stoffen na 22 dagen (einde test) voldoende hoog zijn om groei van de
E.coli-bacteriën te remmen.

Uit de testen met de antibacteriële gelpellet in de opstelling met grond en grondwater blijkt
dat:

 De diffusie in de praktijk langzamer gaat dan uit de berekeningen naar voren komt.
 De gel in de vorm van een pellet in ieder geval tot 112 dagen een remming geeft van

de groei van de E.coli-bacterie.
 Na 218 dagen is de remmende werking van de pellet niet meer meetbaar.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de onderzoek naar de steriele gel zijn:

 Onder veldomstandigheden is het aannemelijk dat microbiële activiteiten zorgen voor
methaanproductie in de WSM-kamer. Deze activiteiten kunnen tenminste 112 dagen
geremd worden door het aanbrengen van een antibacteriële gelpellet in de WSM-
kamer;

 Praktijktesten met antibacteriële pellets worden aanbevolen, aangezien deze inzicht
zullen geven in de mate waarin de remming een positief effect heeft op de levensduur
van een ongestoorde WSM-meting, door beperking van microbiële gasvorming.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Waterspanningsmeters (hierna WSM’s) worden toegepast om waterdrukken in de
waterverzadigde bodem te meten. Waterspanningsmeters kunnen dat veel nauwkeuriger en
vooral veel sneller dan peilbuizen, en al helemaal in slecht doorlatend cohesief en plastisch
materiaal zoals klei en veen. In de risicobeheersing van grondwerk is waterspanning de
enige indicator die het mogelijk maakt om in te grijpen voordat grondvervormingen en
schade optreden (diverse publicaties Timo Sweickendiek). Ze worden daarom op grote
schaal toegepast in dijkenbouw en grondophogingen, ondanks dat het interpreteren van
waterspanningsmeterdata niet altijd zo eenvoudig is als peilbuisdata. De praktijk laat zien dat
na verloop van de tijd tot soms wel een kwart van de geïnstalleerde instrumenten niet alleen
de waterspanning meet maar ook allerlei andere fenomenen. Een belangrijke oorzaak van
verstoringen van waterspanningsmeetdata is gasvorming door bacteriële afbraak van
organisch materiaal.

Om antwoord te geven op de belangrijkste vragen en het bieden van oplossingen is vanuit
de Project overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (hierna: POVM) een aanbesteding
gehouden om in een innovatiepartnerschap een verbeterde waterspanningsmeter te
ontwikkelen. Dit onderzoek is gegund aan het consortium tussen Stichting Deltares, Fugro
NL Land B.V., Wiertsema & Partners B.V. en Syrinx Industrial Electronics B.V. De bedrijven
opereren in dit samenwerkingsverband onder de naam: WSM+NL.

De fasen van het ontwikkelingstraject zijn:

1. Mededingingsfase
2. Onderzoeksfase
3. Ontwikkelingsfase
4. Commerciële fase

Het consortium WSM+NL met als penvoerder Fugro NL Land BV is tijdens de
Mededingingsfase (fase 1) als opdrachtnemer geselecteerd. WSM+NL bestaat uit Deltares,
Fugro en Wiertsema & Partners.

Het consortium heeft op de opdracht ingeschreven met een reeds door Fugro ontwikkelde
oplossingsrichting die gebruik maakt van een gasfilter (membraan) waardoor in water
opgeloste gassen kunnen diffunderen naar de atmosfeer achter het gasfilter. Fugro heeft
hiervan reeds prototypes geproduceerd. Binnen het innovatietraject wordt deze methode
verder onderzocht en het is de bedoeling om een verbeterd prototype te ontwikkelen in de
ontwikkelingsfase.

Dit eindrapport is het eindproduct van de Ontwikkelingsfase (fase 3). In deze rapportage
worden de resultaten van de Ontwikkelingsfase gepresenteerd. De ontwikkelingsfase is het
vervolg op de Onderzoeksfase, waarvan de eindresultaten zijn gepubliceerd in POV
Macrostabiliteit (2018).
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1.2 Ontwikkelingsfase (fase 3)

1.2.1 Ontwikkelingsfase conform aanbestedingsleidraad
In de Aanbestedingsleidraad staat de volgende relevantie informatie over de
Ontwikkelingsfase:

De Beoogd opdrachtnemer bouwt in deze fase een prototype van de nieuwe
waterspanningsmeter en test deze onder laboratoriumcondities. Aan het eind van de
ontwikkelingsfase bepaalt de Opdrachtgever of de commerciële fase wordt ingezet.

Omdat het consortium WSM+NL heeft ingeschreven met een oplossing waarvan reeds
prototypes waren ontwikkeld, is besloten om in de ontwikkelingsfase een veldtest uit te
voeren op locatie waar in het verleden reeds gasvorming optrad.

1.2.2 Gerealiseerde scope ontwikkelingsfase
De ontwikkelingsfase is grotendeels gerealiseerd conform de scope zoals deze beschreven
is in het Plan van Aanpak Ontwikkelingsfase (Fugro, 2019a). Op hoofdlijnen bestaat de
scope uit de volgende werkzaamheden:

 Het uitvoeren van SEM-onderzoek (elektronenmicroscoop) naar het nieuwe
gasfiltermateriaal (Fugro, 2019b);

 Het uitvoeren van laboratoriumonderzoek naar de permeabiliteit van het nieuwe
gasfiltermateriaal (Fugro, 2019c);

 Het uitvoeren van een analyse en beperkte laboratoriumtest naar de werkingsduur
van de geloplossing;

 Het uitvoeren van verschillende veldtesten van de gasfilter-oplossing.

Qua omvang van de werkzaamheden vormen de veldtesten de hoofdmoot van de
ontwikkelingsfase. Er zijn uiteindelijk drie veldtesten uitgevoerd:

 De eerste veldtest langs het Merwedekanaal in Vianen; met een totaal gerealiseerde
meetduur van 15 maanden (conform PvA was dit 12 maanden);

 Twee extra veldtesten bij ‘lopende projecten’: in Spijk en Ouderkerk aan de IJssel
met een gerealiseerde meetduur van 5 maanden. Conform het PvA was er ruimte
voor maximaal 4 extra veldtesten. Mede door de beperkte beschikbaarheid van
geschikte projectlocaties zijn er 2 van de 4 extra veldtesten gerealiseerd.

1.3 Doel van dit eindrapport
Het doel van het eindrapport van de Ontwikkelingsfase is het geven van een beknopt
overzicht van de resultaten, conclusies en aanbevelingen van alle deelonderzoeken binnen
de Ontwikkelingsfase.

Uitgebreidere rapportages van de deelonderzoeken zijn opgenomen als bijlagen bij dit
eindrapport.
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1.4 Beschikbaarheid meetdata
De geregistreerde meetdata van de veldtesten zijn beschikbaar als dataset(s) via het POVM
Gebruikersplatform (Deltares, 2020). Een beschrijving van de datasets is opgenomen in
bijlage M.

1.5 Leeswijzer

1.5.1 Hoofdtekst
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de opzet van de veldtesten met het gasfilter. De
resultaten van de grootste veldtest (in Vianen) staan in hoofdstuk 3 en de resultaten van de
extra veldtesten in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen van de
veldtesten met het gasfilter. In hoofdstuk 6 zijn de resultaten opgenomen van het
laboratoriumonderzoek naar de antibacteriële gel. De complete conclusies en aanbevelingen
die volgen uit de Ontwikkelingsfase staan in hoofdstuk 7.

1.5.2 Bijlagen
De achterliggende rapporten en tussenresultaten die binnen de Ontwikkelingsfase zijn
opgeleverd, zijn opgenomen als bijlagen bij dit eindrapport. In het overzicht hieronder staan
alle bijlagen genoemd met een beknopte toelichting op de inhoud.

Bijlage Titel Toelichting

A Grafieken veldtest Vianen Grafieken met meetdata per cluster per periode
van twee maanden

B Analyserapport veldtesten Rapport met analyse van meetresultaten alle
veldtesten (Fugro)

C Eindrapport onderzoek steriele gel Eindrapport laboratoriumonderzoek
antibacteriële gel (Deltares)

D Startrapportage eerste veldtest Beschrijving opzet, SAT en FAT veldtest in
Vianen

E Kwartaalrapportage Q1 eerste veldtest Feitelijke rapportage veldtest Vianen, periode
juni – september 2019

F Kwartaalrapportage Q2 eerste veldtest Feitelijke rapportage veldtest Vianen, periode
september – december 2019

G Kwartaalrapportage Q3 eerste veldtest Feitelijke rapportage veldtest Vianen, periode
december 2019 – maart 2020

H Kwartaalrapportage Q4 eerste veldtest Feitelijke rapportage veldtest Vianen, periode
maart – juni 2020
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Bijlage Titel Toelichting

I Startrapportage extra veldtest Spijk Beschrijving opzet, SAT en FAT aanvullende
veldtest in Spijk (West-Betuwe)

J Eindrapportage extra veldtest Spijk Feitelijke rapportage aanvullende veldtest in
Spijk (West-Betuwe)

K Startrapportage extra veldtest
Ouderkerk

Beschrijving opzet, SAT en FAT aanvullende
veldtest in Ouderkerk aan den IJssel

L Eindrapportage extra veldtest
Ouderkerk

Feitelijke rapportage aanvullende veldtest in
Ouderkerk aan den IJssel

M Beschrijving dataset veldtesten Beschrijving van de data en metadata van de
dataset van de drie veldtesten
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2. Opzet veldtesten gasfilter

2.1 Opzet eerste veldtest Vianen
De uitgebreide, eerste veldtest heeft plaatsgevonden in de nabije omgeving van
Merwedekade 18 te Vianen. De meetlocatie is gekozen omdat vrijwel zeker is dat er zich op
die locatie verstoringen van meetreeksen door gasbelvorming/verplaatsingen zullen
voordoen. Dit is in een eerder project in 2017 op deze locatie ook geregistreerd.

De meetopstelling bevatte in totaal 12 waterspanningsmeters in vier clusters, twee
meetpunten voor het (open) waterpeil, een regenmeter en een sensor die de
maaiveldtemperatuur registreerde. In figuur 2.1 is de locatie van de meetopstellingen
weergegeven en in figuur 2.2 een foto van de vier clusters met waterspanningsmeters.

De meetperiode van de eerste veldtest bedroeg vijf kwartalen, van juni 2019 t/m september
2020. De meetperiode omvatte twee zomers, die van 2019 en 2020. De meetfrequentie van
de waterspanningsmeters bedroeg 1 meting per 10 minuten, met een verhoogde frequentie
van 1 meting per 2 minuten voor een deel van de sensoren in augustus 2020.

Figuur 2.1: Situering projectlocatie nabij Merwedekade 18 te Vianen (Bron: OpenTopo)

Kanaalpeil en regenmeter

Waterspanningsmeters en polderpeil
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Figuur 2.2: Testveld waterspanningsmeters incl. aanduiding sensoren

Opzet aanvullende veldtesten

2.1.1 Veldtest Spijk
Op een project in Spijk (West-Betuwe) in de Tielerwaard voert Fugro langjarige
waterspanningsmetingen uit voor de stabiliteit van een gronddepot. Omdat het een gebied
betreft met ondiepe veenlagen in de ondergrond én het langjarige metingen betreft, is dit
project geschikt bevonden voor een van de extra veldtesten op lopende projecten. De
bestaande waterspanningsmeters (zonder gasfilter) zijn in de kleilaag vlak onder de
veenlaag geplaatst, op een diepte van circa 3 m onder maaiveld. In figuur 2.3 is een
overzichtsfoto van de projectlocatie langs de A15 met daarin de locaties van de twee
waterspanningsmeters waar een WSM met gasfilter is bijgeplaatst.

De meetperiode bedroeg vijf maanden in de zomer van 2020.

WSM_A-AWSM_A-B

WSM_A-C

WSM_C-A

WSM_C-B

WSM_C-C

WSM_D-C

WSM_D-B

WSM_D-A

WSM_B-A

WSM_B-B

WSM_B-C
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Figuur 2.3: Luchtfoto locatie Spijk (West-Betuw)

2.1.2 Veldtest Ouderkerk
Voor de tweede aanvullende veldtest is een locatie aan de IJsseldijk-Noord in Ouderkerk aan
den IJssel gekozen. In het verleden (2016 en 2017) zijn hier ook waterspanningsmetingen
uitgevoerd voor het dijkversterkingsproject KIJK. Op meerdere locaties in dit project zijn de
metingen van BAT-filter WSM’s verstoord geraakt door vermoedelijk gasbelvorming, gezien
het verloop van de gemeten waterspanningen. Er is gekozen om de waterspanningsmeters
op dezelfde locatie en op dezelfde diepte te plaatsen als een van de metingen uit 2016 en
2017. De sensordiepte bedraagt circa 3,5 m onder maaiveld. De locatie is weergegeven in
figuur 2.4.
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Figuur 2.4: Luchtfoto locatie IJsseldijk-Noord, Ouderkerk aan den IJssel
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3. Resultaten veldtest gasfilter Vianen

3.1 Algemeen
De resultaten van de metingen van de eerste veldtest in Vianen worden in de paragrafen
hieronder gepresenteerd met luchtdruk op de tweede verticale as. De variabelen neerslag en
temperatuur reguleren de snelheid waarmee bodembacteriën zich ontwikkelen. Een hogere
temperatuur en lagere luchtdruk kunnen bij toenemende gasgehaltes leiden tot het
overschrijden van de maximale verzadigingsgraad van grondwater waardoor gasbellen
kunnen ontstaan. Uit de analyses (zie rapport in bijlage B) blijkt dat de luchtdruk de
belangrijkste en sterkst variërende contextfactor is.

Per cluster worden daarom in de volgende paragrafen alle WSM-drukken getoond met de
temperatuur, neerslag en luchtdruk op de tweede verticale as. De tweemaandengrafieken
van WSM-druk en luchtdruk van alle clusters zijn als naslagwerk opgenomen in bijlage A. De
veldtest in Vianen heeft vanwege de meetfrequentie (6 metingen per uur) en meetperiode
(15 maanden) zoveel data opgeleverd, dat de metingen anders niet/nauwelijks toegankelijk
zijn.

3.2 Drie typen gasdruk-gerelateerde verstoringen
Gasbeldruk kan worden herkend als gas zich verplaatst of ophoopt. Daarbij zijn drie
hoofdvormen van afwijkingen te onderscheiden die gerelateerd zijn aan gasbeldruk, ondanks
de schijnbaar grote verschillen tussen de reeksen. Deze drie hoofdvormen zijn in tabel 3.1
hieronder beschreven.
Tabel 3.1: Drie hoofdtypen van druksignalen die aan gasbeldruk zijn toegeschreven

Type Herkenning Periode /
amplitude

Visueel Hypothese proces

1 Abrupte
druk-
afname,
zaagtand

Na
asymptotische
toename

Periodiek,
divers /
enkele kPa

Ontgassing van water tot
bereiken van
ontsnappingsdruk (ventiel),
doorlopende gasproductie in
directe omgeving.

2 Abrupte
stijging,
zaagtand

Gevolgd door
asymptotische
daling

Periodiek,
divers /
enkele kPa

Toetreding door dieper
ventiel, gevolgd door relatief
snelle uitdrijving van water
en/of oplossen in water.

3 Geleidelijke
druktoename

Valt pas op in
vergelijking
met andere
reeksen

Weken tot
maanden /
tot 10 kPa

Ontgassing van water in
omgeving waar geen ventiel
beschikbaar is binnen fysiek
bereik van de bel.
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3.3 Cluster A

Figuur 3.1: Cluster A – druk met bodemtemperatuur en maaiveldtemperatuur

Figuur 3.2: Cluster A  – druk met neerslag.
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Figuur 3.3: Cluster A – druk met luchtdruk
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3.4 Cluster B

Figuur 3.4: Cluster B met temperatuur

Figuur 3.5: Cluster B met neerslag
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Figuur 3.6: Cluster B met luchtdruk



POV Macrostabiliteit Pagina 21 van 40 Documentversie: 1.0

Gasbestendige waterspanningsmeter, eindrapport ontwikkelingsfase Datum: 08-12-2020

POV MACRO
STABILITEIT

3.5 Cluster C

Figuur 3.7: Cluster C met temperatuur

Figuur 3.8: Cluster C met neerslag
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Figuur 3.9: Cluster C met luchtdruk

3.6 Cluster D

Figuur 3.10: Cluster D met temperatuur in bodem en aan maaiveld.
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Figuur 3.11: Cluster D met neerslag.

Figuur 3.12: Cluster D met luchtdruk.
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3.7 Samenvatting resultaten veldtest Vianen

3.7.1 Algemeen
De veldtest in Vianen is een langdurige veldtest geweest met een totale meetperiode van vijf
kwartalen (15 maanden). De opzet van de veldtest was deels experimenteel, met prototype
waterspanningsmeters met gasfilter en temperatuurmetingen die niet standaard uitgevoerd
worden.

In hoofdstuk 4 van het Analyserapport (zie bijlage B) is een overzicht gegeven van de
wijzigingen die tijdens de veldtest hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld het vervangen van
slecht-functionerende sensoren. Dit overzicht is opgenomen, zodat hier rekening mee
gehouden kan worden bij de interpretatie van de meetresultaten. Benadrukt wordt dat –
ondanks de genoemde wijzigingen / incidenten – de meeste instrumenten het grootste deel
van de tijd goed (normaal) hebben gefunctioneerd.

3.7.2 Ontgassing van grondwater
Ontgassing van grondwater is een bekend fenomeen en de belangrijkste mechanismen
daarachter zijn bekend. De productiesnelheid van grondwatergassen in veen is het gevolg
van anaerobe microbiële afbraak en daardoor sterk bepaald door temperatuur. De
bodemtemperatuur bereikt haar maximum in de herfst waardoor normaal gesproken de
gasbeldruk-gerelateerde fenomenen vooral in de late zomer tot de late herfst worden
waargenomen.

In de kwartaalrapportages (bijlage E t/m H) is gewezen op een sterke samenhang tussen
zeer lage luchtdruk (passage van depressies) en versterkingen in ‘drukvariaties gerelateerd
aan gasbeldruk’. In de eerste kwartaalrapportages is duidelijk zichtbaar dat bij zeer lage
luchtdruk abrupte versterkingen ontstaan van amplitude en kortere intervallen type 1, 2 en 3
en dat ze op die momenten ook in elkaar overgaan. In de winter van 2019 - 2020 bleek
vooral type 3-gasdruk maandenlang te blijven bestaan. De meest extreme type 1 en 2 druk
bleven beperkt tot de zomerse bodemtemperatuurpiek in augustus en september.

3.7.3 Sensoren algemeen
Op het eerste gezicht is duidelijk sprake van een tweedeling in de reeksen. Enerzijds de vier
vrijwel parallel lopende reeksen afkomstig van de Geopoints. Anderzijds de Fugro reeksen
met een veel grilliger verloop. Na verdere analyse van de Geopoint-reeksen blijkt een
negatief verband tussen de luchtdruk en WSM-druk (in de Geopoints). Alle Geopoint-reeksen
vertonen in deze veldtest een bijna 100% barometrische inefficiency. Dat wil zeggen dat
veranderingen in luchtdruk niet leiden tot verandering in gemeten druk. De Fugro-sensoren
vertonen dit gedrag in veel mindere mate, hoewel de barometrische inefficiency wel toe
neemt op het moment dat de Fugro-sensoren verstoord worden door type 3-gasbeldruk. Het
effect lijkt te verdwijnen op het moment dat de gasbelverstoringen verdwijnen.
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3.7.4 Relevante fenomenen
In deze paragraaf worden kort enkele relevante fenomenen opgesomd die beschreven zijn in
het Analyserapport (bijlage B):

 Diverse sensoren laten gasbel-gerelateerde verstoringen zien (type 1, 2 en 3), zowel
in de zomer als in de winter. De meest extreme verstoringen treden echter in de
zomermaanden op.

 Fugro-sensoren meten structureel een 2 kPa hogere druk dan de Geopoint-sensoren;
dit kan niet verklaard worden uit een verschil in plaatsingsdiepte.

 Minimaal twee sensoren (WSM_A-A2 en WSM_C-B) vertonen kleine, abrupte
drukdalingen (nervositeit) in de middaguren.

 De reeksen WSM_A-A2 en WSM_A-B vertonen een etmaalvariatie van ongeveer
0,2 kPa. De etmaalvariatie is in de zomer groter dan in de winter en lijkt
temperatuurafhankelijk te zijn.

 Een aantal Fugro-WSM’s met gasfilter zijn enkele malen voorzien van een
‘vacuümbehandeling’ waarbij met een injectiespuit actief gas is aangezogen uit de
WSM’s. Dit leidt tot herstel van de gemeten druk die waarschijnlijk hoort bij een
onverstoorde meting. Het effect houdt enkele uren tot enkele etmalen aan.
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4. Resultaten extra veldtesten gasfilter

4.1 Meetlocatie Spijk
De meetreeksen van de vier WSM’s van de extra veldtest in Spijk zijn weergegeven in figuur
4.1.

Figuur 4.1: Meetreeksen Spijk; WSM_2 (groen), POVM2 (blauw), WSM_6 (rood), POVM6 (geel)

Duidelijk zichtbaar zijn de type 2-drukstijgingen in POVM6 (geel in figuur 4.1) met
daaropvolgende gestage dalingen. Opvallend is ook dat de etmaalvariatie in sensor POVM6
de grootste amplitude heeft van de vier sensoren. De sensor is in juni geplaatst en vrijwel
direct worden de drukstijgingen waargenomen. Deze drukstijgingen kunnen eigenlijk niet
anders dan het gevolg zijn van een gasbel die zich een weg naar boven werkt.

Op locatie 2 zijn ook wat bewegingen te zien waarvan die op 19 december in beide sensoren
wijzen op een ontsnappende gasbel. Ook kan het zijn dat op dat moment iets veranderd aan
de massa van de omgeving.

4.2 Meetlocatie Ouderkerk
De meetreeksen van de vier WSM’s van de extra veldtest in Ouderkerk zijn weergegeven in
figuur 4.2.
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Figuur 4.2: Meetreeksen Ouderkerk aan den IJssel

De reeksen langs de Hollandse IJssel zijn gedurende de zomer van 2020 niet verstoord
geraakt door bewegingen van bodemgas. De kans dat er ongemerkt gasbeldruk heeft
opgebouwd is niet groot, omdat vier sensoren een vrijwel gelijkopgaand verloop laten zien.
De gelegenheid voor grondwater ontgassing zijn er wel degelijk op deze locatie. Door de
sterk variërende druk zou een eventueel oplopende gasconcentratie al snel bij laagwater
kunnen leiden tot overschrijden van de oplosbaarheid en daardoor tot gasbelvorming.
Desondanks is dat niet gebleken.
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5. Conclusies en aanbevelingen veldtesten
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen zoals die volgen
uit het analyserapport van de veldtesten (bijlage B). De conclusies en aanbevelingen zijn
gegroepeerd volgens de onderwerpen gasfilter, sensoren en materiaalgebruik / grondfilter.

5.1 Conclusies

5.1.1 Geschiktheid meetlocatie en meetopstelling
De locatie van de veldtest in Vianen lijkt achteraf bezien erg geschikt gebleken: de
meetperiode van 15 maanden (incl. twee zomers) heeft waardevolle metingen opgeleverd
die zeker samen hangen met gasbeldruk-gerelateerde verstoringen. De aanvullende
testlocaties (Spijk en Ouderkerk) hebben achteraf gezien niet veel aanvullende informatie
opgeleverd. Bij de test in Spijk zijn bij één WSM verstoringen gemeten; bij de test in
Ouderkerk aan den IJssel zijn geen verstoringen waargenomen.

Conclusie: Op basis van de metingen kan zeker gesteld worden dat op de meetlocatie
in Vianen in de meetperiode wel gasvorming is opgetreden. Bij de meetlocatie in Spijk
is het aannemelijk dat bij één waterspanningsmeter wel gasvorming is opgetreden; bij
de meetlocatie in Ouderkerk aan den IJssel is in de meetperiode naar verwachting
geen gasvorming opgetreden.

De meetopstelling in Vianen (met vier clusters van elk drie typen waterspanningsmeters) is
achteraf gezien heel waardevol gebleken. Voor zover bekend is nog niet eerder één kubieke
meter Hollandveen zo intensief in-situ bemeten, met 13 waterspanningsmeters. Doordat de
sensoren binnen één cluster binnen een afstand van 10 cm van elkaar hebben gemeten, is
het mogelijk om metingen onderling te vergelijken. De veldtest in Spijk is vergelijkbaar met
een ‘regulier’ project, waar op twee locaties binnen het project is gemeten en de
waterspanningsmeters met gasfilter in de veenlaag zijn geplaatst terwijl de
waterspanningsmeters zonder gasfilter net onder de laag hebben gemeten. De opzet van de
test in Ouderkerk aan den IJssel is vergelijkbaar met Vianen (alle sensoren op dezelfde
diepte en binnen een afstand van 1 m), alleen met minder instrumenten.

Conclusie: De gebruikte meetopstelling, met name bij de veldtest in Vianen, was
geschikt voor het beoogde doel.

5.1.2 Prestaties gasfilter
In de veldtest in Vianen hebben drie van vijf WSM’s met gasfilter zeer duidelijke
gasbeldruk¬fenomenen vertoond. Van de vier WSM’s zonder gasfilter waren dat er twee. De
vier Geopoints vertoonden geen van allen duidelijke gasbeldruk-verstoringen.

Bij Spijk is één van twee WSM’s met gasfilter duidelijk beïnvloed, tegen nul van twee zonder
gasfilter. Bij Ouderkerk aan den IJssel is geen van vier WSM’s beïnvloed door gasbeldruk;
dus geen verschil tussen de twee met en twee zonder gasfilter.
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Dit leidt tot de eerste conclusie: De toegepaste gasfilters zijn in dit experiment (nog) niet
in staat gebleken om te voorkomen dat gasbeldruk de meting van zuivere
waterspanning verstoort.

De hypothese is nog steeds dat gemeten drukvariaties veroorzaakt worden door een
achterliggend proces: het ontgassen van grondwater. De verplaatsingen van gasbellen
veroorzaken drukvariaties die meetbaar zijn, en daarbij maakt het veel uit hoe dichtbij de
WSM’s zich bevinden. Zolang de ontgassing van grondwater en/of de vorming van gassen
die daaraan ten grondslag ligt niet door en/of in de instrumenten zelf wordt veroorzaakt, is
geen sprake van foute metingen of onbruikbare resultaten. Gas maakt immers deel uit van
de bodem.

Bij de verstoringen moet onderscheid gemaakt worden tussen drie varianten:.

 Type 1 vindt plaats als een gasbel ontsnapt uit de omgeving van een WSM.
 Type 3 vindt plaats als gasbellen gestaag meer ruimte innemen in een afgesloten

bodemvolume. Die kan worden geregistreerd als de WSM zich in dat volume bevindt.
Als een WSM zelf (mede) oorzaak is van grondwaterontgassing of gasproductie
(oxidatie of bijvoorbeeld als katalysator van anaerobe microbiologische activiteit) kan
dat leiden tot type 3 en daaropvolgende type 1 gasbeldruk fenomenen.

 Type 2 gasbeldruk wordt op dit moment gezien als een signaal van aankomst van
een gasbel uit de omgeving, vermoedelijk vanuit de diepere bodem. Het optreden van
type 2 gasbeldruk kan hierdoor worden gezien als een bewijs van correcte registratie
van natuurlijke processen van gasvorming en gasbelverplaatsingen. Type 2 kan
oorzaak zijn van type 3-gasbeldrukopbouw, en daarna type 1-
gasbeldrukontsnappingen, ook als WSM’s geen rol spelen als oorzaak.

Dit leidt tot conclusie twee: WSM’s die type 2 registeren, werken correct, uitgaande van
de hypothese dat dit veroorzaakt wordt door aankomst van gas uit de omgeving.

Conclusie drie: Omdat we de gasvormende processen nog niet goed snappen, is het de
vraag of het wenselijk is om gasbeldruk wel of niet te meten en dus wel of niet weg te
nemen met een gasfilter. Het is momenteel te vroeg om het gasfilter als
standaardproduct grootschalig in de markt te zetten.

De werking van een gasfilter is gericht op het voorkomen van gasbeldruk-opbouw in de
waterkamer zelf, en zo mogelijk ook het voorkomen van gasbeldruk in de directe nabijheid
van de WSM. Conclusie vier: Op basis van de veldtests kan niet worden geconcludeerd
dat de gasfilters er in slagen om dit doel te bereiken, maar het kan ook niet worden
uitgesloten dat dat doel wel wordt bereikt.

Het is mogelijk om de WSM’s met gasfilter een vacuümbehandeling te geven met een
injectiespuit. Tijdens de veldtest in Vianen is deze methode enkele malen succesvol ingezet.
Vijfde conclusie: Gasbeldruk kan worden weggenomen door een diepe onderdruk aan
te brengen op de atmosferische zijde van het gasfilter (vacuümbehandeling).
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5.1.3 Sensoren
De veldtest heeft aangetoond dat Geopoint-sensoren geen gasbeldruk detecteren, terwijl
naastgelegen Fugro-sensoren wel degelijk type 2-gasbeldruk registeren. Onder de
hypothese dat type 2-gasbeldruk niet het gevolg kan zijn van de WSM’s zelf, is het ontbreken
van type 2 in reeksen van Geopoint verdacht. Dezelfde constatering kan worden
geïnterpreteerd als een zeer hoge gevoeligheid van Fugro WSM’s in vergelijking met
ongevoeligere Geopoints. De oorzaak daarvan zou moeten worden gezocht in grondfilter-
eigenschappen (porositeit, poriënafmetingen, effectief oppervlak) en/of waterkamer vorm.

Een tweede verschil tussen Fugro WSM’s en Geopoints blijkt in deze data uit de
barometrische in-efficiency (doorwerking van veranderingen in luchtdruk op veranderingen in
waterspanning) die in de Geopoints bijna compleet lijkt te zijn. De oorzaak hiervan is niet
vastgesteld, maar ook hier liggen de grondfilter-kenmerken als belangrijke verschillen tussen
Geopoint en Fugro WSM’s voor de hand.

5.1.4 Materiaalgebruik
Het kan niet worden uitgesloten dat de oorzaak van gasbeldruk of een gedeelte daarvan
moet worden gezocht in de materialen of vorm van de Fugro WSM’s . Dit sluit aan bij
eerdere vermoedens dat ook kunststof BAT-systeem filters gevoeliger zijn dan WSM’s van
andere leveranciers. Als materialen van de WSM’s een rol spelen bij gasbelvorming, is een
deel van de gasbeldruk mogelijk te elimineren door voor toepassing in ondiep veen gebruik
te maken van PVC of andere inerte kunststoffen.

5.2 Aanbevelingen

5.2.1 Gasbelvormende processen en waterspanningsmetingen
Gasbelvorming in de bodem, de invloed daarvan op waterspanningsmetingen en de
processen die daarmee samenhangen is complexe materie die nog niet goed begrepen
wordt. De veldtest in Vianen, waar een kubieke meter veen uitgebreid in-situ getest is, heeft
een hoogwaardige dataset opgeleverd. Het is de moeite waard om deze test en de
resultaten in een discussie met specialisten uit verschillende disciplines (geotechniek,
metrologie, bio-geochemie, bodemfysische meetsystemen, etc.) te bespreken.

Aanbeveling: Wij bevelen aan om de resultaten van de veldtest te bespreken in een
discussie met een aantal zorgvuldig geselecteerde specialisten uit verschillende
disciplines en/of toepassingsgebieden.

5.2.2 Gasfilter
Het gasfilter is in laboratoria en in het veld beoordeeld en bruikbaar bevonden voor het
gestelde doel, al is niet zeker dat het dampdrukverschil tussen bodem en atmosfeer
voldoende is voor permanent voldoende lage concentraties in de WSM-waterkamers. De
lengte van het gasfilter kan nog worden vergroot, maar het is niet op voorhand zeker dat de
maximale praktische lengte van het gasfilter voldoende is.
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De gasbeldruk-herstelbehandelingen (vacuüm) hebben in alle gevallen in deze testperiode
een drukverlaging tot gevolg gehad die de WSM reeksen gedurende enkele uren tot een
etmaal ongevoelig hebben gemaakt voor andere oorzaken van waterspanningsverandering.

Door geautomatiseerd te ontgassen kan dit worden teruggebracht tot perioden die korter zijn
dan de gangbare meetintervallen van WSM-meetsystemen. Aansluiting van alle gasslangen
op een vacuümpomp kan effectief zorg dragen voor een controleerbaar herstel, zoals dat
ook voor tensiometers wordt toegepast. Daarbij is naar verwachting voldoende als ieder
etmaal om 00:00 uur 5 minuten wordt gepompt.

Aanbeveling: De bruikbaarheid van de Fugro WSM met gasfilter kan worden vergroot
door een automatische ontgassingsmogelijkheid. Aanbevolen wordt om uit te zoeken
of een praktisch haalbaar ontwerp mogelijk is.

5.2.3 Sensoren
Er lijkt een verband te bestaan tussen de mate waarin gasbeldruk-verstoringen worden
geregistreerd door Fugro WSMs en een lage barometrische efficiency (doorwerking van
veranderingen in luchtdruk op veranderingen in waterspanning) van diezelfde instrumenten.
De Fugro WSM’s die sterke type 3-signalen laten zien, kennen in die perioden ook een
sterkere barometrische in-efficiency. Dit verband kan weer verdwijnen en dat lijkt samen te
vallen met gasbeldruk door verplaatsingen van gasbellen. Deze relatie blijkt niet uit de
reeksen van Geopoint WSMs, die een structurele en vrijwel complete barometrische in-
efficiency vertonen en tevens geen enkele verstoring door gasbeldruk registreren. De
gevormde hypotheses over deze samenhang kunnen in laboratoriumopstellingen en
gecontroleerde omgevingen getest worden.

Een laboratoriumtest voor het verkennen van drukverloop bij verschillende typen gasbel-
verplaatsingen kan veel inzicht toevoegen aan de interpretatie van veldwaarnemingen. Waar
in dit project sterke aanwijzingen zijn gevonden voor een achterliggend proces
(grondwaterontgassing met daarop volgend migratie van gasbellen door een cohesief,
inhomogeen, poreus materiaal) kan door een zorgvuldig opgezet laboratoriumexperiment
een deel van de hypotheses getoetst worden. Dit zijn:

 gasbelafvoer bij het gasfilter;
 drukverlaging bij vacuümbehandeling;
 condoomtest met vacuümbehandeling en luchtdrukvariatie;
 drukdaling bij afvoer van bel uit waterkamer tijdens vacuümbehandeling;
 drukopbouw in waterkameer bij geforceerde gasbelinjectie.

Aanbeveling: Wij bevelen aan om laboratoriumtesten te doen naar het drukverloop van
verschillende type gasbelverplaatsingen om een aantal hypothesen uit deze
rapportage te testen.

5.2.4 Geotechnische relevantie gasbelvorming
In de veldtesten, met name de langdurige veldtest in Vianen, zijn gebeurtenissen gemeten
die we toeschrijven aan gasbeldruk-gerelateerde fenomenen. Het feit dat de meeste
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gebeurtenissen door slechts één WSM in een cluster gemeten worden, suggereert dat het
zeer lokale fenomenen betreft. We weten dit echter niet zeker. We weten ook niet hoe groot
de invloed van gasvorming is op het falen van dijken en kades, bijvoorbeeld op het
faalmechanisme macro-instabiliteit. Het is momenteel nog niet bekend wat de omvang van
het fenomeen is: bij welke grondsoorten kan gasbeldruk optreden en welke niet? Op welke
diepten is het relevant en welke niet? Deze vragen kunnen pas beantwoord worden als er
(meer) inzicht is.

Aanbeveling: We bevelen aan om verder (fundamenteel) onderzoek te doen naar de
schaal van gasvormende processen en de invloed daarvan op geotechnische
faalmechanismen van dijken.

5.3 Leerpunten
De veldtesten hebben een aantal leerpunten opgeleverd. Hieronder zijn de belangrijkste
opgenomen.

 De veldtesten hebben belangrijke onderzoeksvragen opgeleverd:
o Hoe hangt de in dit project waargenomen ‘schijnbare barometrische

inefficiency’ samen met de gevoeligheid van de instrumenten voor kleine
drukveranderingen?

o Hoe kunnen we de grote verschillen tussen de Fugro- en Geopoint-WSM’s
verklaren? En waar moeten we rekening mee houden zolang dit onverklaard
is?

o Hoe kun je in de meetpraktijk het beste omgaan met druk-effecten
gasbelvorming en verplaatsingen?

o Nu wetende dat de verschillen in ruimte en tijd zo groot zijn, weten we ook dat
we pas een eerste indicatie hebben van het spectrum van amplitudes,
frequenties en volumes van deze processen. Is dit aanleiding voor bredere
kennisgeving van de vakgemeenschap of is dit hooguit interessant voor de
onderzoeksgemeenschap?

o Wat is de invloed van gasbelvorming op geotechnische faalmechanismen van
dijken nu we weten op welke ruimtelijke en temporele schaal deze zich
kennelijk voordoen?

o Wat zou in de toekomst een passend meetnetontwerp kunnen zijn, rekening
houdend met wat we nu weten over de kans van optreden van gasvorming?

 De veldtesten hebben een aantal inzichten opgeleverd die gaan helpen bij het
interpreteren van toekomstige waterspanningsmetingen:

o Meetfrequentie,
o Typen van gasbeldrukopbouw,
o Onvoorspelbaarheid van optreden (diepte, temperatuurverloop, luchtdruk)

 De veldtesten hebben ons geholpen om te bepalen waar leveranciers van
meetopstellingen hun energie in moeten steken bij WSM’s in veen:

o Lusten en lasten van diverse instrumenten en telemetrische apparatuur;
o Eerste- en tweedelijns interpretatie van meetdata;
o Reservering tijd voor preventief onderhoud en planning,
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o Meetnetontwerp (aantallen per cluster, raai, diepte).
 De veldtesten hebben inzicht opgeleverd in nut en noodzaak van gasfilters en

vacuümbehandelingsopties.



POV Macrostabiliteit Pagina 34 van 40 Documentversie: 1.0

Gasbestendige waterspanningsmeter, eindrapport ontwikkelingsfase Datum: 08-12-2020

POV MACRO
STABILITEIT

6. Laboratoriumonderzoek steriele gel

6.1 Aanleiding en doel
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat verstoring van het meetsignaal van WSM’s optreedt
in gronden bestaande uit klei, klei / veen, of klei met silt en dat de verstoring wordt
veroorzaakt door methaangas. Uit laboratoriumonderzoek, uitgevoerd in 2017-2018 bij
Deltares, is gebleken dat dit methaangas microbiologisch geproduceerd lijkt te kunnen
worden en vervolgens mogelijk ophoopt in de kamer van de WSM, om daar vervolgens de
verstoring van de drukmetingen te veroorzaken (POV Macrostabiliteit, 2018). In de
drukkamers van de WSM’s waar verstoring optrad, werden grote aantallen
methaanproducerende (methanogene) bacteriën gevonden. In de drukkamers van de WSM’s
waar geen verstoring plaats vond, waren de aantallen van deze micro-organismen veel
lager. Het steriel houden van de WSM-kamer kan er dus voor zorgen dat er geen microbiële
gasvorming optreedt. In het onderzoek uit 2017-2018 zijn enkele eerste testen gedaan met
antibacteriële stoffen als maatregel om de WSM kamer steriel te houden. De resultaten van
deze eerste testen waren positief, en op basis hiervan is vervolgonderzoek uitgevoerd
binnen fase 3 van het project.

Het doel van dit onderzoek is het verder uittesten van de maatregelen voor het tegengaan
van microbiële gasvorming in de kamer van de waterspanningsmeter (WSM) met behulp van
steriele gels.

Het onderzoek focust zich op aanvullend labonderzoek voor het aanbrengen en de
werkingsduur van de antibacteriële gel. Hierbij is onder andere gekeken wat een praktische
manier is om de gels aan te brengen in de WSM-kamer. Daarbij staat voorop dat bedrijven
die WSM’s gebruiken, dit ook zelf zouden kunnen toepassen.

6.2 Antibacteriële gels
In eerdere testen met antibacteriële gels (POV Macrostabiliteit, 2018) is uitgegaan van
natriumazide en zilversulfaat als antibacteriële component. Uit de testen is verder gebleken
dat agarose het meest geschikt was als het hulpstof en daar is het onderzoek in fase 3
verder mee uitgevoerd.

Om de werking van antibacteriële gels in WSM’s te onderzoeken, wordt uitgegaan van een
zo hoog mogelijke concentratie van natriumazide en zilversulfaat in de WSM. Daarvoor is het
enerzijds van belang om een geschikte concentratie van deze biociden in de gel aan te
brengen. Er zijn testen uitgevoerd om te bepalen wat de maximale hoeveelheid is die in de
gel kan worden aangebracht.

Anderzijds is het belangrijk om de diffusie vanuit de gel naar het water in de WSM-kamer
vast te stellen. Diffusieberekeningen zijn uitgevoerd om in te schatten wat de potentiele
werkingsduur van de gel in de WSM is. Vervolgens zijn testen uitgevoerd om te verifiëren
hoe de diffusie in praktijk uitwerkt. In deze testen zijn gels als een laagje of in de vorm van
een pellet in verschillende WSM’s toegevoegd, om de werkingsduur van de antibacteriële
werking vervolgens onder verschillende omstandigheden te testen.
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De tweede manier waarop de concentratie/beschikbaarheid van antibacteriële componenten
kan afnemen is door :

 microbiële of chemische omzetting;
 complexvorming (opgeloste organische moleculen en zuren) of;
 binding aan WSM-materialen (metalen en keramische componenten).

De maximale oplosbaarheid van natriumazide is 400 g/l en van zilversulfaat is 8,3 g/l. Het
streven is om een zo’n hoog mogelijke concentratie in de gel te brengen. Voor zilversulfaat
bleek het mogelijk om de hoeveelheid tot de maximale oplosbaarheid in de gel te brengen,
voor natriumazide beek dat praktisch niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een gel te maken
van 300 g/l. De gels die verder getest zijn, bevatte dan ook allemaal 8,3 g/l zilversulfaat en
300 g/l natriumazide.

6.3 Diffusieberekeningen
De antibacteriële werkingsduur van de gel is afhankelijk van hoe snel de natriumazide en
zilversulfaat uit de gel diffunderen en vervolgens door de filters van de WSM naar de
omringende grond/grondwater diffunderen. De diffusie van de gel naar het water in de WSM-
kamer zorgt ervoor dat bacteriën die aan een voldoende hoge concentratie worden
blootgesteld het niet overleven. De diffusie vanuit de WSM-kamer naar het omringende
grondwater zorgt er juist weer voor dat de concentratie daalt. Voor de werkingsduur is het
dus van belang dat de concentratie in de kamer lang genoeg voldoende hoog blijft om
bacteriën te doden en het water in de WSM-kamer steriel te houden.

Voorafgaand aan de laboratoriumtesten zijn diffusieberekeningen uitgevoerd voor Geopoint
WSM’s, waarbij voor het diffusieoppervlak de oppervlakte van de vier filters zijn genomen.
Op basis van een ‘worst case’ benadering is berekend dat dat – bij een toepassing van
0,5 ml gel – het een dag duurt voordat natriumazide en zilversulfaat volledig uit de WSM-
kamer zijn gediffundeerd. Dat zou relatief te kort zijn om de WSM-kamer langdurig steriel te
houden. Het is echter zeer aannemelijk dat dit in de praktijk veel langer duurt aangezien we
uitgaan van de hoogste diffusieconstanten in water. Met behulp van laboratoriumonderzoek
kunnen we dit aantonen.

6.4 Gel als pellet
Tijdens een workshop met veldmedewerkers van Fugro en Wiertsema & Partners kwam naar
voren dat het zelf maken en aanbrengen van de gel, voorafgaand aan het installeren van de
WSM’s praktisch eigenlijk niet uitvoerbaar is. De wens werd uitgesproken om een kant-en-
klare gel te hebben die direct aan de WSM-kamer kan worden toegevoegd. Daarbij is
gezocht naar een toepasbare oplossing met een zo’n klein mogelijk diffusie oppervlak. De
oplossing is gevonden in een gelpellet. De gelpellet kan gemakkelijk van te voren worden
gemaakt en bij de veldvoorbereiding van de WSM eenvoudig worden toegevoegd aan de
kamer. Het protocol voor het maken van deze agarose pellets staat beschreven in Bijlage B
van het eindrapport van Deltares (bijlage C bij dit rapport). De pellets worden opgeslagen bij
4ºC, en behouden hun werking minimaal 1 maand na maken.
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6.5 Resultaten laboratoriumtesten
De gelpellets zijn getest in zowel een opstelling met ontgast demiwater als in kolommen met
grond en grondwater. In de test met alleen water (zonder roeren), blijkt dat de concentratie
van de werkzame stoffen na 22 dagen (einde test) voldoende hoog zijn om groei van de
E.coli-bacteriën te remmen.

Uit de testen met de antibacteriële gelpellet in de opstelling met grond en grondwater blijkt
dat:

 De diffusie in de praktijk langzamer gaat dan uit de berekeningen naar voren komt.
 De gel in de vorm van een pellet in ieder geval tot 112 dagen een remming geeft van

de groei van de E.coli-bacterie.
 Na 218 dagen is de remmende werking van de pellet niet meer meetbaar.

6.6 Algemene conclusies en aanbevelingen
Onder veldomstandigheden is het aannemelijk dat microbiële activiteiten zorgen voor
methaanproductie in de WSM-kamer. Deze activiteiten kunnen tenminste 112 dagen geremd
worden door het aanbrengen van een antibacteriële gelpellet in de WSM-kamer.

Praktijktesten met antibacteriële pellets worden aanbevolen, aangezien deze inzicht zullen
geven in de mate waarin de remming een positief effect heeft op de levensduur van een
ongestoorde WSM-meting, door beperking van microbiële gasvorming.
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7. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor zowel het gasfilter als
de antibacteriële gel beschreven. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de
hoofdstukken 5 en 6de achtergrondrapporten in de bijlagen: bijlage B voor het gasfilter en
bijlage C voor de antibacteriële gel.

7.1 Conclusies

7.1.1 Gasfilter
Meetlocatie en meetopstelling

 Op basis van de metingen kan zeker gesteld worden dat op de meetlocatie in Vianen
in de meetperiode wel gasvorming is opgetreden. Bij de meetlocatie in Spijk is het
aannemelijk dat bij één waterspanningsmeter wel gasvorming is opgetreden; bij de
meetlocatie in Ouderkerk aan den IJssel is in de meetperiode naar verwachting geen
gasvorming opgetreden.

 De gebruikte meetopstelling, met name bij de veldtest in Vianen, was geschikt voor
het beoogde doel.

Prestatie gasfilter

 De werking van een gasfilter is gericht op het voorkomen van gasbeldruk-opbouw in
de waterkamer van de WSM en zo mogelijk ook het voorkomen van gasbeldruk in de
directe nabijheid van de WSM. Op basis van de veldtests kan niet worden
geconcludeerd dat de gasfilters er in slagen om dit doel te bereiken, maar het kan
ook niet worden uitgesloten dat dat doel wel wordt bereikt.

 De toegepaste gasfilters zijn in dit experiment (nog) niet in staat gebleken om te
voorkomen dat gasbeldruk de meting van zuivere waterspanning verstoort.

 De metingen hebben aanleiding gegeven tot de hypothese dat gasbellen bij hun
ontstaan en verplaatsing herkend kunnen worden aan 3 typen drukveranderingen:

o Type 1: abrupte drukdaling gevolgd door gestage toename / herstel
(hypothese: ontsnapping van bellen uit omgeving WSM.);

o Type 2: abrupte stijging van druk gevolgd door gestage daling (hypothese:
binnendringen van bellen in omgeving van WSM);

o Type 3: gestaag oplopende druk, vaak gevolgd door bereiken van plateau of
abrupte drukdaling (hypothese: toename van druk door ontstaan en groei van
gasbellen uit oververzadigd grondwater en microbiologische activiteit).

 Vervolghypothese: WSM’s die type 2-verstoringen waarnemen, werken correct,
uitgaande van de hypothese dat deze verstoring veroorzaakt wordt door de aankomst
van een gasbel uit een dieper niveau.

 Vervolghypothese: WSM’s die type 1 en type 3 druk registreren, kunnen mogelijk zelf
betrokken zijn als oorzaak. Een gasbel ontsnapping vanuit de WSM waterkamer
vereist immers het opbouwen van de luchtintredewaarde van het grondfilter en de
fijne versmeerde bodemdelen rondom het instrument.
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 Gasbeldruk type 3 kan worden weggenomen door een diepe onderdruk aan te
brengen op de atmosferische zijde van het gasfilter (vacuümbehandeling).

Sensoren en materiaalgebruik

 Onder de hypothese dat type 2-gasbeldruk niet het gevolg kan zijn van de WSM’s
zelf, is het geheel ontbreken van type 2 in reeksen van Geopoint-sensoren verdacht.
Dezelfde constatering kan worden geïnterpreteerd als een zeer hoge gevoeligheid
van Fugro WSM’s in vergelijking met ongevoeligere Geopoints.

 Het kan niet worden uitgesloten dat de oorzaak van gasbeldruk deels moet worden
gezocht in de materialen of vorm van de Fugro WSM’s . Als materialen van de
WSM’s een rol spelen bij gasbelvorming, is een deel van de gasbeldruk mogelijk te
elimineren door voor toepassing in ondiep veen gebruik te maken van PVC of andere
inerte kunststoffen.

7.1.2 Antibacteriële gel

 Het blijkt praktisch mogelijk om antibacteriële gel in de vorm van een gelpellet aan te
brengen in de WSM-kamer van gangbare WSM’s (type Fugro en type Geopoint).

 Onder veldomstandigheden is het aannemelijk dat microbiële activiteiten zorgen voor
methaanproductie in de WSM-kamer. Deze activiteiten kunnen tenminste 112 dagen
geremd worden door het aanbrengen van een antibacteriële gelpellet in de WSM-
kamer. Na 218 dagen was geen remmende werking meer zichtbaar in de
laboratoriumtest.

7.2 Aanbevelingen

7.2.1 Gasfilter
De veldtesten hebben de volgende aanbevelingen, leerpunten en onderzoeksvragen
opgeleverd:

 Wij bevelen aan om de resultaten van de veldtest te bespreken in een discussie met
een aantal zorgvuldig geselecteerde specialisten uit verschillende disciplines.

 De bruikbaarheid van de Fugro WSM met gasfilter kan worden vergroot door een
automatische ontgassingsmogelijkheid. Aanbevolen wordt om uit te zoeken of een
praktisch haalbaar ontwerp mogelijk is.

 Er lijkt een verband te bestaan tussen de mate waarin gasbeldruk-verstoringen
worden geregistreerd door Fugro WSM’s en een lage barometrische efficiency
(doorwerking van veranderingen in luchtdruk op veranderingen in waterspanning) van
diezelfde instrumenten. Dit verband kan weer verdwijnen en dat lijkt samen te vallen
met gasbeldruk door verplaatsingen van gasbellen. Deze relatie blijkt niet uit de
reeksen van Geopoint WSM’s, die een structurele en vrijwel complete barometrische
in-efficiency vertonen en tevens geen enkele verstoring door gasbeldruk registreren.
De gevormde hypotheses over deze samenhang kunnen in laboratoriumopstellingen
en gecontroleerde omgevingen getest worden.
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 Wij bevelen aan om laboratoriumtesten te doen naar het drukverloop van
verschillende type gasbelverplaatsingen om een aantal hypothesen uit deze
rapportage te testen. Deze testen kunnen veel inzicht toevoegen aan de interpretatie
van veldwaarnemingen. Waar in dit project sterke aanwijzingen zijn gevonden voor
een achterliggend proces (grondwaterontgassing met daarop volgend migratie van
gasbellen door een cohesief, inhomogeen, poreus materiaal) kan door een zorgvuldig
opgezet laboratoriumexperiment een deel van de hypotheses getoetst worden.

 De veldtesten hebben een aantal onderzoeksvragen opgeleverd, waarvan de
belangrijkste zijn:

o Wat is de samenhangt tussen de ‘schijnbare barometrische inefficiency’ en de
gevoeligheid van de instrumenten voor kleine drukveranderingen?

o Hoe kunnen de verschillen tussen de WSM’s van Fugro en Geopoint
verklaard worden?

o Hoe gaan we in de meetpraktijk het beste om met drukeffecten van
gasbellen?

o Zijn de meetresultaten van de veldtest belangrijk voor de vakgemeenschap of
alleen interessant voor de onderzoeksgemeenschap?

o Wat is de schaal van gasvormende processen en wat is de invloed van
gasvorming op geotechnische faalmechanismen van dijken?

o Wat is een passend meetnetontwerp, rekening houdend met wat we nu weten
over de kans van optreden van gasvorming?

 De veldtesten hebben ons een aantal inzichten opgeleverd die helpen bij het
interpreteren van toekomstige waterspanningsmetingen.

 leveranciers van meetopstellingen hun energie in moeten steken bij WSM’s in veen;
 De veldtesten hebben inzicht opgeleverd in nut en noodzaak van gasfilters en

vacuümbehandelingsopties.

7.2.2 Antibacteriële gel
Praktijktesten met antibacteriële pellets geven inzicht in de mate en duur van de werking van
deze oplossing. Om de oplossing met antibacteriële gel verder te kunnen brengen, wordt
aanbevolen om een aanpak voor deze praktijktesten te ontwikkelen.
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A. Grafieken veldtest Vianen
In deze bijlagen zijn per cluster grafieken opgenomen van de druk in de
waterspanningsmeters met de luchtdruk. Elke grafiek bestrijkt een periode van twee
maanden.

A.1  Cluster A

Figuur A.1: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, juni en juli 2019

Figuur A.2: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, augustus en september 2019
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Figuur A.3: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, oktober en november 2019

Figuur A.4: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, december en januari 2020
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Figuur A.5: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, februari en maart 2020

Figuur A.6: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, april en mei 2020
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Figuur A.7: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, juni en juli 2020

Figuur A.8: Cluster A – waterspanningen met luchtdruk, augustus en september 2020
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A.2 Cluster B

Figuur A.9: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, juni en jul 2019

Figuur A.10: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, 2019



POV Macrostabiliteit Bijlage A, pagina 6 van 16 Documentversie: 1.0

Gasbestendige waterspanningsmeter, eindrapport ontwikkelingsfase Datum: 08-12-2020

POV MACRO
STABILITEIT

Figuur A.11: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, oktober en november 2019

Figuur A.12: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, december 2019 en januari 2020
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Figuur A.13: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, februari en maart 2020

Figuur A.14: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, april en mei 2020
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Figuur A.15: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, juni en juli 2020

Figuur A.16: Cluster B – waterspanningen met luchtdruk, augustus en september 2020
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A.3 Cluster C

Figuur A.17: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, juni en juli 2019

Figuur A.18: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, augustus en september 2019
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Figuur A.19: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, oktober en november 1019

Figuur A.20: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, december 2019 en januari 2020
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Figuur A.21: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, februari en maart 2020

Figuur A.22: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, april en mei 2020
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Figuur A.23: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, juni en juli 2020

Figuur A.24: Cluster C – waterspanningen met luchtdruk, augustus en september 2020
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A.4 Cluster D

Figuur A.25: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, juni en juli 2019

Figuur A.26: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, augustus en september 2019



POV Macrostabiliteit Bijlage A, pagina 14 van 16 Documentversie: 1.0

Gasbestendige waterspanningsmeter, eindrapport ontwikkelingsfase Datum: 08-12-2020

POV MACRO
STABILITEIT

Figuur A.27: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, oktober en november 2019

Figuur A.28: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, december 2019 en januari 2020
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Figuur A.29: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, februari en maart 2020

Figuur A.30: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, april en mei 2020
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Figuur A.31: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, juni en juli 2020

Figuur A.32: Cluster D – waterspanningen met luchtdruk, augustus en september
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Samenvatting
Binnen de ontwikkelingsfase (fase 3) van het project ‘ontwikkeling waterspanningsmeter’ zijn drie
veldtesten uitgevoerd met waterspanningsmeters (hierna WSM’s) geproduceerd door Fugro met en
zonder gasfilter, en WSM’s van Geopoint (beheerd door Wiertsema&Partners). Het oorspronkelijke
doel van de veldtesten was het langdurig testen van het verbeterde gasfilterontwerp in het veld
(gegeven geschikte testlocaties en gegeven een geschikte meetopstelling).  Tijdens de looptijd van de
eerste veldtest zijn daar de volgende doelen bijgekomen:

Het analyseren van mogelijk opgetreden gasbelprocessen in de bodem op basis van de
meetresultaten.
Het analyseren van het effect van vacuümbehandelingen in de WSM’s met gasfilter.
Het analyseren van verschillen tussen de reeksen gemeten met de verschillende instrumenten
(Fugro en Geopoint).

De eerste en grootste veldtest vond plaatst in Vianen langs het Merwedekanaal. Op deze locatie zijn
in 2017 eerder metingen uitgevoerd die vermoedelijk verstoord zijn door gasbelvorming. Bij de
veldtest zijn in totaal 13 WSM’s geplaatst op een zo klein mogelijk oppervlak, met de sensor in een
ondiepe veenlaag. Naast waterdruk zijn luchtdruk, bodemtemperatuur, loggertemperatuur, neerslag
en openwaterpeilen gemeten. Deze veldtest heeft een weelde aan meetgegevens opgeleverd van de
zomer in 2019 tot en met de zomer van 2020.

Naast de meetlocatie in Vianen zijn twee aanvullende veldtesten uitgevoerd in de zomerperiode van
2020 op locaties in Spijk (West-Betuwe) en Ouderkerk aan den IJssel. Bij beide veldtesten zijn twee
Fugro WSM’s met gasfilter geplaatst naast bestaande Fugro WSM’s zonder gasfilter.

De conclusies van de veldtesten zijn :

Op basis van de metingen kan zeker gesteld worden dat op de meetlocatie in Vianen in de
meetperiode wel gasvorming is opgetreden. Bij de meetlocatie in Spijk is het aannemelijk dat bij
één WSM wel gasvorming is opgetreden; bij de meetlocatie in Ouderkerk aan den IJssel is in de
meetperiode naar verwachting geen gasvorming opgetreden.
De gebruikte meetopstellingen waren geschikt voor het beoogde doel. Dit geldt met name voor
de veldtest in Vianen, waarbij zeer intensief is gemeten in 1 m3 Hollandveen en waarbij
aanvullende parameters (temperatuur, neerslag en openwaterpeilen) zijn gemeten.
De werking van een gasfilter is gericht op het voorkomen van gasbeldruk-opbouw in de WSM-
waterkamer en zo mogelijk ook het voorkomen van gasbeldruk in de directe nabijheid van de
WSM. Op basis van de veldtests kan niet worden geconcludeerd dat de gasfilters er in slagen om
dit doel te bereiken, maar het kan ook niet worden uitgesloten dat dat doel wel wordt bereikt.
De toegepaste gasfilters zijn in dit experiment (nog) niet in staat gebleken om te voorkomen dat
gasbeldruk de meting van zuivere waterspanning verstoort.
De metingen hebben aanleiding gegeven tot de hypothese dat gasbellen bij hun ontstaan en
verplaatsing herkend kunnen worden aan 3 typen drukveranderingen:

Type 1: abrupte drukdaling gevolgd door gestage toename / herstel (hypothese: ontsnapping
van bellen uit omgeving WSM.);
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Type 2: abrupte stijging van druk gevolgd door gestage daling (hypothese: binnendringen
van bellen in omgeving van WSM);
Type 3: gestaag oplopende druk, vaak gevolgd door bereiken van plateau of abrupte
drukdaling (hypothese: toename van druk door ontstaan en groei van gasbellen uit
oververzadigd grondwater en microbiologische activiteit).

Vervolghypothese : WSM’s die type 2-verstoringen (zie paragraaf 3.4) vertonen, werken correct,
uitgaande van de hypothese dat deze verstoring veroorzaakt wordt door de aankomst van een
gasbel uit een dieper niveau en dus niet het gevolg kan zijn van gasproductie in, of als gevolg van
de WSM zelf.
Vervolghypothese: WSM’s die type 1 en type 3 druk registreren, kunnen mogelijk zelf betrokken
zijn als oorzaak. Een gasbel ontsnapping vanuit de WSM waterkamer vereist immers het
opbouwen van de luchtintredewaarde van het grondfilter en de fijne versmeerde bodemdelen
rondom het instrument.
Gasbeldruk type 3 kan worden weggenomen door een diepe onderdruk aan te brengen op de
atmosferische zijde van het gasfilter (vacuümbehandeling).
Onder de hypothese dat type 2-gasbeldruk niet het gevolg kan zijn van de WSM’s zelf, is het
geheel ontbreken van type 2 in reeksen van Geopoint-sensoren verdacht. Dezelfde constatering
kan worden geïnterpreteerd als een zeer hoge gevoeligheid van Fugro WSM’s in vergelijking met
ongevoeligere Geopoints.
Gezien de opvallende verschillen in drukmetingen tussen Geopoints en Fugro WSM’s kan niet
worden uitgesloten dat de oorzaak van het ontstaan van gasbellen (als gevolg van gasproductie
of versterken van grondwater-ontgassing) deels moet worden gezocht in de materialen of vorm
van de Fugro WSMs. Als materialen van de WSM’s een rol spelen bij gasbelvorming, is een deel
van type 1 en/of 3 gasbeldruk mogelijk te elimineren door voor toepassing in ondiep veen
gebruik te maken van PVC of andere inerte kunststoffen.

De veldtesten hebben de volgende aanbevelingen, leerpunten en onderzoeksvragen opgeleverd:
Wij bevelen aan om de resultaten van de veldtest te bespreken in een discussie met een aantal
met zorg geselecteerde specialisten, bij voorkeur uit verschillende disciplines en/of
toepassingsgebieden.
De bruikbaarheid van de Fugro WSM met gasfilter kan worden vergroot door een automatische
ontgassingsmogelijkheid. Aanbevolen wordt om uit te zoeken of een praktisch haalbaar ontwerp
mogelijk is.
Wij bevelen aan om laboratoriumtesten te doen naar het drukverloop van verschillende type
gasbelverplaatsingen om een aantal hypothesen uit deze rapportage te testen.
Een nog te beantwoorden onderzoeksvraag is: wat is de schaal van gasvormende processen en
wat is de invloed van gasvorming op geotechnische faalmechanismen van dijken?
De veldtesten hebben ons een aantal inzichten opgeleverd die helpen bij het interpreteren van
toekomstige waterspanningsmetingen.
De veldtesten hebben geholpen om te bepalen waar we onze energie in moeten steken in de
toekomst
De veldtesten hebben inzicht opgeleverd in nut en noodzaak van gasfilters en
vacuümbehandelingsopties.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding

Waterspanningsmeters (hierna WSM’s) worden toegepast om waterdrukken in de
waterverzadigde bodem te meten. Waterspanningsmeters kunnen dat veel nauwkeuriger en
vooral veel sneller dan peilbuizen, en al helemaal in slecht doorlatend cohesief en plastisch
materiaal zoals klei en veen. In de risicobeheersing van grondwerk is waterspanning de enige
indicator die het mogelijk maakt om in te grijpen voordat grondvervormingen en schade
optreden. Ze zijn ook niet veel kostbaarder dan peilbuizen (los van de telemetrie) en ze
worden daarom op grote schaal toegepast in dijkenbouw en grondophogingen. Een nadeel
van WSM’s is dat het interpreteren van waterspanningsmeterdata niet altijd zo eenvoudig is
als peilbuisdata. De praktijk laat zien dat na verloop van de tijd tot soms wel een kwart van
de geïnstalleerde instrumenten niet alleen de waterspanning meet maar ook allerlei andere
fenomenen. Deze fenomenen zijn door de vereiste diagnostiek en ad-hoc werk sterk
kostenverhogend. Omdat het bij veel leveranciers en gebruikers van waterspanningsmeters
bekend is heeft dat negatieve gevolgen voor het enthousiasme voor het gebruik van
waterspanningsmeters. Daarmee wordt echter een aantal kansen gemist. In de praktijk en bij
nader onderzoek is gebleken dat grondwater-ontgassing een belangrijke oorzaak is van
verstoringen van waterspanningsmeetdata, vooral in ondiepe meetpunten in veen. Bronnen
hiervoor zijn onder andere Fugro-projecten (nabij Zwolle, Alblasserwaard, Abcoude en
voorgaande fasen in dit POVM project). In veen is de vorming van methaan en andere gassen
door bacteriële afbraak normaal en bekend als veengas en oorzaak van veenbonken (Van
Diest & Hogervorst, 2015).

Om antwoord te geven op de belangrijkste vragen en het bieden van oplossingen is vanuit
de Project overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (hierna: POVM) een aanbesteding
gehouden om in een innovatiepartnerschap een verbeterde waterspanningsmeter te
ontwikkelen. Dit onderzoek is gegund aan het consortium tussen Stichting Deltares, Fugro NL
Land B.V., Wiertsema & Partners B.V. en Syrinx Industrial Electronics B.V. De bedrijven
opereren in dit samenwerkingsverband onder de naam: WSM+NL.

De fasen van het ontwikkelingstraject zijn:

1. Mededingingsfase
2. Onderzoeksfase
3. Ontwikkelingsfase
4. Commerciële fase

Het beoogde resultaat van de ontwikkelingsfase is een bruikbaar prototype van de nieuwe
grondwatergasbestendige waterspanningsmeters. Daarbij is de veldtest het sluitstuk
waarmee de effectiviteit en praktische bruikbaarheid van de gasfilters kunnen worden
beoordeeld.
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In de voorafgaande onderzoeksfase zijn twee oplossingsrichtingen onderzocht:

a. Laboratoriumonderzoek door Deltares waarbij het inzicht in de drijvende processen
achter de gasvorming is verbeterd;

b. Onderzoek door Fugro naar de werking van een gasfilter om gas uit een
waterspanningsmeter te kunnen afvoeren door middel van een laboratoriumtest.

Het onderzoek van Fugro heeft in de voorgaande projectfase geleid tot een aangepast
gasfiltermateriaal dat een veel grotere doorlatendheid voor methaan kent en veel minder
kwetsbaar is dan het eerder gebruikte materiaal. De rapportage (POV Macrostabiliteit, 2018)
over deze eerdere projectfasen bevat de nodige aanvullende informatie over de
instrumenten en materialen die in de Fugro WSM’s en gasfilterproductie zijn toegepast.

1.2 Doelstelling

Conform het Plan van Aanpak (Fugro, 2019) is het kerndoel van de Ontwikkelingsfase – voor
het onderdeel gasfilter – antwoord geven op de volgende vraag:

Werkt het verbeterde gasfilterontwerp uit de Onderzoeksfase langdurig in het veld?

Daarnaast zijn er vier nevendoelen / wensen genoemd, waarvan de relevante voor deze
veldtest de volgende is:

Het leggen van een relatie tussen bodemtemperatuur en gasbelvorming door het
vastleggen van het verloop van de bodemtemperatuur gedurende de meetperiode.

Dit leidt tot de volgende, oorspronkelijke doelstelling van het project en deze rapportage:

1. Het langdurig testen van het verbeterde gasfilterontwerp in het veld, gegeven
geschikte testlocaties en gegeven een geschikte meetopstelling.

Tijdens de looptijd van de langdurige, eerste veldtest is gebleken dat deze veldtest veel
interessante metingen oplevert die gerelateerd kunnen lijken te worden aan gasvorming in
de bodem. Dit heeft geleid tot bijkomende doelstellingen van deze rapportage:

2. Het analyseren van mogelijk opgetreden gasbelprocessen in de bodem op basis van
de meetresultaten.

3. Het analyseren van het effect van vacuümbehandelingen in de WSM’s met gasfilter.
4. Het analyseren van verschillen tussen de reeksen gemeten met de verschillende

instrumenten van Fugro en Geopoint.

1.3 Scope

Dit document betreft eindrapportage van de veldtestlocatie Vianen (langs het
Merwedekanaal), en een beknopte analyse van de aanvullende veldtesten op de locaties Spijk
en Ouderkerk aan de IJssel. De eerder verschenen kwartaalrapportages van de veldtest in
Vianen (afzonderlijk opgeleverd) omvatten de volgende perioden:



Waterschap Rivierenland

1417-0042-101.R01 1.1 | Analyserapport
Pagina 3 van 62

1. 17 juni 2019 tot 16 september 2019 documentnr.: 1417-0042-141.R02
2. 17 september 2019 tot 16 december 2019 documentnr.: 1417-0042-141.R03
3. 17 december 2019 tot 16 maart 2020 documentnr.: 1417-0042-141.R04
4. 17 maart 2020 tot 16 juni 2020 documentnr.: 1417-0042-141.R05

Deze kwartaalrapportages zijn als bijlagen aan het eindrapport van de Ontwikkelingsfase
(POV Macrostabiliteit, 2020) toegevoegd.

In dit analyserapport worden de belangrijkste meetresultaten van de voorgaande perioden
en alle meetresultaten van de laatste meetperiode – van 17 juni 20202 tot 16 september
2020 – beschreven en wordt in de conclusies en aanbevelingen ingegaan op de
doelstellingen uit paragraaf 1.2.

1.4 Leeswijzer

Dit analyserapport is de laatste rapportage van een uitgebreide veldtest langs het
Merwedekanaal in Vianen. Aansluitend worden ook meetresultaten besproken van vier
gasfilter-WSM’s die op twee aanvullende meetlocaties (Spijk en Ouderkerk aan den IJssel) zijn
bijgeplaatst in de zomer van 2020. De figuren in dit rapport zijn allemaal gebaseerd op de
complete dataset die grafisch is weergegeven in de eindrapportage (POV Macrostabiliteit,
2020).

In de rapportage die u nu voor zich heeft, vindt u interpretaties van de belangrijkste
gebeurtenissen. De gebeurtenissen zijn onderzocht op samenhang met omgevingsfactoren
en locatiekenmerken.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe de testlocatie Vianen/Merwerdekanaal is
geselecteerd. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de inrichting van meetlocatie
Vianen/Merwerdekanaal beschreven. De resultaten die daar zijn bereikt zijn zo sterk
beïnvloed door gasbeldruk dat in paragraaf 3.3 wordt beschreven hoe WSM’s eruit zien en
hoe ze werken. Aansluitend wordt in paragraaf 3.4 een beschrijving gegeven van de type
gasbeldruk-verstoringen die onderscheiden kunnen worden in de WSM-drukmetingen.
Daarmee kunnen alle resultaten in de complete eindrapportage worden geïnterpreteerd.

Hoofdstuk 4 beschrijft het verloopt van de meetperioden zonder in te gaan op de
meetresultaten. Hoofdstuk 5 behandelt de opvallende meetresultaten in het licht van het
doel om de gasfilters in vier WSM’s op hun waarde te beoordelen. Daarnaast wordt een
poging gewaagd om de informatie die in de meetreeksen besloten is over de achterliggende
processen uit te prepareren en deze te interpreteren. Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van de
aanvullende veldtesten in Spijk en Ouderkerk aan den IJssel. Tenslotte kunnen de conclusies,
aanbevelingen en leerpunten gevonden worden in hoofdstuk 7.

De dataset is digitaal beschikbaar voor iedereen die iets wil doen met de gegevens van de
meest uitgebreid bemeten vierkante meter hollandveen ter wereld.



Waterschap Rivierenland

1417-0042-101.R01 1.1 | Analyserapport
Pagina 4 van 62

2. Achtergrond keuze locatie Vianen
2.1 Locatiekeuze

De meetlocatie langs het Merwedekanaal in Vianen is gekozen omdat vrijwel zeker is dat er
zich op die locatie verstoringen van meetreeksen door gasbelvorming/verplaatsingen zullen
voordoen. Om een idee te krijgen van de veel voorkomende varianten daarvan hieronder een
paar voorbeelden.

2.1.1 Alblasserwaard: wat is daar normaal?

Waterspanningsmeters in ondiep veen leveren soms spectaculaire resultaten. Hieronder
(figuur 2.1) is een set meetresultaten uit een nabijgelegen locatie in de Alblasserwaard
gedurende 2017 weergegeven. In deze set staat de oranje waterspanningsmeter (BAT-filter)
sterk onder invloed van gasbeldruk (zaagtandvormige druk met de abrupte daling steeds
volgend op een gestage toename.

Figuur 2.1: Voorbeeld meetreeks Fugro-project (2017) in de Alblasserwaard

De scherpe daling op 14 september is het gevolg van een vacuümbehandeling met BAT-
filter-monsternamegereedschap) waarna de drukreeks zich herstelt tot een redelijk
acceptabel niveau. De reeks vertoont echter na vier dagen al weer grote verstoringen.
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Figuur 2.2: Tweede voorbeeld verstoring meetreeks; Fugro-project Alblasserwaard

De reeks in figuur 2.2 hierboven, eveneens afkomstig uit de Alblasserwaard, toont een
weglopen van de druk in één sensor, met een drukverschil dat oploopt tot 10 kPa van de
normale druk op die diepte. Deze afwijkingen zijn al snel een veelvoud van de bandbreedte
van ‘ruis’ in stabiele WSM-reeksen van normaal gesproken 0,1 tot 0,5 kPa.

2.1.2 Zijn de verwachtingen uitgekomen?

De proeflocatie Merwedekanaal heeft een grote hoeveelheid drukmetingen opgeleverd. Met
een blik op de onrustige data (overzichtsfiguren in deze rapportage en eindrapportage) is het
duidelijk dat de reeksen onderling sterk van elkaar verschillen en dat er ook veel abrupte
afwijkingen voorkomen. In detail bezien gaat het om een ware kakafonie van verschillen. Het
overgrote deel van deze verstoringen betreft de gezochte gasbeldruk-verstoringen.

De meetlocatie Vianen / Merwedekanaal is een zeer gunstige gebleken vanuit het oogpunt
van alle onderzoeksvragen.

Hierna wordt in het rapport niet meer gesproken over meetfouten, maar over gasbeldruk-
gerelateerde fenomenen, ondanks dat er geen direct bewijs is voor gasbellen tijdens deze
projectfase. Voor een goed begrip van grondwaterontgassing is het aan te raden om het
syntheserapport van fase 2 van dit project (POV Macrostabiliteit, 2018) te lezen. Daarnaast is
er zoveel data geproduceerd, dat het weinig zinvol is alle gebeurtennissen apart te
bespreken.

Voor een snel overzicht zijn in het eindrapport (POV Macrostabiliteit, 2020) grafieken
opgenomen met de complete meetreeksen met de zomers van 2019 en 2020, en in de
bijlagen daarvan dezelfde reeksen weergegeven per 2 maanden. Met die grafieken in de
hand kan gericht in detail worden gezocht in de digitale databestanden.
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3. Beschrijving veldtestlocatie Vianen
3.1 Sensoren en locatie

De uitgebreide, eerste veldtest heeft plaatsgevonden in de nabije omgeving van
Merwedekade 18 te Vianen. De meetopstelling bevatte in totaal 12 waterspanningsmeters,
twee meetpunten voor het (open) waterpeil, een regenmeter en een sensor die de
maaiveldtemperatuur registreerde (zie tabel 3.1). In figuur 3.1 is de locatie van de
meetopstelling weergegeven.

Figuur 3.1: Situering projectlocatie nabij Merwedekade 18 te Vianen (Bron: OpenTopo)

Bij het inrichten van de veldtest is gebruik gemaakt van het Protocol voor de selectie en
installatie van waterspanningsmeters (POV Macrostabiliteit, 2019). Specifiek zijn de volgende
kwaliteits rapportages geleverd: Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT) en
het protocol voor plaatsing van de instrumenten. De resultaten van de FAT en SAT zijn
beschreven in Fugro (2019). Voorafgaand aan de veldtest zijn de sensorunits van de
standaard Fugro WSM’s ingedeeld in klasse 3 volgens het Protocol en de sensorunits van de
Fugro WSM met gasfilter in klasse 4.

De Fugro sensoren zijn individueel gekalibreerd na productie en leveren door afstemming
van meetbereik en systeemresolutie, na correctie met luchtdruk, een effectieve
nauwkeurigheid die het mogelijk maakt om drukveranderingen van 0,1 kPa te registreren. De
Geopoint sensoren in combinatie met het meetsysteem van Wiertsema vertonen een
vergelijkbaar laag ruisniveau, wat een indicatie kan zijn van gelijke prestaties, maar daarvan is
geen FAT-rapportage incl. kalibratiegrafieken beschikbaar.

Waterspanningsmeters en polderpeil

Kanaalpeil en regenmeter
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Figuur 3.2: Overzicht meetopstelling met beschermkokers en afrastering

Figuur 3.3: Testveld waterspanningsmeters incl. aanduiding sensoren.

Let op: de coderingen met stift op de kokers zijn niet altijd correct. De toegevoegde labels verwijzen wel correct naar de
sensor-benamingen zoals gehanteerd in de (digitale) meetreeksen.

WSM_A-AWSM_A-B

WSM_A-C

WSM_C-A

WSM_C-B

WSM_C-C

WSM_D-C

WSM_D-B

WSM_D-A

WSM_B-A

WSM_B-B

WSM_B-C
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Figuur 3.4: Open-watermeetpunt kanaal en regenmeter

3.2 Achtergrond locatie Merwedekanaal

3.2.1 Waarom Merwedekanaal?

De meetlocatie langs het Merwedekanaal is in een eerder project (Fugro-projectnummer
1316-0294-141) onderzocht en voorzien van waterspanningsmeters ten behoeve van
toetsing van regionale waterkeringen in de Ablasserwaard. Op vijf van de meetlocaties zijn
zeer sterke verstoringen (drukvariaties) waargenomen die dankzij de min of meer toevallige
toepassing van BAT-filter-samplers in dit project konden worden toegeschreven aan
methaan-ontgassing (Fugro, 2017). BATfilters zijn na het op diepte brengen blijvend
toegankelijk vanaf maaiveld via een buis. Het filter is aan de bovenzijde voorzien van een
rubber septum waarmee (afwisselend) zowel drukmetingen mogelijk zijn als monstername uit
de waterkamer. In fase 2 van het POVM project zijn deze instrumenten nader onderzocht in
het bodemchemisch lab van Deltares. De resultaten daarvan zijn beschreven in POV
Macrostabiliteit (2018). Daarvoor is de filter-inhoud met de daarvoor bestemde vacuüm-
monsternamebuis afgenomen en ter analyse aangeboden aan het lab. Om pragmatische
redenen is de locatie vlakbij dijkpaal MW057 gekozen voor de veldtest in de
ontwikkelingsfase. De oude instrumenten zijn bij beëindiging van het vorige project
zorgvuldig verwijderd en de gaten zijn afgedicht.

3.2.2 Bodemopbouw locatie Merwedekanaal

Het dwarsprofiel in figuur 3.5 wijst op een onregelmatig gelaagd veen-/kleipakket. Het profiel
betreft een schematische weergave waarin vooral de boringen zijn uitgewerkt. Bij meetlocatie

Regenmeter Openwaterpunt kanaal
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MW057 is alleen sensorlocatie BIT (filterdiepte NAP -2.23 m) sterk verstoord geweest door
gasbeldruk. Bij de andere verstoorde meetlocaties is de belangrijkste gemene deler de
filterdiepte die varieerde tussen NAP -1.55 m en NAP -3.79 m. Dit geeft een aanwijzing dat
met name ondiepe (veen)lagen verstoord raken door gasbelvorming. Deze diepte is daarom
gekozen voor afstelling van de WSM’s in deze projectfase.

Figuur 3.5: Geotechnisch dwarsprofiel meetlocatie Vianen (Fugro, 2017)

Merk op dat er bij het intekenen van de bodemlagen enige artistieke vrijheid is gebruikt, immers er zijn onvoldoende
boringen beschikbaar om de laterale uitgestrekte veenlaag te kunnen aantonen.

3.2.3 Meetopstelling

De meetinstrumenten voor het POVM-project zijn met het oog op succeskans voor het
waarnemen van gasbeldruk op een korte afstand van de eerdere meetlocatie geplaatst, een
kleine tien meter verschoven langs de waterkering. Binnen de gekozen locatie zijn de
beschikbare instrumenten in clusters zo dicht als mogelijk bij elkaar geplaatst, dit met het
oog op onderlinge vergelijkbaarheid van de reeksen. De 4 clusters bevatten elk een Fugro
WSM met en een zonder gasfilter, en een Geopoint sensor. Clusters A en B liggen iets verder
van de weg af dan C en D, met een lager maaiveld. De instrumenten zijn op vergelijkbare
diepte onder maaiveld geplaatst, tussen mv-2,7 en -3,0 m.
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Figuur 3.6: Meetlocatie (schematisch) met belangrijkste parameters water- & energiebalans

Merk op dat ook voor deze figuur geldt dat de bodemlaagopbouw alleen op de meetlocatie zelf is vastgesteld.
Toelichting bij symbolen in figuur:
A = Fugro-WSM met gasfilter
B = Fugro-WSM zonder gasfilter
C = Geopoint-WSM
M = Merwedekanaalpeil
N = Neerslag, luchtdruk en maaiveldtemperatuur
P = polderpeil
T= temperatuur in WSM

Het doel van de meetopstelling is het in praktijk aantonen van het effect van het gasfilter op
basis van in totaal 12 waterspanningsmeters. 4 en later 5 van 13 zijn uitgerust met gasfilter.
De meeste aandacht gaat daarom uit naar de verschillen tussen de drie groepen
instrumenten en eventueel ook de ruimtelijke samenhang tussen gebeurtenissen. Om die
reden zijn alle WSM’s iedere 10 minuten uitgelezen. Om de gasbeldruk-gerelateerde
verstoringen te kunnen onderscheiden van andere factoren worden ook de belangrijkste
omgevingsvariabelen met dezelfde meetfrequentie in kaart gebracht. De waterbalans, maar
vooral ook luchtdruk, zijn de meest dynamische daarvan. Echter, voor de productie en
oplosbaarheid van methaan in grondwater is ook de bodemtemperatuur van belang. Er zijn
geen instrumenten toegepast om veranderingen in bovenbelasting te registreren omdat er
geen belastingsveranderingen worden toegepast, op een enkele mogelijke gelijktijdige
passage van een zware vrachtwagen na.

3.2.4 Grondwaterbewegingen

De meetlocatie kan worden gekenmerkt als een hydrologisch weinig actieve locatie. Er is wel
sprake van een duidelijk verhang tussen het kanaalpeil (hoog) en oppervlaktewater aan
polderzijde (laag) maar er is ook een oeverconstructie met damwanden en het
bodemmateriaal is niet goed waterdoorlatend. Onder invloed van de massa van de
dijk/oeverconstructie zijn bodemlagen ook samengedrukt en omlaaggedrukt, waardoor
vooral de grote poriën in klei en veen zullen zijn dichtgedrukt.
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Door de topografie van de oeverconstructie, (wegcunet met asfalt en de helling van het
maaiveld) is de infiltratie van neerslag en verdamping van bodemwater niet gelijk verdeeld
over het oppervlak en zal vermoedelijk een groot deel van de jaarlijkse neerslag oppervlakkig
afstromen. Afgezien van zomerse buien die doordringen via diepere krimpscheuren in de
kleiige bovengrond dringt de druk van grondwateraanvulling nauwelijks door tot de slecht
doorlatende bodemlagen waarin de WSM’s zijn afgesteld. Bij de analyse van de
meetgegevens is daarom nauwelijks aandacht besteedt aan de relatie tussen neerslag en
variaties in waterspanning. In de meetopstelling is met die reden ook geen peilbuis geplaatst.

3.3 Fugro WSM met gasfilter

Een waterspanningsmeter is een zeer eenvoudig instrument. Het is een versterkte holte met
een druksensor, waarin water in contact staat met het bodemwater via een poreus
grondfilter. De grondfilters zijn altijd fijn genoeg om korrelig materiaal tegen te houden en
daardoor is in de waterkamer geen korrelspanning. De holte staat niet in contact met de
atmosfeer zodat er geen waterverplaatsingen nodig zijn om drukveranderingen door te
geven. Een enkele watergevulde porie van enkele micrometers is in principe al genoeg om de
druk in de waterfase over te dragen naar de waterkamer en daardoor leveren
waterspanningsmeters vrijwel instantaan een exact beeld van de bodemvloeistofspanning.

De nieuwe Fugro WSM met gasfilter is ontworpen om de vorming van gasbellen in de
waterkamer, en daardoor de opbouw van gasdruk te beperken te maken. Met het gasfilter
wordt de weerstand voor diffusie naar de atmosfeer zo laag, dat onder de natuurlijke
gasdrukgradiënt al voldoende (methaan)gas zou moeten worden afgevoerd. De techniek is
eerder toegepast in tensiometers (waterspanningsmeters voor de water-onverzadigde zone),
maar daarin moet permanent een zeer lage gasdruk worden aangebracht om de
zuigspanning te compenseren. Door het gasfilter van een gasslang te voorzien, kan aan
maaiveld alsnog lage druk worden aangebracht in het filter waarmee een WSM in principe
tijdelijk als tensiometer kan functioneren, dus boven het grondwaterniveau.

3.3.1 Waarom een membraan?

In de stalen behuizing van de Fugro WSM is ruimte gereserveerd voor een uitgang naar de
atmosfeer. Mocht gas zich ophopen in de kamer van de WSM, dan kan het gas via de uitgang
ontsnappen voordat het de drukmeting in de waterkamer verstoort. Een opening of spleet
naar de omgeving aan de bovenzijde van de waterkamer laat geen gasbellen door vanwege
de intredeweerstand van die spleet en fijne bodemdelen die het gat afsluiten. Een opening
verbonden met een buis of slang naar maaiveld is in feite een peilbuis met een zeer kleine
diameter, waarmee grote interpretatieproblemen worden geïntroduceerd als gevolg van
capillaire effecten. Daarnaast is het voordeel van WSM’s daarmee teniet gedaan omdat water
verplaatsing nodig is om evenwicht te bereiken, wat tijd kost en leidt tot verstopping.

Om water tegen te houden is een barrière (gasfilter) aangebracht. Daarvoor is gebruik
gemaakt van materiaal dat gangbaar is in de procesindustrie voor het strippen van gas of het
filteren van specifieke gassen met afwijkende molecuulafmetingen, zoals zuurstof. Ook
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methaan kan zo worden doorgelaten. Een zeer gunstig kenmerk van een veelgebruikt
filtermateriaal (membraan) is dat het materiaal extreem hydrofoob is. Daarmee is de kans op
lekkage van water beperkt tot lijmfouten.

De Fugro WSM heeft, zoals in figuur 3.7 hieronder weergegeven, een uitgang die via een
PVC-slang verbonden is met het maaiveld. De weerstand die methaanmoleculen ondervinden
door het gasfilter is bepalend voor de snelheid waarmee methaan kan worden afgevoerd. Dit
proces, berekeningen en ontwerpkeuzes zijn nader toegelicht in de eerdere rapportages
binnen het project (POV Macrostabiliteit, 2018). De werking van het systeem is volledig
gebaseerd op vertrouwen dat als de gasconcentratie in de WSM-kamer toeneemt, dat de
afvoercapaciteit van het gasfilter en de weerstanden die worden ondervonden altijd zorgen
voor een onverzadigde oplossing. De berekeningen die daaraan ten grondslag liggen (POV
Macrostabiliteit, 2018) wijzen erop dat het gebruikte filter volstaat voor afvoer van
gasproductie met een volume van één volledige WSM drukcel/waterkamer per etmaal (2ml).
Gasbelvorming in de WSM drukcel/waterkamer – als gevolg van lokale gasproductie in de
waterkamer – is daardoor praktisch nagenoeg uitgesloten. In de eerdere projectfase is wel
gasproductie in wsms gemeten maar lang niet de ordegrootte van 2ml per etmaal.

Als er zich ondanks afvoer van gas door het gasfilter toch een gasbel vormt, door
bijvoorbeeld een tijdelijke extreem lage luchtdruk, lost die daarna weer snel op en verdwijnt
als gevolg van de hoge gasdruk in kleine bellen, en als gevolg van toename van de
oplosbaarheid van gassen in water bij hogere luchtdruk.

Figuur 3.7: Prototype Fugro-waterspanningsmeter met gasfilter (2014)

NB Het gasfilter is hier onzichtbaar. Aan de achterzijde is de uitgang met buisverbinding naar de atmosfeer wel zichtbaar. De
sensorkamer zit direct achter de kegel waarin de uitsparing voor grondfilter (zie detail van ring in poreus staal in het kader
linksboven) zichtbaar is.

Het gasfilter is extreem hydrofoob en laat geen vloeibaar water door, maar wel gassen zoals
methaan. Deze voorziening maakt het mogelijk om gas af te zuigen zonder dat water wordt
afgezogen. Ook gas dat nog in oplossing is, wordt afgevoerd naar maaiveld onder de
gasconcentratiegradiënt.

Gasbellen kunnen voorkomen in of rondom het instrument, zie figuur 3.8. Het eerste (in het
instrument) is een probleem, het tweede (rondom het instrument) is doorgaans een natuurlijk

Punt, direct daarachter ruimte voor grondfilter met toegang naar sensorkamer

Versterkte sensorbehuizing met
sondeerstangkoppelstuk, afgegoten

Gasfilter verbindingsbuis

SensorkabelDetail grondfilter,
poreus staal
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fenomeen. Een bel groeit door ontgassing van grondwater totdat de poriewand in de vaste
matrix weerstand biedt, waardoor de beldruk oploopt. Tot op dit moment is er in de
waterfase geen drukverandering. Pas als de druk hoog genoeg is om door de grootste
poriehals te ontsnappen (luchtintredewaarde) kan de bel ontsnappen. De bel baant zich dan
een weg naar een ondiepere porie. Op dat moment van volumeverplaatsing daalt de druk op
de oorsprongslocatie en neemt die tijdelijk toe op de aankomstlocatie. Er is verder weinig te
zien aan de druk in een waterspanningsmeter totdat die direct in contact staat met een
gasbel.

Figuur 3.8: Schematische weergave van een waterspanningsmeter, waarbij de sensorkamer als dwarsdoorsnede
is weergegeven (bron figuur: POV Macrostabiliteit, 2018).

De sterkte-eisen die gesteld worden voor toepassing in ondiepe veenlagen zijn niet hoog en
de door Fugro gekozen vorm en materiaal zijn daarvoor ruim overbemeten. Voor toepassing
in ondiep veen is een harde kunststof zoals door Geopoint (PVC) en BAT (PP) worden
toegepast vaak ruimschoots voldoende.

3.3.2 Voortgang veldexperiment

De resultaten van het veldexperiment te Vianen/Merwerdekanaal en één meetlocatie in Spijk
lieten spectaculaire gasbeldrukken zien. De keuze van de locaties voor deze
veldexperimenten is beter dan waar iedereen op had durven hopen.
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Beide typen Fugro waterspanningsmeters, dus ook die met gasfilter, vertonen een grote
diversiteit aan drukvariaties die allemaal aan gasbeldruk kunnen worden toegeschreven. Dat
is direct vanaf de eerste kwartaalrapportage (Fugro, 2020a)uitgebreid beschreven en daarna
in iedere daaropvolgende rapportage uitgebreid met meer voorbeelden van gasbeldruk-
gerelateerde drukmetingen.

Dat de Fugro WSM met gasfilter nog altijd gasbeldruk-gerelateerde drukvariaties laat zien,
wil niet zeggen dat die zich voordoen als gevolg van de aanwezigheid of van vorm of
materialen in het instrument. Om de resultaten vanaf de volgende hoofdstukken sneller te
kunnen interpreteren en waarderen, is het van belang om drie hoofdtypen van gasbeldruk te
kennen(§3.4) en te begrijpen hoe een vacuümbehandeling werkt (§3.5).

3.4 Drie typen gasdrukgerelateerde verstoringen

Gasbeldruk kan worden herkend als gas zich verplaatst of ophoopt. Daarbij is het beeld
ontstaan dat er, ondanks de schijnbaar grote verschillen tussen de reeksen, drie
hoofdvormen van afwijkingen optreden, zoals in tabel 3.2hieronder beschreven.

Tabel 3.2: Drie hoofdtypen van druksignalen die aan gasbeldruk zijn toegeschreven

Type Herkenning Periode /
amplitude Visueel Hypothese proces

1 Abrupte
drukafname,
zaagtand

Na
asymptotische
toename

Periodiek,
divers /
enkele kPa

Ontgassing van water tot
bereiken van
ontsnappingsdruk
(ventiel), doorlopende
gasproductie in directe
omgeving.

2 Abrupte
stijging,
zaagtand

Gevolgd door
asymptotische
daling

Periodiek,
divers /
enkele kPa

Toetreding door dieper
ventiel, gevolgd door
relatief snelle uitdrijving
van water en/of oplossen
in water.

3 Geleidelijke
druktoename

Valt pas op in
vergelijking met
andere reeksen

Weken tot
maanden /
tot 10 kPa

Ontgassing van water in
omgeving waar geen
ventiel beschikbaar is
binnen fysiek bereik van
de bel.

De drie typen zijn opgesomd in volgorde van bekendheid en herkenbaarheid.

Type 1 is vaak een eerste indicator dat er sprake is van grondwaterontgassing, herkenbaar
door de abrupte daling gevolgd door gestage stijging. Amplitudes kunnen oplopen tot 5 kPa,
soms 7 kPa.

Type 2 is de omgekeerde vorm die veel minder vaak wordt waargenomen, omdat de
amplitude daarvan vaak veel kleiner is. Soms worden er vele tientallen per etmaal
geregistreerd. Dat de drukpieken lager lijken te zijn dan de drukdalen van type 1 wil niet
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zeggen dat dat de werkelijke amplitude is. Immers er wordt maar 1 keer per 10 minuten
gemeten. Dan weet je zeker dat drukpieken die mogelijk maar enkele seconden aanhouden
(een bel die van diepere bodemlagen omhooggeperst is) vrijwel nooit worden waargenomen.
Ook door het meten met 2 minuten intervallen neemt alleen de kans toe dat een hoge druk
wordt gemeten maar is niet zeker dat maxima worden geregistreerd.

Type 3 is lang niet altijd spectaculair en dus niet altijd te herkennen aan de individuele
reeksen maar alleen in vergelijking met andere nabij geplaatste reeksen.

In het eerder genoemde Fugro-project in Zwolle is preventief een groot aantal BAT-filter
WSM’s aan een vacuümbehandeling blootgesteld. Daarbij is gebleken dat ook reeksen die
eerder niet verdacht werden van gasbeldruk, toch na behandeling een lagere druk
registreerden. Dit afwijkende gedrag valt eerder op bij toepassing in clusters. De
vacuümbehandeling is daarmee eerder ingezet als een manier om de ‘zuivere’ waterspanning
vast te stellen. Recent onderzoek (Murano, 2019) wijst op de geotechnische relevantie van
gasbeldruk, waardoor het gebruik van vacuümbehandeling in sommige toepassingen
misschien juist niet moet worden ingezet. De uitvoering van de vacuüm-methode en de
uitwerking daarvan wordt toegelicht in de volgende paragraaf.

3.5 Vacuümbehandeling

Een vacuümbehandeling is mogelijk bij BAT-filters en Fugro WSM’s met gasfilter. Het
aanbrengen van een vacuüm aan de atmosfeerzijde van het filter is een extreme methode die
de gastransportsnelheid sterk verhoogt als gevolg van een veel grotere gasdrukgradiënt. Dit
is eenvoudig te realiseren door de slang op maaiveld te verbinden met een injectiespuit,
uittrekken, afknijpen, spuit legen, verbinden en nogmaals uittrekken, fixeren van de
uitgetrokken stand; zie figuur 3.9 voor een voorbeeld. Hoewel dit niet het oorspronkelijke
doel van de gasfilters in Fugro WSM’s is geweest, is dit nu wel eenvoudiger uit te voeren dan
bij BAT-filters en kan het in principe permanent worden gedaan.
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Figuur 3.9: Vacuümbehandeling van een Fugro WSM met gasfilter m.b.v. een injectiespuit.

3.5.1 Historie vacuümbehandeling

De vacuümbehandelingen werden in eerdere projecten van Fugro toegepast omdat de
monstername-optie van het BAT-filtersysteem dat toevallig mogelijk maakte. De behandeling
is tijdrovend en zuigt ook water af waardoor het filter snel verstopt. Omdat het veel tijd kost
en maar één of twee keer effect leek te hebben, werd deze methode aanvankelijk alleen
toegepast op duidelijk verstoorde reeksen. De duidelijke aanwezigheid van gas in de vacuüm
flessen leidde tot zorgen over de reeksen die nog niet verstoord leken en een grootschaliger
inzet van de vacuüm behandeling.

Een deel van de reeksen bleek na behandeling lagere drukken te registreren waardoor de
algemene conclusie getrokken kan worden dat bij waterspanningsmetingen altijd rekening
gehouden moet worden met gasbeldruk, ook als er zich geen duidelijke herkenbare
drukvariaties voordoen.
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De verhoogde druk die voorafgaat aan een abrupte daling wijst erop dat type 3 gasbeldruk
altijd voorafgaat aan type 1, maar dat blijkt pas als type 1 optreedt, of als de druk zo hoog
oploopt dat die niet meer op een andere manier verklaard kan worden.

Gasbeldruk is pas een probleem voor het meetinstrument als de druk niet in de
bodem voorkomt, maar wel in het instrument of als gevolg van het instrument..

3.5.2 Effect vacuümbehandeling op gemeten druk

Een vacuümbehandeling op de Fugro WSM met gasfilter en een 100% gevulde waterkamer,
zelfs als die waterkamer hermetisch is afgesloten, kan de druk niet verlagen tot een lagere
druk dan de heersende waterspanning, omdat geen water wordt afgezogen. Als de druk wel
verder daalt, is ofwel sprake van een zeer snelle afvoer van gas, ofwel een lekkage in het
gasfilter waardoor water omhoog wordt gezogen.

Uitgaande van de eerste situatie (toch een gasbel) wordt het gasbelvolume snel kleiner en
moet water toestromen om de ruimte in te nemen, of de druk daalt heel diep. Hoe meer
weerstand water ondervindt bij het toestromen naar deze ruimte, hoe dieper de druk daalt
als gevolg van de voortgang van het wegzuigen van de gasbel.

In het tweede geval, waarin het gasfilter of de lijmverbinding lek is, wordt daadwerkelijk
water aangetrokken in de buis die normaal gesproken in contact staat met de atmosfeer.
Voorafgaand aan een vacuumbehandeling is een gasfilterlekkage vaak al te herkennen aan
de drukmetingen die dan hysteretisch gedrag en traagheid vertonen. Binnen dit POVM
veldexperiment hebben zich geen lekkages voorgedaan, maar voor het interpreteren van
meetreeksen is het van belang om oog te hebben voor wat zich in een dergelijk geval te zien
zou zijn. In het geval van een lekkage in het gasfilter kan dat worden herkend aan de
meetreeks en de na enkele uren opgezogen hoeveelheid water.

De druk in de waterkamer staat in het geval van een lek gasfilter niet meer alleen onder
invloed van de bodemwaterspanning, maar ook met de atmosfeer en de waterkolom in de
slang. Tijdens de vacuümbehandeling is dat bij een lek filter direct een diepe onderdruk. Als
dit onopgemerkt blijft, neemt de kans toe op vals positieve en vals negatieve
alarmmeldingen of het uitblijven daarvan. Er kan dan in andere woorden eenvoudig een
situatie ontstaan dat er niks aan de hand lijkt, terwijl er wel grondvervormingen of instabiliteit
dreigen. Risicobeheersing van waterspanning-gerelateerde geotechnische processen lukt in
dat geval niet meer. Als er traagheid ontstaat in een reeks of hysterese is het dus nodig om
een vacuümbehandeling uit te voeren om hier zekerheid over te verkrijgen. Het vraagt dus
niet alleen een oplettende gebruiker maar ook behoefte aan meerdere instrumenten om
verschillen in drukontwikkeling te kunnen opmerken.
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4. Instrumentprestaties en onderhoud veldtest Vianen
4.1 Inleiding

De veldtest in Vianen is een langdurige veldtest geweest met een totale meetperiode van vijf
kwartalen (15 maanden). Het is niet te voorkomen (en gebruikelijk) dat er in deze periode
onderhoud aan de instrumenten uitgevoerd moet worden, zoals het vervangen van
batterijen. Daarnaast betreft het deels een experimentele opzet, met prototype
waterspanningsmeters met gasfilter en temperatuurmetingen die niet standaard uitgevoerd
worden.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen die tijdens de veldtest
hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld het vervangen van slecht-functionerende sensoren. Dit
overzicht is opgenomen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de interpretatie
van de meetresultaten. Voorgaande laat onverlet dat de meeste instrumenten het grootste
deel van de tijd goed (normaal) hebben gefunctioneerd. Na analyse van de meetgegevens
(hoofdstuk 5) zijn hier leerpunten uit gehaald. Deze zijn opgenomen in paragraaf 0.

4.2 Kwartaal 1

4.2.1 WMS_A-A-2

Zoals in de kwartaalrapportage van Q1 (Fugro, 2020) in paragraaf 5.2 wordt vermeld, is er op
8 augustus bij WSM_A-A een zelfontgassende waterspanningsmeter bijgeplaatst, WSM_A-A-
2. De oorspronkelijke WSM A-A heeft na een vacuümbehandeling normaal gefunctioneerd.

4.2.2 WSMs Geopoint / Wiertsema

De loggers van Wiertsema hebben na een goede start in augustus 2019 te maken gekregen
met uitval. Alleen WSM D-C heeft vanaf het begin tot eind oktober 2019 veel metingen
gemist. Na eind oktober zijn wel vrijwel alle metingen uitgevoerd met 10 minuten interval.

4.2.3 Temperatuursensor

Op 12 september 2019 is een temperatuursensor met modemlogger geplaatst.

4.2.4 Sensor openwatermeetpunt kanaal

Op 12 september 2019 is de stand-alone drukopnemer in het kanaal vervangen door een
drukopnemer die tevens een verzendmogelijkheid heeft.

4.3 Kwartaal 2

4.3.1 Neerslag

De neerslag wordt met de lokale regenmeter geregistreerd met intervallen van 10 minuten. In
de periode van 7 oktober t/m 13 november 2019 en 12 t/m 17 december 2019 is de
regenmeter buiten werking geweest. Op 13 november 2019 is de regenmeter hersteld, en op
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7 januari 2020 is de regenmeter opnieuw hersteld. Deze heeft sindsdien zonder problemen
gefunctioneerd. Om de neerslag te kunnen meenemen in de analyse is ervoor gekozen om
etmaalneerslagdata te gebruiken van drie nabij gelegen KNMI-stations: De Bilt, Herwijnen en
Cabauw (Figuur 4.1) voor de periodes dat de regenmeter niet heeft gefunctioneerd. De
testlocatie in Vianen ligt midden tussen bovengenoemde KNMI-stations. Derhalve is ervoor
gekozen om de missende regenvaldata te compenseren met een gemiddelde waarde van de
drie nabijgelegen KNMI-stations.

Figuur 4.1: Etmaalneerslag lokale regenmeter vergeleken met drie nabijgelegen KNMI-stations

4.4 Kwartaal 3

4.4.1 Neerslag

De neerslagmeter op de meetlocatie heeft tot 14 januari geen regen geregistreerd. Op 14
januari is de regenmeter hersteld. De neerslag die in de periode voor 14 januari gevallen is, is
geschat door gebruik te maken van KNMI data; zie ook paragraaf 4.3.1.

4.4.2 Kanaalpeil

Het kanaalpeil loopt gedurende het derde kwartaal gestaag op tot boven NAP +1 m
(Figuur 4.2). Het geregistreerde kanaalpeil vertoont gedurende de winter een trend naar
NAP +1,30 m, wat hoger is dan de instellingen van het beheerste peil in het Merwedekanaal.
Om die reden is op 9 juni een extra sensor opgehangen. De waarden in de hieronder
weergegeven reeks is vanaf die datum afkomstig van deze nieuwe sensor. De eerste sensor is
na ontmanteling van de meetlocatie onderzocht op afwijkingen. Daarbij is zichtbare
vervuiling van het gehele instrument opgevallen en enige tekenen van corrosie. Dat is
ongebruikelijk gezien de materialen waaruit het instrument bestaat. De gestage stijging in de
gemeten waterstanden is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een gestage
verandering van de karakteristiek van de sensor.
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Figuur 4.2: Kanaalpeil 2020; de reeks vertoont vanaf eind juni 2020 correcte waarden

4.5 Kwartaal 4

4.5.1 WSM’s

Alle WSM’s hebben gedurende geheel kwartaal 4 meetgegevens geleverd.

4.5.2 Neerslag

De neerslagmeter op de meetlocatie heeft gedurende geheel kwartaal 4 regen geregistreerd.

4.6 Kwartaal 5

4.6.1 WSM’s

De datareeks van de vier Geopoint WSM’s in beheer van Wiertsema (..-C-reeksen) zijn in het
5e kwartaal compleet. De datalevering van de Fugro WSM’s (reeksen ..-A en ..-B) is bij bijna
alle sensoren enkele weken uitgevallen. Datalevering is stilgevallen in de volgende reeksen:

1. Cluster A: data tot 25 augustus; sensor A-A2 uitval tussen 29 juli en 11 augustus en vanaf
16 augustus;

2. Cluster B: data tot 29 juli en tussen 11 augustus en 13 september;
3. Cluster C: data tot 28 augustus;
4. Cluster D: data tot 21 juli en tussen 29 juli en 13 september;

Een belangrijke verandering van het meetwerk in de tweede zomer van de metingen is dat
vanaf 27 juli 2020 de meetfrequentie van de Fugro WSM’s verhoogd van 1x per 10 minuten
naar 1x per 2 minuten. Om de interne opslagcapaciteit van de loggers niet te overschrijden
en de overdracht van data niet teveel tijd te laten kosten is tevens besloten om de loggers 3x
per dag te laten verzenden in plaats van 1x per dag. Het energieverbruik is daardoor
aanzienlijk verhoogd en de loggers zijn daardoor na verloop van tijd uitgevallen. Een extra
ingelaste batterijvervanging op 11 augustus bleek een aantal weken tot een ruime maand
extra data-inwinning mogelijk te maken. De loggers van clusters B en D leverden nog data
tot moment van verwijdering.
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4.6.2 Neerslag

De neerslagmeter op de meetlocatie heeft gedurende de gehele meetperiode in het vijfde
kwartaal regen geregistreerd.
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5. Meetresultaten veldtest Vianen
5.1 Resultaten kwartalen 1 t/m 4

Detailbeschrijvingen en voorlopige interpretaties van de meetresultaten in de eerste vier
kwartalen is te vinden in de kwartaalrapportages :

5. 17 juni 2019 tot 16 september 2019 documentnr.: 1417-0042-141.R02
6. 17 september 2019 tot 16 december 2019 documentnr.: 1417-0042-141.R03
7. 17 december 2019 tot 16 maart 2020 documentnr.: 1417-0042-141.R04
8. 17 maart 2020 tot 16 juni 2020 documentnr.: 1417-0042-141.R05

5.2 Oorzaak en timing ontgassing van grondwater

Ontgassing van grondwater is een bekend fenomeen en de belangrijkste mechanismen
daarachter zijn bekend. De productiesnelheid van grondwatergassen (CH4, CO2, NO, N2 en in
mindere mate H2S) in veen is het gevolg van anaerobe microbiële afbraak en daardoor sterk
bepaald door temperatuur. De bodemtemperatuur bereikt haar maximum in de herfst
waardoor normaal gesproken de gasbeldruk-gerelateerde fenomenen vooral in de late
zomer tot de late herfst worden waargenomen.

In de eerdere kwartaalrapportages is gewezen op een sterke samenhang tussen zeer lage
luchtdruk (passage van depressies) en versterkingen in ‘drukvariaties gerelateerd aan
gasbeldruk’. Dat is perfect in overeenstemming met de gaswetten en bekend gedrag van
veenbonken (Van Diest & Hogervorst, 2015).

In de eerste kwartaalrapportages is duidelijk zichtbaar dat bij zeer lage luchtdruk abrupte
versterkingen ontstaan van amplitude en kortere intervallen type 1, 2 en 3 en dat ze op die
momenten ook in elkaar overgaan.

In de winter van 2019 - 2020 bleek vooral type 3-gasdruk maandenlang te blijven bestaan.
De meest extreme type 1 en 2 druk bleven wel beperkt tot de zomerse
bodemtemperatuurpiek in augustus en september.

5.3 Meetresultaten kwartaal 5

Het vijfde deel van de meetperiode omvatte de tweede zomer waardoor het eventuele effect
van de fysieke verstoring van de bodem door plaatsing van de instrumenten minder groot is.
In de praktijk worden waterspanningsmeters lang niet altijd zo lang gebruikt dus de
meerwaarde van de tweede zomer is mogelijk vooral van belang voor de latere bestudering
van onderliggende processen.

In periode 5 is de meetfrequentie verhoogd van 6 per uur naar 30 per uur. Om het
drukverloop van een proces dat misschien enkele tientallen seconden duurt volledig te
kunnen volgen is een meetinterval van enkele seconden tot enkele tientallen seconden
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nodig. Door gebruik te maken van intervallen van 10 minuten of 2 minuten is sprake van een
aardige indicatie van de drukontwikkeling, maar geen compleet beeld.

5.3.1 Alle sensoren algemeen

In deze periode stijgt de bodemtemperatuur en bereikt uiteindelijk eind september de
maximale waarde voor 2020. In Figuur 5.1 zijn de waterspanningen van alle
waterspanningsmeters samen weergegeven. De figuur bestaat uit twee weergaven die zijn
uitgelijnd op de tijd-as. Het grootste deel van de data is beschikbaar in een nieuwe online
omgeving (bovenste deel van de figuur) die goed overweg kan met de grote hoeveelheid
data, maar een deel van de data – van september 2020 – is alleen beschikbaar in de oude
online omgeving (onderste deel van de figuur). De grafieken zijn gezamenlijk gepresenteerd,
omdat de gebeurtenissen in september zodanig opvallen dat ze van belang zijn voor de
analyse. In de volgende paragrafen worden de reeksen per cluster gepresenteerd.

Op het eerste gezicht is -net zoals in eerdere kwartalen- duidelijk sprake van een tweedeling
in de reeksen. De vier vrijwel parallel lopende reeksen aan de onderzijde van de bovenste
grafiek zijn reeksen afkomstig van Geopoints. Daarboven (hogere druk) vallen de Fugro
reeksen op vanwege het veel grilliger verloop. In september zijn de gasbeldrukken in reeksen
D-A en vooral D-B tamelijk spectaculair (zie de markeringen met dikke pijlen). Daags voor
ontmanteling is een laatste vacuüm behandeling uitgevoerd op D-A, wat kan worden
herkend aan de diepe daling van de gemeten druk.

De opvallende gebeurtenissen worden in volgende paragrafen per cluster beschreven,
waarbij de waterspanning uitgezet is tegen de neerslag, temperatuur en het kanaal- en
slootpeil. Cluster A in combinatie met neerslag, Clusters B tot en met D met luchtdruk op de
tweede verticale as.
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5.3.2 Cluster A

Figuur 5.2: Cluster A – druk en neerslag april – september 2020. Meetperiode 5 is gemarkeerd met kader in
tijdas

De druk in alle reeksen is gestaag gedaald gedurende de 4e en 5e meetperiode, en de
neerslag is niet voldoende geweest om deze trend te beïnvloeden. Opvallend zijn :

1. de relatief hoge druk in Fugro WSM’s (A-A, A-A-2 en A-B) vergeleken met WSM-AC;
2. de herhalingen van het patroon “wekenlang oplopende druk en abrupte daling” in A-A;
3. etmaalvariatie in reeksen A-A2 en A-B;
4. de relatief sterke samenhang tussen de reeksen A-A en A-C (veel minder sterk tussen de

andere Fugro WSMS en A-C).

Hieronder worden ze apart besproken in 4 paragrafen.

5.3.2.1 Hoge druk in Fugro WSM’s

De hoge druk in Fugro WSM’s is geheel in lijn met de resultaten in de eerdere meetperioden.
Het verschil tussen de druk gemeten door Fugro WSM’s en Geopoints is structureel 2 kPa, en
dat loopt bij A-A op tot ruim 3 kPa in de zomer.

5.3.2.2 Patroon gestage druktoename gevolgd door abrupte daling

WSM_A-A toont met dit 2 kPa-patroon het beeld dat schijnbaar normaal is voor deze reeks
sinds januari 2020. In de onderstaande figuren wordt in twee stappen ingezoomd op de
periode rond 20 juli. Neerslag was er bijna niet in deze periode.
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Figuur 5.3: Gebeurtenis reeks A-A op 19 juli 2020, met in detail de 10-minutendata van A-A, A-A2 en A-B.

Na een twee weken lange periode van stijgende druk vertoont A-A een duidelijke abrupte
daling van bijna 2 kPa op 19 juli. De daling duurt lang genoeg voor meerdere datapunten bij
meetinterval van 2 minuten (zie knik in de detail in figuur 5.3). De 2 kPa drukdaling heeft
minimaal 2 tot maximaal 6 minuten nodig gehad. Dit duidt op een relatief trage gebeurtenis
(langer dan enkele seconden).

De neerslag van 0,2 mm die voorafging aan de gebeurtenis heeft geen invloed gehad; zie de
langere meetreeksen.

5.3.2.3 Drukvariabiliteit in de namiddag

De nervositeit in reeks A-A2 die voorafging aan de daling van A-A valt op. Reeks A-A2 is in
meerdere opzichten interessant in deze week in de middaguren omdat hierin duidelijk kleine,
abrupte drukdalingen (zie markering door ellipsen) zijn vastgelegd die in mindere mate ook
in A-B zitten maar niet in A-C. Vooral in de middagen van 22 en 23 juli doet zich dat voor.
Deze specifiek voor de middaguren vastgestelde situatie deed zich ook voor in reeks C-B in
de zomer van 2019. Zie hiervoor in meer detail de figuren van C-B in §5.3.5.
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Figuur 5.4: Cluster A, periode 21-23 augustus 2020 – verandering reeks A-B

In de reeks van A-B gebeurt normaal gesproken niet veel bijzonders, maar in deze periode is
sprake van een opvallende reeks abrupte stijgingen van ongeveer 0,1 kPa. Figuur 5.5 is
hiervan een detailweergave. Dat is in normale reeksen een acceptabele ruis, maar op 22
augustus volgt ineens één drukdaling om vervolgens weer door te gaan met gebruikelijk
periodieke stijgingen. Vooralsnog lijkt het erop alsof hier in de buurt periodiek gas omhoog
borrelt, maar er is vlak daarvoor ook een ‘ontsnapping’ gedetecteerd, te zien aan de
drukdaling in de zwarte reeks. Hier moet misschien niet teveel achter gezocht worden want
een gestage reeks ‘bel-aankomsten’ kan natuurlijk een keer worden afgewisseld door een
bel-afvoer. Dat hoeft niet langs hetzelfde bellenpad te zijn gebeurd. Met een enkele WSM
kan door toevallige positie in zijn omgeving signalen uit verschillende richtingen niet
onderscheiden. Dat is voor herkenning van het proces ook niet nodig. Mogelijk is het
toevallig ook gerelateerd aan de nervositeit van 0,1 kPa die in reeks A-A zichtbaar is op deze
dagen.
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Figuur 5.5: WSM_A-B, detail abrupte drukdaling tussen stijgingen op 22 augustus 2020

5.3.2.4 Etmaalvariatie in reeksen A-A2 en A-B

De reeksen vertonen etmaalvariatie van ongeveer 0,2 kPa, met het maximum stelselmatig
tussen 12 en 18 uur ‘s middags. Dit is in figuur 5.1 duidelijk zichtbaar. Het is in 1e

kwartaalrapportage (Fugro, 2020a) eerder beschreven. De oorzaak hiervan kan heel goed
liggen in temperatuurgevoeligheid van meetapparatuur/batterijspanning, maar dit is niet
verder getest. De overzichten van alle data per cluster in het eindrapport (POV
Macrostabiliteit, 2020) laten duidelijk zien dat de etmaalvariatie in de Fugro reeksen in de
zomer groter is dan in de wintermanden. Normaal gesproken is deze variatie niet
problematisch, al valt het nu wel erg op.

Reeksen A-A2 en B lijken verder onverstoord door de luchtdruk en volgen een gestaag
dalende trend.

5.3.2.5 Samenhang A-A en A-C

De samenhang tussen de sterk variabele reeks A-A (Fugro WSM met gasfilter) en de niet
door gasdruk verstoorde reeks A-C (Geopoint) is opmerkelijk. Beide instrumenten lijken in de
eerste weken van augustus na maanden ineens minder onder dezelfde invloed te staan. Het
gaat hier – zoals in eerdere kwartaalrapportages al beschreven is – om de invloed van
luchtdruk. De druk in sensor A-A neemt niet meer zo sterk toe en blijft dichter bij de druk die
geregistreerd wordt in A-A2 en A-B, al is de etmaalvariatie minder helder aanwezig.
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Figuur 5.6: Cluster A met luchtdruk op tweede verticale as

5.3.2.6 Negatieve correlatie luchtdruk en WSM_A-C

In figuur 5.6 is de tweede verticale as zo aangepast dat de luchtdrukreeks dicht onder reeks
A-C ligt. Hieruit blijkt een negatief verband tussen luchtdruk en WSM druk. Het streven van
meetbedrijven is om vloeistofdruk volledig te ontdoen van luchtdruk, en dat is over het
algemeen 1 op 1 verrekenbaar. Nu er duidelijk sprake is van negatieve correlatie tussen
luchtdruk en met luchtdruk gecompenseerde WSM-druk, is er sprake van barometrische in-
efficiency. De meting van druk in WSM’s – zoals de gepresenteerde meetreeks van WSM_A-C
in figuur 5.6 – komt tot stand door de absolute druk in de WSM (de sensor meet de absolute
druk) te verminderen met de absolute luchtdruk op dat tijdstip. De normale luchtdruk
1013 hPa komt overeen met ongeveer 10 meter waterkolom.. Een voor de hand liggende
fout is ‘het dubbel aftrekken van de luchtdruk van bruto druk’. In dat geval zou het
meetresultaat van reeks A-C structureel op NAP -10,5 m liggen en dat is niet het geval. Door
het meerdere keren zorgvuldig nalopen van de hele meetketen is nu uitgesloten dat het
negatieve verband is veroorzaakt door meet- of verrekenfouten in de dataverwerking.

Daarmee is nog niet verklaard waarom reeks A-C een zeer sterk negatief verband vertoont
met de fluctuaties van luchtdruk rondom de normaaldruk. Als de luchtdruk met 20 mbar
toeneemt, daalt de druk in A-C met bijna hetzelfde niveau. Dat betekent dat de
veranderingen in reeks A-C voor bijna 100% worden verklaard door luchtdruk. Opvallend is
verder dat deze en ook de andere GeopointWSM’s verder nauwelijks drukveranderingen
registreren.

Ook reeksen A-A, en in mindere mate A-A2 en A-B laten iets zien van het negatieve verband
met luchtdruk; zij het lang niet zo sterk als A-C. Dat geldt ook voor de C-sensoren
(Geopoints) in de andere clusters (zie latere hoofdstukken voor de figuren). Hier is sprake van
een ‘instrument-specifiek-effect’. Alle Geopoint WSM’s vertonen in dit project een bijna
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100% barometrische in-efficiency. Dit betreft een slecht omschreven hydrologisch
fenomeen.

5.3.3 Barometrische inefficiency

Barometrische efficiency is relevant voor deze studie, omdat er een relatie lijkt te bestaan met
het optreden van gasbeldruk gerelateerde expressie van druk, en de instrumenten die voor
deze metingen gebruikt worden.

In onderstaande figuur is de relatie tussen WSM-druk en luchtdruk schematisch weergegeven
voor een situatie waarin een slecht waterdoorlatende laag door een bovenbelasting onder
druk wordt gezet.

Barometrische efficiency is 100% als de luchtdruk instantaan en voor 100%
wordt waargenomen in de waterspanninsmeter. Deze registreert druk in
een watervolume dat is afgeschermd van de vaste stof matrix door een
poreus stijf grondfilter.
Luchtdruk, met alle variatie, leidt tot toename van de druk op de
bovengrond. Die druk doet zich in principe alzijdig over de gehele
grondkolom voor, en dus ook op het ondiepe grondwater waardoor geen
grondwaterstroming of consolidatie optreedt.
Een massatoename leidt tot drukverhoging in de waterfase als de
korrelspanning de last niet kan dragen. Daarbij wordt water uitgeperst
naar domeinen waar de potentiaal in de waterfase lager is, en dat gaat het
snelst in de richting waar de weerstand het laagst is, in ondiepe bodems
vaak omhoog. Dat stopt pas als de matrix zover is samengedrukt dat de
korrelspanning de last wel kan dragen.
Dit kost tijd, veel tijd als het potentiaalverschil beperkt en de weerstand
hoog zijn.

Figuur 5.7: Schematische weergave relatie tussen luchtdruk en WSM-druk

Gezien bovenstaande lijkt er in de reeks A-C (en in mindere mate ook in de Fugro WSMs)
sprake te zijn van een uitzondering op de regel dat de luchtdruk instantaan alzijdig over de
gehele grondkolom optreedt. Het lijkt erop alsof ‘een andere kracht de luchtdruk opneemt’.
Niet alle luchtdruk, maar wel de variaties die samenhangen met het weer. Wekenlange
perioden die samenhangen met passeren van hoge en lage luchtdruk lijken niet te
verdwijnen, maar hoe kan de langdurig gemiddelde luchtdruk van 1013 mbar dan te zijn
vereffend?

De onderstaande figuren beschrijven schematisch en in tekstkader de hypothese dat sprake
is van een “voor luchtdruk verminderd toegankelijk en stijf bodemvolume”.
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De perfecte afsluiting van het
meetdomein kan het gevolg zijn van
een extreem slecht
waterdoorlatende laag, die
voldoende stijf is om de
daarbinnen/daaronder gelegen
ruimte te vrijwaren van
samendrukking.. Dat moet zodanig
sterk zijn dat vele dagen lang een
drukverschil van 2 kPa perfect in
stand wordt gehouden.
In de figuren hiernaast staan
boogwerking in een extreem slecht
doorlatend bodemvolume (links) en
een volledig verkit grondfilter
(rechts) aangegeven als
mechanisme/constructie.
NB1 Het gasfilter in A-A kan
makkelijk een dergelijke gasdruk
dragen (atmosferische druk dringt
niet door tot de sensorkamer).
NB2, Het zou vreemd zijn als het
gasfilter (materiaal, vorm, porositeit,
positie) geen invloed heeft op de
instrument-specifieke
meetresultaten. In figuur 5.9 van
Cluster B is het verschil tussen
Fugro- en Geopoint-instrumenten
extra opvallend omdat alle reeksen
vrijwel onverstoord lijken te zijn. De
hypothese van in meer of mindere
mate verstopt filter is sterk omdat
alle reeksen in B verder geen
noemenswaardige variabiliteit laten
zien.

Figuur 5.8: Hypotheses verklaring barometrische inefficiency

Binnen dit project is vanaf het begin tot het eind sprake van dezelfde mate van
barometrische in inefficiëncy, de negatieve relatie tussen luchtdrukvariatie rondom
1013 mbar en de C-reeksen is vanaf de eerste kwartaalrapportage herkend als een vast
gegeven. De barometrische inefficiëncy wordt bij de volgende clusters af en toe benadrukt
zoals Cluster C in de eerste weken van augustus 2020.
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5.3.4 Cluster B

Figuur 5.9: WSM-data cluster B met bodem- en maaiveldtemperatuur, periode 5 t/m demobilisatie

Cluster B valt op door vrijwel gelijkvormige reeksen in de Fugro WSM’s en de afwezigheid
van gasbeldruk verstoringen die we in andere clusters wel zien. Wel is er sprake van een
systematisch verschil in druk tussen Fugro WSM’s (hoger) en Geopoint WSM’s, en vertonen
alle instrumenten hun karakteristieke uitingsvormen van barometrische inefficiëncy.

Het opvallende verschil tussen Geopoint en Fugro sensoren in cluster B zou kunnen liggen
aan de de vorm van instrument en/of filterontwerp, materiaalgebruik of plaatsingsmethode.
Hoe en welk aspect dat bepaalt en of dat onder alle omstandigheden zichtbaar is kan op dit
moment op basis van deze metingen niet worden vastgesteld. De nauwkeurigheid van de
instrumenten zelf staat afgezien van de etmaalvariatie van de Fugro sensoren niet ter
discussie, omdat alle variaties systematisch lijken en onder invloed lijken te staan van
bekende krachten, in dit geval luchtdruk. Cluster C
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Figuur 5.10: Cluster C gedurende het gehele project.

Binnen cluster C valt vooral sensor C-B op.

Figuur 5.11: Data cluster C, de laatste 6 maanden. Het kader markeert een gebeurtenis op 2 juli 2020

In deze reeks is duidelijk zichtbaar dat de B-reeks (Fugro zonder gasfilter) een druktoename
laat zien die oploopt tot een ordegrootte van ruim 7 kPa.

De samenhang tussen deze door gasdruk verhoogde reeks B en de schijnbaar niet door
gasdruk verhoogde reeks C is opvallend. Waarom hebben beide een vrijwel gelijke
barometrische inefficiëncy?

De reeksen vertonen op 2 juni een interessante gelijktijdige registratie van druk (Figuur 5.12),
waarna beide schijnbaar onverstoord hun eigen karakteristiek weer vervolgen, reeks B een
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type 1 gasdruk opbouw met ene periode van ongeveer 30 uur, reeks A de voor die reeks
normale etmaalvariatie. Deze etmaalvariatie neemt gestaag toe in amplitude van nihil tot
bijna 1 kPa, tussen april en september 2020.

Figuur 5.12: Detailreeksen cluster C op 2 juni 2020
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Figuur 5.13: Cluster C halverwege augustus 2020.

De simultane gebeurtenis was eenmalig, gezien de tweede periode waarin verstoringen
voorkwamen in reeks C-A. De reeksen in figuur 5.13 wijzen erop dat het proces van
gasbeltransport zo lokaal is dat verstoringen onafhankelijk van elkaar kunnen voorkomen.

De samenhang tussen druk in reeksen B en C, beide negatief gecorreleerd met luchtdruk is
zeer opvallend. De wat hogere luchtdruk periode van begin augustus zie je negatief terug in
WSM C maar vooral C-B. dat wijst erop dat de barometrische in-efficiency vereffeningstijd
vele weken bedraagt.

Reeks C-A vertoont een opvallende etmaalvariatie en daarbij in de eerste weken van
augustus iedere middag wat nervositeit. In de twee laatste weken (15 augustus, figuur 5.13)
ontstaat er een type 1- en daarna wat discrete type 2-gasbeldrukfenomenen, maar nauwelijks
meer ‘nervositeit in de middag’. Deze ‘nervositeit in de middag’ is in de zomer van 2019 nog
veel duidelijker geweest zoals weergegeven in de figuur hieronder (figuur overgenomen uit
1e kwartaalrapportage (Fugro, 2020a)). Onduidelijk, maar toch het noemen waard, is in
figuur 5.13 ook zichtbaar dat type 2-pieken samenvallen met de relatief sterke
luchtdrukdalingen op 25 en 26 augustus 2019.
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Figuur 5.14: Cluster C, juli – augustus 2019, temperatuur op 2e verticale as

Figuur 5.15: Detail uit figuur 5.14 met alleen data van sensor C-B.

De reeks van sensor C-B (donkerblauw in overzichtsfiguur) vertoont in deze periode een
aantal belangrijke kenmerken:

Type 1-gasbeldruk, maar dan een variant die alleen optreedt in het middaguur, zonder
dat er een type 3-drukstijging aan voorafgaat;
De daling volgt niet op een gestage langdurige druktoename, maar bereikt toch een
waarde van 1 kPa. Let op, in dit geval is de maximaal bereikte diepte van de pieken niet
vastgelegd (doordat de meetfrequentie daarvoor te laag is geweest).
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Figuur 5.16: Cluster C, oktober – november 2019

Merk op dat de opvallende reeks type 2 gasbeldruk niet lijkt samen te hangen met luchtdruk. Dat geldt wel voor de
eenmalige piek op 9 november 2019.

De type 2-gasbeldruk in oktober vallen samen met de week met de hoogste
bodemtemperatuur (zie overzichtsfiguur cluster C). De enkele piek type 2 valt samen met de
diepste luchtdruk in die periode.

5.3.5 Cluster D

5.3.5.1 Type 3-druktoename in Fugro WSM zonder gasfilter

Figuur 5.17: Data cluster C, 6 maanden tot demobilisatie

Cluster D toont een voortzetting van afwijkend gedrag dat reeds in het vierde
kwartaalrapport (Fugro, 2020b) beschreven is. Reeks D-B begon toe te nemen in april bij een
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periode waarin een 1000 mbar lagedrukgebied passeerde en een klein beetje neerslag viel
(groene kader in figuur 5.17). Daarna is in de hoge-luchtdrukperiode van eind april een reeks
drukstijgingen geregistreerd, waarna de hoge druk in reeks D-A wordt geëvenaard. De
reeksen A en B vertonen een opmerkelijk gelijke samenloop van druk in de eerste weken van
juni. Dat suggereert dat hier geen sprake is van toeval maar dat de druk die wordt gemeten
daadwerkelijk in dat bodemvolume heerst. De wandeling van druk die gedurende de zomer
door D-B rondom D-A wordt doorlopen omvat een drukbereik van 7 kPa. Die 7 kPa wordt
geheel opgebouwd in een periode van enkele weken in augustus. In figuur 5.18 is ingezoomd
op de periode die met een blauw kader is gemarkeerd in figuur 5.17. De dalende periode
volgt op de opvallend gelijke druk gemeten begin juni. De reeks van D-B vertoont een
golvend dalend patroon dat het gevolg lijkt te zijn van ontsnappende gasbellen te zien aan
de kleine abrupte dalingen. De eerste daling is identiek aan een minimale stijging in de reeks
van D-A.

Figuur 5.18: Data cluster D, 21-27 juni 2020; neerslag op de tweede verticale as

Ook hier lijkt verder niks mis met de instrumenten, anders dan de grote afwijking van de druk
die geregistreerd wordt door de Fugro sensoren in vergelijking met die van Geopoint-sensor
D-C. Een zeer kleine piek in reeks D-A op 22 juni, en een dal op 26 juni vallen samen met
type 2 gasbeldruk in reeks D-B. De hele reeks van cluster D met neerslag biedt een mooi
overzicht.
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Figuur 5.19: Cluster D met neerslag, gehele meetperiode juli 2019 – september 2020

Sensor D-A heeft drie vacuümbehandelingen gehad in 2019. Na de derde is de reeks
maandenlang vrijwel in lijn gebleven met reeks D-B. De neerslagperiode rond de
jaarwisseling, waarin enkele tamelijk grote buien vielen, is de aanzet geweest van een nieuwe
excursie van de druk. De reeks is veel minder nerveus dan in de zomer van 2019, dus is geen
vierde vacuümbehandeling uitgevoerd (tot de laatste dag beschreven in paragraaf 5.6).

Reeks D-A vertoont net als A-A en C-B een sterke samenhang met luchtdruk zodra de druk
oploopt. Dat is in figuur 5.19 te zien na december 2019, waarin de relatie met reeks C ineens
opvalt.

Als er geen andere sensoren naast zouden hebben gestaan, zouden de reeksen van Fugro-
sensoren van cluster D zonder meer als ‘betrouwbaar’ zijn aangemerkt.

Reeks D-B heeft tot de 1000 mbar-luchtdrukgebeurtenis van april juist altijd een zeer rustig
beeld vertoond, veel rustiger dan alle andere sensoren waaronder ook de Geopoint.

5.4 Drie typen gasbeldrukverstoring achtereen in een reeks

De drie typen gasbeldrukverstoring komen soms achtereenvolgend, maar soms ook
tegelijkertijd in dezelfde reeks voor. In de zomer van 2019 is in reeks D-A het duidelijkste
voorbeeld daarvan te zien, zie figuur 5.20. Aanvankelijk wordt type 2-gasbeldruk gemeten,
waarna de reeks overgaat in type 3. Bij een overdruk van ongeveer 8 kPa, de drempel voor
het ontsnappen van gas, is een overgang naar type 1 te zien.
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Figuur 5.20: Reeks D-A in augustus 2019, waarin achtereenvolgens 3 typen gasbeldrukvestoring zichtbaar zijn

De reeks D-A (Fugro WSM met gasfilter) vertoont al enkele maanden na plaatsing de eerste
type 2-verstoringen. De 1e kwartaalrapportage (Fugro, 2020a) meldde nog de neerslag die
voorafging aan de sterke toename van type 2-gasbeldruk (zie figuur 5.21). De buien gaan
vooraf aan de overgang naar type 3, waarna vervolgens op 25 augustus de eerste abrupte
dalingen worden gezien, type 1.

Figuur 5.21: Reeks WSM_D-A (lichtblauwe lijn) en neerslag in de periode augustus 2019

Het verband met neerslag blijkt niet meer zo duidelijk als de hele reeks van cluster D wordt
bekeken. De luchtdruk is eerder duidelijk gekoppeld aan het optreden van druk-
veranderingen. Een sterke daling van de luchtdruk leidt in veel gevallen tot een
ontgassingsdruk. Mede daarom zijn in de eindrapportage, waarin alle data geplot is in
perioden van 2 maanden, de WSM-drukken gepresenteerd met luchtdruk op de tweede
verticale as.

5.4.1 Karakteristiek gedrag

Naast de drie types gasdrukvariaties lijkt er ook sprake te zijn van sensorspecifieke vormen
van de variaties. Reeksen lijken daarmee een eigen karakter/vingerafdruk te hebben in hun
verstoringen, nervositeit/regelmaat, gelijke asymptotische boven- of onderwaarde. Dit past
bij een hypothese dat de drie typen variatie zich voordoen rondom vorming, verplaatsing en
verdwijnen van gasbellen. Omdat de productie van methaan* doorgaat (onafhankelijk van de
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druk) neemt de concentratie in grondwater toe totdat het verzadigd is. De ontgassing van
water na initiatie† gaat versneld‡ door waardoor de druk lokaal toeneemt, (zoals in
bubbelwater).

* = anaerobe microbiële omzettingen van organische stof.
† = initiatie van ontgassing is over het algemeen te herleiden tot tijdelijke lage druk zoals passage van een depressie of een
zware vrachtwagen, of graafwerkzaamheden.
‡ = gasbellen groeien sneller naarmate ze groter worden omdat het uitwisseloppervlak tussen vloeibaar en gas groeit. De druk
in de bel groeit met de tweede macht terwijl het volume groeit met de derde macht; die wint het dus zoals een ballon steeds
makkelijker opgeblazen kan worden. Ieder nieuw toegevoegd gas kan daardoor steeds meer volume claimen, totdat er geen
water meer kan worden weggedrukt, of totdat de matrix teveel weerstand begint te bieden.

De weerstand die de bodem kan bieden tegen expansie hangt af van de bovenliggende
massa en toevallige vorm en sterkte van bodemmaterialen waarin de bel wordt gevormd.
Omdat gasbellen kunnen uitbreken, ontstaat een abrupte drukdaling in het reservoir, en een
stijging op de ontvangstlocatie. Deze druk is het gevolg van gas + de krachten die de bel
uitoefent op bodemmateriaal door oppervlaktespanning. De druk waarbij het begint en
eindigt, en hoeveel gas er verplaatst kan worden is afhankelijk van:

luchtintredewaarde van de grootste porie rondom de bel;
volume en vorm van (tijdelijk openstaande) macroporiën;
volume van de ruimte achter de flessenhalsporie.

De druk die zich langs de route ontwikkelt (gasbel migratie door porie-flessehalsen,
churnflow, bubble flow) zal zich bij iedere volgende gebeurtenis ongeveer op dezelfde
manier voordoen. Omdat de WSM toevallig op een tamelijk willekeurige positie in het veen
zit, kan daarmee het sensorspecifieke gedrag van de drukveranderingen mogelijk worden
verklaard.

Opvallend was dat de eerste reeks met verstoringen een Fugro WSM betrof met gasfilter
(reeks A-A). De reeks viel na plaatsing direct op vanwege diens zeer trage herstel na
plaatsing. Het geschatte volume dat nodig was voor het waargenomen drukverloop was zo
groot dat dit niet kon worden toegeschreven aan gas in de WSM zelf. Een nuttige toepassing
van het gasfilter bleek door uitvoeren van een vacuümbehandeling, waardoor reeks A-A zich
exact zoals alle anderen ging gedragen.

5.5 Snelheid gasbelverplaatsingen

In figuur 5.22 is de daling van druk in reeks D-A te zien op 3 oktober 2020. De reeks heeft
een meetinterval van 2 minuten en vertoont duidelijk een knik in de dalende lijn rond
3:50uur.
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Figuur 5.22: Reeks D-A bij een drukdaling door gasbelontsnapping, 3 oktober 2020

NB. Let op: de datum op de horizontale as is bij deze resolutie niet correct, de tijd wel.

Onderstaande figuur 5.23 geeft in nog iets meer detail weer wat zich afspeelt bij deze
gebeurtenis.

Figuur 5.23: Detail gasbelontsnapping reeks D-A, 3 oktober 2020, 2:00 – 4:20

In de zomer van 2020 is een periode gemeten met een interval van 2 minuten (i.p.v. 10
minuten). Immers de tijd die nodig is om bellen te laten ontsnappen kan beperkt zijn tot
enkele minuten of korter. Hoe vaker tussenstappen geregistreerd worden, hoe beter de duur
van de episode wordt benaderd door de lengte van het meetinterval.

De reeks van cluster B laat in dezelfde periode ook enkele type 1-gasbeldruk fenomenen zien
waarbij opvalt dat zelfs bij sterk inzoomen op de metingen maar zelden laat zien dat een
tussenstap is geregistreerd (figuur 5.24).
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Figuur 5.24: Ondanks de hogere meetfrequentie is in deze gebeurtenis in reeks D-B geen tussenstap in de
drukval geregistreerd. Deze daling heeft daardoor maximaal 2 minuten geduurd

5.6 Vacuümbehandeling Fugro WSM met gasfilter (actieve ontgassing)

In de figuren hieronder (figuur 5.25 en figuur 5.26) staan de laatste metingen van reeks D-A
van 6 en 7 oktober 2020. Daarin is duidelijk te zien dat de druk in de sensorkamer in drie
stappen tijdelijk daalt met enkele meters waterspanning. De drie dalingen zijn veroorzaakt
door de gebruikte methode waarin handmatig met een medische injectiespuit een diep
vacuüm wordt opgewekt in de afvoerslang van de WSM. Deze methode voorziet in een
daling van de absolute druk tot ongeveer 50-100 mbar. Er is bij alle uitgevoerde
behandelingen alleen gas aangezogen uit de WSM’s.
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Figuur 5.25: Druk in WSM_D-A, 6 en 7 oktober 2020 Figuur 5.26: Detail WSM_D-A, 7 oktober 18:00 – 21:00

Na de vacuümbehandeling duurt het één tot enkele uren voordat een nieuwe stabiele druk
wordt bereikt. De ontkoppeling van de vacuümspuit is in figuur 5.26 te herkennen als een
klein drempeltje om een uur of half negen s’ ochtends.

Het feit dat tijdens de behandeling de druk in de WSM daalt tot ver onder de normale druk,
terwijl er geen water is aangezogen (wat het geval zou zijn als het filter lek zou zijn), wijst
erop dat bij het afvoeren van de gasbel veel water moet worden aangezogen, en dat dat
weerstand oproept. De bel wordt sneller kleiner dan de wateraanvoer kan plaatsvinden. Door
diffusie is dat moeilijk voor te stellen aangezien de weerstand voor diffusie van gassen door
water vele ordegroottes groter is dan de weerstand tegen radiale stroming van water richting
een bel-verdwijnpunt. Omdat de gasbel in deze situatie van 6 oktober zo snel kon worden
aangetrokken staat vast dat deze in contact stond met het gasfilter.

Dit snel reageren van de druk op een vacuüm behandeling is in alle eerdere behandelingen
ook het geval geweest.

Dit in samenhang met het feit dat meer dan de helft van de Fugro WSM’s en geen enkele van
vier Geopoints gasdruk laten zien, is de vraag weer op tafel of specifieke vormkenmerken of
gebruikte materialen van invloed zijn op het ontstaan van gas. De vrijwel oxidatiebestendige
metalen en de lage redoxpotentiaal van de 3 meter diepe veenlagen sluiten dat laatste vrijwel
uit.

5.7 Onverstoorbare metingen Geopoint- en Fugro-WSM’s

Een groot deel van de meetreeksen vertonen een onverklaarde barometrische inefficiency,
zoals in paragraaf 0 besproken. Dit betreft niet alleen Geopoints, maar ook in veel mindere
mate Fugro WSM’s. In figuur 5.1 is een glooiend dal zichtbaar in alle waterspanningsreeksen
rond 27 augustus. Alleen de output van C-A reageert bijna niet op de piek in luchtdruk, wat
dus in feite betekend dat dat de enige is waarin luchtdruk wel correct wordt gecorrigeerd
(door aftrekken van luchtdruk van bruto druk).
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De meest interessante Geopoint sensor is B-C want die vertoont gedurende de eerste weken
(juni 2019) en de laatste week van juli dezelfde variatie als de Fugro WSM’s van B, maar
verliest die samenhang daarna. Deze en de andere Geopoint WSM’s vertonen in de zomer
van 2019 een beperkte variatie waardoor ze min of meer in lijn blijven met de drukken
gemeten in Fugro WSM’s. Na de zomer neemt de variatie in luchtdruk toe en daarmee ook
die in de Geopoint WSM’s, waardoor ook de verschillen met de meetresultaten van Fugro
toenemen.

De variatie van luchtdruk rondom het gemiddelde van 1013 mbar op zeeniveau is omgekeerd
vrijwel één-op-één terug te vinden in de reeksen van alle vier Geopoint-sensoren. Luchtdruk
wordt correct verrekend met de totaaldruk en daarmee is aangetoond dat vooral de
Geopoint WSM’s nauwelijks in contact staan met de luchtdruk. Vanwege de elasticiteit van
het veenpakket is ondenkbaar dat luchtdrukveranderingen niet doordringen. De duidelijke
signalen van type 2 gasbeldruk (van dieper/elders aankomende bellen) wijzen erop dat de
Fugro WSMS waarin dit wordt herkend, zeker wel in contact staan met het water in de
omgeving.

Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Geopoint WSM’s vrijwel volledig zijn
afgesloten van het omliggende bodemwater. Het is bijna uitgesloten dat plaatsing in
natuurlijk bodemmateriaal kan leiden tot volledig hermetische afsluiting van poreus
materiaal. Een condoom om de WSM (gebruikelijk bij plaatsing) kan een ‘dove’ WSM
veroorzaken, maar gezien de vier Geopoints identiek reageren, zouden ze alle vier een
condoom om het grondfilter gedurende de hele meetperiode moeten hebben gehad.

Ingewikkelder te verklaren is de samenhang tussen A-A en A-C zoals eerder besproken onder
figuur 5.6. De reeks A-A vertoont vanaf ongeveer 15 april 2020 tegelijkertijd een sterke
toename van de druk (type 3-gasbeldruk) ten opzichte van A-A2 en A-B, én een tamelijk
sterke gelijkenis met A-C. Er ontstaan geregeld type 1 drukdalingen (1.5 kPa) en die niet elke
keer samenvallen met sterke luchtdrukdalingen. In figuren hieronder staan in totaal 6 lente-
zomermaanden cluster A achter elkaar.
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Figuur 5.27: Cluster A, april – mei 2020; type 3 en type 1-gasbeldruk bij WSM_A-A

Merk op dat tegelijk met de gasbeldruk A-A een sterker negatief verband met luchtdruk vertoont en dat A-C zoals
gebruikelijk sterk negatief gecorreleerd is met de luchtdruk (tweede verticale as).

Figuur 5.28: Cluster A, juni – juli 2020; A-A (blauw) vertoont regelmatig een gestaag stijgende trend
onderbroken met type 1-gasbeldruk
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Figuur 5.29: Cluster A, augustus – september 2020; A-A (blauw) registreert lage druk door reeks type 1-
drukdalingen

Los van de type 1 gasbeldrukdalingen is A-A ineens bijna net zo sterk als A-C negatief
gecorreleerd met luchtdrukvariatie. Deze samenhang verdwijnt ook weer ineens begin
augustus, en reeks A-A ligt afgezien van regelmatig een kleine type 1 gasbeldrukdaling weer
ongeveer in de buurt van reeksen A-A2 en A-B.

Het is dus nu de vraag :

“Hoe kan een sensor tegelijkertijd ongevoelig zijn voor luchtdrukvariatie én spectaculaire
gasbeldrukvariaties laten zien?”. Is daaruit iets te concluderen over waar de bellen zich
bevinden? Deze samenhang is ook zichtbaar in figuur 5.11, reeks C-B en C-C.

Een deel van het antwoord is mogelijk te zien in de tijdelijkheid van die samenhang, maar dat
levert weer een nieuwe vraag:

“Hoe kan samenhang ontstaan en ineens weer veranderen zoals vanaf begin augustus
het verband tussen A-A en A-C gedeeltelijk verloren lijkt te gaan?”

Er is iets veranderd, namelijk een gasbelontsnapping. Hierna lijkt het alsof een verstopping
gedeeltelijk is opgeheven, maar hoe kan dat samenhangen met die ontsnapping? Het
verondersteld dat het grondfilter tijdelijk verstopt is, door de bel.

De veldstudie heeft hiermee veel interessante drukvariaties en vragen opgeleverd, die niet
binnen de scope van dit veldexperiment kunnen worden verklaard en beantwoord.
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6. Extra veldtesten
6.1 Algemene toelichting extra veldtesten

Bij het inrichten van een veldtest zoals de locatie Vianen is bewust een groot risico genomen,
omdat omgevingsfactoren niet altijd kunnen worden beheerst. De kans op onbruikbare
resultaten door het toevallig ontbreken van gasbellen was groot en daarom is in dit project
gebruik gemaakt van een meetlocatie waar dit eerder overduidelijk is vastgesteld. Een groot
deel van de beschikbare instrumenten zijn op een zeer klein meetoppervlak geplaatst, en
daarmee is een alles of niets keuze gemaakt.

De resterende vier instrumenten, die als onderdeel van de Ontwikkelingsfase zijn
geproduceerd, zijn in de lente van 2020 ingezet op twee projectlocaties waar door Fugro
waterspanning gemeten wordt of in het verleden is en waar ondiepe veenlagen aanwezig
zijn: langs de Hollandse IJssel en in Spijk. Dit is conform het plan van aanpak voor het
onderdeel ‘Veldtesten lopende projecten’. Bij het project Spijk zijn de instrumenten afgesteld
direct naast bestaande sensoren en konden aan de reeds aanwezige loggers worden
gekoppeld. Bij het project Hollandse IJssel is een meetopstelling ingericht op een locatie waar
Fugro in het verleden reeds waterspanningsmetingen heeft uitgevoerd die – waarschijnlijk –
zijn verstoord door gasbelvorming.

De extra veldtests zijn niet gericht op een complete vergelijking van beschikbare WSM’s in de
markt, maar op vergelijking tussen sensoren met en zonder gasfilter.

De kans op het meten van gasbeldruk is normaal gesproken klein (beperkt aantal sensoren,
geen actuele verstoringsgeschiedenis). Toch is op één van deze vier meetpunten (Spijk) een
duidelijke reeks type 2-gasbeldruk pieken waargenomen.

6.2 Locatie 1: Spijk

6.2.1 Achtergrond locatie Spijk

Op een project in Spijk (West-Betuwe) in de Tielerwaard voert Fugro langjarige
waterspanningsmetingen uit voor de stabiliteit van een gronddepot. Omdat het een gebied
betreft met ondiepe veenlagen in de ondergrond én het langjarige metingen betreft, is dit
project geschikt bevonden voor een van de extra veldtesten op lopende projecten. De
bestaande waterspanningsmeters (zonder gasfilter) zijn in de kleilaag vlak onder de veenlaag
geplaatst, op een diepte van circa 3 m onder maaiveld. In figuur 6.1 is een overzichtsfoto van
de projectlocatie langs de A15 met daarin de locaties van de twee waterspanningsmeters
waar een WSM met gasfilter is bijgeplaatst.
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Figuur 6.1: Luchtfoto locatie Spijk, Spijksteeg 1

6.2.2 Sensoren locatie Spijk

Bij de veldtest in Spijk zijn twee Fugro WSM’s met gasfilter geplaatst naast twee reeds
functionerende standaard Fugro WSM’s. De sensordieptes zijn weergegeven in tabel 6.1; in
figuur 6.2 en figuur 6.3staan foto’s van de meetopstellingen. Opgemerkt wordt dat de nieuwe
sensoren (met gasfilter) ondieper zijn geplaatst dan de oude sensoren (zonder gasfilter). De
oude sensoren staan net onder de veenlaag geïnstalleerd; de POVM-sensoren zijn in de
veenlaag geplaatst.

Tabel 6.1: Gegevens WSM’s extra veldtest Spijk

Sensornaam
Diepte t.o.v. maaiveld

[m]
Sensorniveau

[m NAP]

WSM_2 3.39 -3.37

POVM2 2.07 -1.99

WSM_6 2.67 -2.92

POVM6 0.89 -1.18
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Figuur 6.2: POVM2 naast WSM_2 Figuur 6.3: POVM6 naast WSM_6

6.2.3 Meetresultaten locatie Spijk

Figuur 6.4: Meetreeksen Spijk.

Legenda: WSM_2: groen, POVM2: blauw, WSM_6: rood en POVM6: geel.



Waterschap Rivierenland

1417-0042-101.R01 1.1 | Analyserapport
Pagina 52 van 62

De groene en blauwe reeks (locatie 2 in figuur 6.4) laten een abrupte piek en dal zien die
mogelijk het gevolg is van ‘dieper drukken’. De druk loopt na 8 juni gestaag op naar een
hoger niveau. Dit gelijktijdig optreden van druktoename in twee sensoren lijkt op het eerste
gezicht niet te passen bij gasbeldruk-verplaatsingen.

Duidelijk zichtbaar zijn de type 2-drukstijgingen in POVM 6 met daaropvolgende gestage
dalingen. Opvallend is ook dat de etmaalvariatie in die sensor de grootste amplitude hee. De
sensor is in juni geplaatst en vrijwel direct worden de drukstijgingen waargenomen. Deze
drukstijgingen kunnen eigenlijk niet anders dan het gevolg zijn van een gasbel die zich een
weg naar boven werkt.

Op locatie 2 zijn ook wat bewegingen te zien waarvan die op 19 december in beide sensoren
wijzen op een ontsnappende gasbel. Ook kan het zijn dat op dat moment iets veranderd aan
de massa van de omgeving.

6.3 Locatie 2: Ouderkerk

6.3.1 Achtergrond locatie Ouderkerk

Voor de tweede aanvullende veldtest is een locatie aan de IJsseldijk-Noord in Ouderkerk aan
den IJssel gekozen. In het verleden (2016 en 2017) zijn hier ook waterspanningsmetingen
uitgevoerd voor het dijkversterkingsproject KIJK. Op meerdere locaties in dit project zijn de
metingen van BAT-filter WSM’s verstoord geraakt door vermoedelijk gasbelvorming, gezien
het verloop van de gemeten waterspanningen. Er is gekozen om de waterspanningsmeters
op dezelfde locatie en op dezelfde diepte te plaatsen als een van de metingen uit 2016 en
2017. De locatie is weergegeven in figuur 6.5.

Figuur 6.5: Luchtfoto locatie Ouderkerk aan den IJssel, IJsseldijk-Noord
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6.3.2 Sensoren locatie Ouderkerk

Bij de veldtest in Ouderkerk zijn vier waterspanningsmeters geplaatst: twee standaard Fugro
WSM’s en twee Fugro WSM’s met gasfilter. De plaatsingsdiepte van de filters is ongeveer
3,5 m onder maaiveld. Een en ander is weergegeven in Tabel 6.2. In figuur 6.6 is een foto van
de meetlocatie opgenomen.

Tabel 6.2: Gegevens WSM’s extra veldtest Ouderkerk

Sensornaam
Diepte t.o.v. maaiveld

[m]
Sensorniveau

[m NAP]

WSM_1 3.47 -0.68

POVM_1 3.51 -0.72

WSM_2 3.53 -0.74

POVM_2 3.46 -0.67

Figuur 6.6: Foto met locatie waterspanningsmeters veldtest Ouderkerk

6.3.3 Meetresultaten locatie Ouderkerk
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Figuur 6.7: Meetreeksen Ouderkerk aan den IJssel

Legenda:
Blauw = WSM_1
Donkerblauw = POVM_1
Groen = WSM_2
Oranje = POVM_2

De reeksen langs de Hollandse IJssel zijn gedurende de zomer van 2020 niet verstoord
geraakt door bewegingen van bodemgas. De kans dat er ongemerkt gasbeldruk heeft
opgebouwd is niet groot omdat vier sensoren een vrijwel gelijkopgaand verloop laten zien.
De gelegenheid voor grondwater ontgassing zijn er wel degelijk op deze locatie. Door de
sterk variërende druk zou een eventueel oplopende gasconcentratie al snel bij laagwater
kunnen leiden tot overschrijden van de oplosbaarheid en daardoor tot gasbelvorming.
Desondanks is dat niet gebleken.



Waterschap Rivierenland

1417-0042-101.R01 1.1 | Analyserapport
Pagina 55 van 62

7. Conclusies, aanbevelingen en leerpunten
Dit hoofdstuk bevat de conclusies,  aanbevelingen en leerpunten zoals die volgen uit de
analyses van de meetresultaten van de veldtesten in Vianen, Spijk en Ouderkerk aan den
IJssel.

7.1 Conclusies

7.1.1 Geschiktheid meetlocatie en meetopstelling

Voordat we uitspraken kunnen doen over de werking van het verbeterde gasfilterontwerp,
dienen we eerst twee vragen te beantwoorden;

1. Waren de meetlocaties van de veldtesten geschikt?
2. Waren de meetopstellingen geschikt?

De locatie van de veldtest in Vianen lijkt achteraf bezien erg geschikt gebleken: de
meetperiode van 15 maanden (incl. twee zomers) heeft waardevolle metingen opgeleverd die
zeker samen hangen met gasbeldruk-gerelateerde verstoringen. De aanvullende testlocaties
(Spijk en Ouderkerk) hebben achteraf gezien niet veel aanvullende informatie opgeleverd. Bij
de test in Spijk zijn bij één WSM verstoringen gemeten; bij de test in Ouderkerk aan den
IJssel zijn geen verstoringen waargenomen.

Conclusie: Op basis van de metingen kan zeker gesteld worden dat op de meetlocatie
in Vianen in de meetperiode wel gasvorming is opgetreden. Bij de meetlocatie in Spijk
is het aannemelijk dat bij één WSM wel gasvorming is opgetreden; bij de meetlocatie
in Ouderkerk aan den IJssel is in de meetperiode naar verwachting geen gasvorming
opgetreden.

De meetopstelling in Vianen (met vier clusters van elk drie typen WSM’s) is achteraf gezien
heel waardevol gebleken. Voor zover bekend is nog niet eerder één kubieke meter
Hollandveen zo intensief in-situ bemeten, met 13 WSM’s. Doordat de sensoren binnen één
cluster binnen een afstand van 10 cm van elkaar hebben gemeten, is het mogelijk om
metingen onderling te vergelijken. Dat geldt in iets mindere mate ook voor de metingen
tussen de clusters onderling. De instrumenten hebben immers veel dichter op elkaar
gemeten dan in de standaard project-praktijk gebruikelijk is

De veldtest in Spijk is vergelijkbaar met een ‘regulier’ project, waar op twee locaties binnen
het project is gemeten en de WSM’s met gasfilter in de veenlaag zijn geplaatst terwijl de
WSM’s zonder gasfilter net onder de laag hebben gemeten. De opzet van de test in
Ouderkerk aan den IJssel is vergelijkbaar met Vianen (alle sensoren op dezelfde diepte en
binnen een afstand van 1 m), alleen met minder instrumenten.

Conclusie: De gebruikte meetopstellingen waren geschikt voor het beoogde doel. Dit
geldt met name voor de veldtest in Vianen, waarbij zeer intensief is gemeten in 1 m3
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Hollandveen en waarbij aanvullende parameters (bodem- en maaiveldtemperatuur,
neerslag en openwaterpeilen) zijn gemeten.

7.1.2 Prestaties gasfilter

In de veldtest in Vianen hebben drie van vijf WSM’s met gasfilter zeer duidelijke gasbeldruk-
fenomenen vertoond. Van de vier WSM’s zonder gasfilter waren dat er twee. De vier
Geopoints vertoonden geen van allen duidelijke gasbeldruk-verstoringen.

Tabel 7.1: Waterspanningsmeters Vianen/Merwedekanaal met gasbeldrukmetingen

ID Type Gasbeldrukmetingen

A-A Fugro met gasfilter type 1 en 3

A-A2 Fugro met gasfilter Type 1, 2 en 3

A-B Fugro zonder gasfilter Enkele keer type 1

A-C Geopoint Geen

B-A Fugro met gasfilter Enkele keren type 1 en type 2

B-B Fugro zonder gasfilter Enkele keren type 1 en type 2

B-C Geopoint Enkele keer type 1

C-A Fugro met gasfilter Enkele keren type 1 en 2

C-B Fugro zonder gasfilter Type 1, 2 en 3

C-C Geopoint Geen

D-A Fugro met gasfilter Type 1, 2 en 3

D-B Fugro zonder gasfilter Type 1, 2 en 3

D-C Geopoint Geen

Bij Spijk is één van twee WSM’s met gasfilter duidelijk beïnvloed, tegen nul van twee zonder
gasfilter. Bij Ouderkerk aan den IJssel is geen van vier WSM’s beïnvloed door gasbeldruk; dus
geen verschil tussen de twee met en twee zonder gasfilter.

Dit leidt tot de eerste conclusie: De toegepaste gasfilters zijn in dit experiment (nog)
niet in staat gebleken om te voorkomen dat gasbeldruk de meting van zuivere
waterspanning verstoort.

Wat betekent dat voor de werking van het gasfilter? Daarvoor maakt het veel uit welk type
gasbeldruk wordt gemeten.

Gedurende dit onderzoek is dankzij de weelde van drukvariaties ook gezocht naar
verklaringen voor de verschillen daartussen. Op dit moment houden wij de hypothese aan
dat de drukvariaties veroorzaakt worden door een achterliggend proces: het ontgassen van
grondwater. Als gevolg van de volumetoename die eigen is aan gasbellen en de beperkte
mogelijkheden om te ontsnappen aan de cohesieve materialen zoals klei en veen, oefent de
gasbel druk uit op het vaste bodemmateriaal, en als het bodemwater niet kan ontsnappen
ook op de waterfase. Na drukopbouw kan een gasbel ontsnappen door de grootste porie die
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in contact staat met de bel. Die porie kan na voldoende druk op te bouwen door de
gasbeldruk wordt opengedrukt, waarna de porie weer sluit als een ventiel.

De verplaatsingen van gasbellen veroorzaken drukvariaties die meetbaar zijn, en daarbij
maakt het veel uit hoe dichtbij de WSM’s zich bevinden. Zolang de ontgassing van
grondwater en/of de vorming van gassen die daaraan ten grondslag ligt niet door en/of in de
instrumenten zelf wordt veroorzaakt, is geen sprake van foute metingen of onbruikbare
resultaten. Gas maakt immers deel uit van de bodem.

Bij de verstoringen moet onderscheid gemaakt worden tussen drie varianten:

Type 1 vindt plaats als een gasbel ontsnapt uit de omgeving van een WSM.
Type 3 vindt plaats als gasbellen gestaag meer ruimte innemen in een afgesloten
bodemvolume. Die kan worden geregistreerd als de WSM zich in dat volume bevindt. Als
een WSM zelf (mede) oorzaak is van grondwaterontgassing of gasproductie (oxidatie of
bijvoorbeeld als katalysator van anaerobe microbiologische activiteit) kan dat leiden tot
type 3 en daaropvolgende type 1 gasbeldruk fenomenen.
Type 2 gasbeldruk wordt op dit moment gezien als een signaal van aankomst van een
gasbel uit de omgeving, vermoedelijk vanuit de diepere bodem. Het optreden van type 2
gasbeldruk kan hierdoor worden gezien als een bewijs van correcte registratie van
natuurlijke processen van gasvorming en gasbelverplaatsingen. Type 2 kan oorzaak zijn
van type 3-gasbeldrukopbouw, en daarna type 1-gasbeldrukontsnappingen, ook als
WSM’s geen rol spelen als oorzaak.

WSM’s die type 2 registeren, werken correct, uitgaande van bovenstaande hypothese.

Omdat we de gasvormende processen nog niet goed snappen is het de vraag of het
wenselijk is om gasbeldruk wel of niet te meten en dus wel of niet weg te nemen met een
gasfilter. Het is momenteel te vroeg om het gasfilter als standaardproduct grootschalig in
de markt te zetten.

WSM’s die type 1 en 3 registreren, kunnen mogelijk alsnog zelf deel zijn van de oorzaak van
grondwaterontgassing.

Als een vacuümtest wordt uitgevoerd en de betreffende WSM reageert direct, is dat een
indicator dat een gasbel in direct contact stond met het gasfilter, en dat kan bij het gebruikte
ontwerp alleen als die bel zich in de waterkamer bevindt.

De werking van een gasfilter is gericht op het voorkomen van gasbeldruk-opbouw in de
waterkamer zelf, en zo mogelijk ook het voorkomen van gasbeldruk in de directe nabijheid
van de WSM. Op basis van de veldtests kan niet worden geconcludeerd dat de gasfilters er
in slagen om dit doel te bereiken, maar het kan ook niet worden uitgesloten dat dat doel
wel wordt bereikt.

Gasbeldruk kan worden weggenomen door een diepe onderdruk aan te brengen op de
atmosferische zijde van het gasfilter. Deze voorziening is in dit project handmatig
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toegepast, maar kan worden geautomatiseerd zoals dat ook gebruikelijk is in
tensiometeropstellingen.

7.1.3 Geopoint- versus Fugro-sensoren

De veldtest heeft aangetoond dat Geopoint-sensoren geen gasbeldruk detecteren, terwijl
naastgelegen Fugro-sensoren wel degelijk type 2-gasbeldruk registeren. Onder de hypothese
dat type 2-gasbeldruk niet het gevolg kan zijn van de WSM’s zelf, is het ontbreken van type 2
in reeksen van Geopoint verdacht. Op basis van dezelfde data kan ook worden
geïnterpreteerd dat er sprake is van een hoge gevoeligheid van Fugro WSM’s in vergelijking
met ongevoeligere Geopoints. De oorzaak daarvan zou kunnen worden gezocht in
grondfilter-eigenschappen (porositeit, poriënafmetingen, effectief oppervlak) en/of
waterkamer vorm.

Een tweede verschil tussen Fugro WSM’s en Geopoints blijkt in deze data uit de
barometrische in-efficiency die in de Geopoints bijna compleet lijkt te zijn. De oorzaak
hiervan is niet vastgesteld, maar ook hier liggen de grondfilter-kenmerken als belangrijke
verschillen tussen Geopoint en Fugro WSM’s voor de hand.

7.1.4 Materiaalgebruik

Het kan niet worden uitgesloten dat de oorzaak van gasbeldruk of een gedeelte daarvan
moet worden gezocht in de materialen of vorm van de Fugro WSM’s . Dit sluit aan bij eerdere
vermoedens dat ook kunststof BAT-systeem filters gevoeliger zijn dan WSM’s van andere
leveranciers. Als materialen van de WSM’s een rol spelen bij gasbelvorming, is een deel van
de gasbeldruk mogelijk te elimineren door voor toepassing in ondiep veen gebruik te maken
van PVC of andere inerte kunststoffen.

De metingen verricht met Geopoint WSMs vertonen geen enkele verstoring van meetreeksen
door gasbeldruk. Een deel van de verklaring kan liggen in het gebruik van PVC voor de
behuizing en PP voor het gronddrukfilter.

7.2 Aanbevelingen

7.2.1 Gasfilter

Het gasfilter is in laboratoria, en nu in het veld beoordeeld en bruikbaar bevonden voor het
gestelde doel, al is niet zeker dat het dampdrukverschil tussen bodem en atmosfeer
voldoende is voor permanent voldoende lage concentraties in de WSM-waterkamers. De
lengte van het gasfilter kan nog worden vergroot, maar het is niet op voorhand zeker dat de
maximale praktische lengte van het gasfilter voldoende is.

De gasbeldruk-herstelbehandelingen (vacuüm) hebben in alle gevallen in deze testperiode
een drukverlaging tot gevolg gehad die de WSM reeksen gedurende enkele uren tot een
etmaal ongevoelig hebben gemaakt voor andere oorzaken van waterspanningsverandering.
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Door geautomatiseerd te ontgassen kan dit worden teruggebracht tot perioden die korter
zijn dan de gangbare meetintervallen van WSM-meetsystemen. Aansluiting van alle
gasslangen op een vacuümpomp kan effectief zorg dragen voor een controleerbaar herstel,
zoals dat ook voor tensiometers wordt toegepast. Daarbij is naar verwachting voldoende als
ieder etmaal om 00:00 uur 5 minuten wordt gepompt. Deze aanpak voegt echter extra
complexiteit en materiaal toe aan de meetopstelling.

Aanbeveling: De bruikbaarheid van de Fugro WSM met gasfilter kan worden vergroot
door een automatische ontgassingsmogelijkheid. Aanbevolen wordt om uit te zoeken of
een praktisch haalbaar ontwerp mogelijk is.

7.2.2 Verband barometrische efficiency en gasbeldrukgevoeligheid

Er lijkt een verband te bestaan tussen de mate waarin gasbeldruk-verstoringen worden
geregistreerd door Fugro WSMs en een lage barometrische efficiency (afwezig zijn van
luchtdruk) van diezelfde instrumenten (0% barometrische efficiency betekent dat
luchtdrukveranderingen niet teruggevonden worden in waterspanning meetreeksen, en
omdat WSM-reeksen worden gecorrigeerd met luchtdrukmetingen is in-efficiency zichtbaar
als een negatief verband tussen luchtdruk en WSM druk). In andere woorden: de Fugro
WSM’s die sterke type 3-signalen laten zien kennen in die perioden ook een sterkere
barometrische in-efficiency. Dit verband kan weer verdwijnen en dat lijkt samen te vallen met
gasbeldruk door verplaatsingen van gasbellen. Deze relatie blijkt niet uit de reeksen van
Geopoint WSMs, die een structurele en vrijwel complete barometrische in-efficiency vertonen
en tevens geen enkele verstoring door gasbeldruk registreren. De gevormde hypotheses over
deze samenhang kan niet in een veldopstelling worden getest of nader onderzocht.
Laboratoriumopstellingen en gecontroleerde omgevingen kunnen dat wel.

Een laboratoriumtest voor het verkennen van drukverloop bij verschillende typen gasbel-
verplaatsingen kan veel inzicht toevoegen aan de interpretatie van veldwaarnemingen. Waar
in dit project sterke aanwijzingen zijn gevonden voor een achterliggend proces
(grondwaterontgassing met daarop volgend migratie van gasbellen door een cohesief,
inhomogeen, poreus materiaal) kan door een zorgvuldig opgezet laboratoriumexperiment
een deel van de hypotheses getoetst worden. Dit zijn:

gasbelafvoer bij het gasfilter;
drukverlaging bij vacuümbehandeling;
condoomtest met vacuümbehandeling en luchtdrukvariatie;
drukdaling bij afvoer van bel uit waterkamer tijdens vacuümbehandeling;
drukopbouw in waterkameer bij geforceerde gasbelinjectie.

Aanbeveling: Wij bevelen aan om laboratoriumtesten te doen naar het drukverloop van
verschillende type gasbelverplaatsingen om een aantal hypothesen uit deze rapportage
te testen.
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7.2.3 Gasbelvormende processen en waterspanningsmetingen

Gasbelvorming in de bodem, de invloed daarvan op waterspanningsmetingen en de
processen die daarmee samenhangen is complexe materie die nog niet goed begrepen
wordt. De veldtest in Vianen, waar een kubieke meter veen uitgebreid in-situ getest is, heeft
een hoogwaardige dataset opgeleverd. Het is de moeite waard om deze test en de resultaten
in een discussie met specialisten uit verschillende disciplines te bespreken :

meerfasen poreuze media stroming,
bodemfysische meetsystemen,
bio-geochemie,
geotechniek en
metrologie.

Aanbeveling: Wij bevelen aan om de resultaten van de veldtest te bespreken in een
discussie een aantal met zorg geselecteerde specialisten, bij voorkeur uit verschillende
disciplines en/of toepassingsgebieden.

7.2.4 Geotechnische relevantie gasbelvorming

In de veldtesten, met name de langdurige veldtest in Vianen, zijn gebeurtenissen gemeten
die we toeschrijven aan gasbeldruk-gerelateerde fenomenen. Het feit dat de meeste
gebeurtenissen door slechts één WSM in een cluster gemeten worden, suggereert dat het
zeer lokale fenomenen betreft. We weten dit echter niet zeker. We weten ook niet hoe groot
de invloed van gasvorming is op het falen van dijken en kades, bijvoorbeeld op het
faalmechanisme macro-instabiliteit. Het is momenteel nog niet bekend wat de omvang van
het fenomeen is: bij welke grondsoorten kan gasbeldruk optreden en welke niet? Op welke
diepten is het relevant en welke niet? Deze vragen kunnen pas beantwoord worden als er
(meer) inzicht is.

Aanbeveling: We bevelen aan om verder (fundamenteel) onderzoek te doen naar de
schaal van gasvormende processen en de invloed daarvan op geotechnische
faalmechanismen van dijken.
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7.3 Leerpunten

De veldtesten hebben een aantal leerpunten opgeleverd. Hieronder zijn de belangrijkste
genoemd.

De veldtesten hebben belangrijke onderzoeksvragen opgeleverd:
Hoe hangt de in dit project waargenomen ‘schijnbare barometrische inefficiency’
samen met de gevoeligheid van de instrumenten voor kleine drukveranderingen?
Hoe kunnen we de grote verschillen tussen de Fugro- en Geopoint-WSM’s
verklaren? En waar moeten we rekening mee houden zolang dit onverklaard is?
Hoe kun je in de meetpraktijk het beste omgaan met druk-effecten gasbelvorming
en verplaatsingen?
Nu wetende dat de verschillen in ruimte en tijd zo groot zijn, weten we ook dat we
pas een eerste indicatie hebben van het spectrum van amplitudes, frequenties en
volumes van deze processen. Is dit aanleiding voor bredere kennisgeving van de
vakgemeenschap of is dit hooguit interessant voor de onderzoeksgemeenschap?
Wat is de invloed van gasbelvorming op geotechnische faalmechanismen van dijken
nu we weten op welke ruimtelijke en temporele schaal deze zich kennelijk
voordoen?
Wat zou in de toekomst een passend meetnetontwerp kunnen zijn, rekening
houdend met wat we nu weten over de kans van optreden van gasvorming?

De veldtesten hebben een aantal inzichten opgeleverd die gaan helpen bij het
interpreteren van toekomstige waterspanningsmetingen:

Meetfrequentie,
Typen van gasbeldrukopbouw,
Onvoorspelbaarheid van optreden:
– Diepte,
– Temperatuurverloop,
– Luchtdruk.

De veldtesten hebben ons geholpen om te bepalen waar leveranciers van
meetopstellingen hun energie in moeten steken bij WSM’s in veen:

Lusten en lasten van diverse instrumenten en telemetrische apparatuur;
Eerste- en tweedelijns interpretatie van meetdata;
Reservering tijd voor preventief onderhoud en planning,
Meetnetontwerp (aantallen per cluster, raai, diepte).

De veldtesten hebben inzicht opgeleverd in nut en noodzaak van gasfilters en
vacuümbehandelingsopties.
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Samenvatting

Waterspanningmeters (WSMs) kunnen onder bepaalde omstandigheden verstoringen laten zien,
welke veroorzaakt worden door microbiële productie van methaangas. Hierdoor kan de stabiliteit
van de ondergrond niet meer op een betrouwbare manier worden gemeten, en behoeft de WSM
te worden vervangen. In het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven zijn maatregelen voor
het tegengaan van microbiële gasvorming in de kamer van de WSM met behulp van steriele gels
experimenteel onderzocht. Daarnaast is grondwater bemonsterd op een locatie waar een
veldproef met WSMs werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de geochemische samenstelling van
het grondwater.
In het laboratorium van Deltares zijn antibacteriële gels met silversulfaat en natriumazide
ontwikkeld. De maximale toepasbare concentratie van deze twee antibacteriële componenten is
vastgesteld en op basis daarvan is met een diffusiemodel de theoretisch maximale levensduur
van de pellets vastgesteld. Laboratoriumtesten met de pellets die zijn aangebracht in de kamers
van een WSM zijn onder verschillende condities (zonder roeren, en/of aanwezigheid van water en
bodemmateriaal) uitgevoerd. Daarbij is de levensduur van de antibacteriële werking van de gel
vastgesteld met bacteriële kweektesten. Bij het geochemisch onderzoek van de
grondwatermonsters is met name gekeken naar de aanwezige anionen en kationen, totaal
organisch materiaal en methaan.
De uitgevoerde experimenten laten zien dat de microbiële activiteit inderdaad geremd kan worden
door de toegepaste gelmatrix en dat de diffusie van de werkzame stoffen minder snel verloopt dan
theoretisch mogelijk, wat gunstig is voor de levensduur van de antibacteriële gel. Het aanbrengen
van de gelpellets in de WSM-kamer lijkt praktisch het meest goed werkbaar. Testen laten zien dat
de remming van activiteit ten minste 112 dagen na incubatie in aanwezigheid van water en
bodemmateriaal nog meetbaar is. De mate waarin de verstoring van WSMs door microbiële
gasvorming in de praktijk kan worden voorkomen met deze pellets kan in een veldtest nader
worden onderzocht.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Om inzicht in de stabiliteit van de ondergrond te verkrijgen, bijvoorbeeld bij aanleg en onderhoud
van dijken, wordt de druk van het poriewater (waterspanning in de ondergrond) gemeten met
waterspanningsmeters (WSMs). Deze WSMs kunnen echter onder bepaalde omstandigheden
verstoringen laten zien, zonder dat dit toe te schrijven is aan bijvoorbeeld neerslag of verandering
in rivierwaterstand.

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat verstoring van het meetsignaal van WSMs optreedt in gronden
bestaande uit klei, klei / veen, of klei met silt en dat de verstoring wordt veroorzaakt door
methaangas. Uit laboratoriumonderzoek, uitgevoerd in 2017-2018 bij Deltares, is gebleken dat dit
methaangas microbiologisch geproduceerd lijkt te kunnen worden en vervolgens mogelijk ophoopt
in de kamer van de WSM,om daar vervolgens de verstoring van de drukmetingen te veroorzaken
(Van der Waals et al., 2018). In de drukkamers van de WSMs waar verstoring optrad, werden
grote aantallen methaanproducerende (methanogene) bacteriën gevonden. In de drukkamers van
de WSMs waar geen verstoring plaats vond, waren de aantallen van deze micro-organismen veel
lager.
Het steriel houden van de WSM-kamer kan er dus voor zorgen dat er geen microbiële gasvorming
optreedt. In het onderzoek uit 2017-2018 zijn enkele eerste testen gedaan met antibacteriële
stoffen als maatregel om de WSM kamer steriel te houden. De resultaten van deze eerste testen
waren positief, en op basis hiervan is vervolgonderzoek uitgevoerd. Ook is aanbevolen om
uitgebreider onderzoek te doen naar de geochemische omstandigheden van de bodem waar
verstoring van WSMs wordt waargenomen. Deze informatie kan namelijk gebruikt worden om
vooraf beter te kunnen inschatten of WSM-verstoring door gasvorming op zal treden. De
uitgevoerde werkzaamheden en de tussentijdse resultaten van het vervolgonderzoek staan
beschreven in het onderhavige rapport. Het project loopt tot eind juli en zal dan afgerond worden
met een eindrapportage waarin alle resultaten staan.

1.2 Doel en onderzoeksopzet
Het doel van dit project is het verder uittesten van de maatregelen voor het tegengaan van
microbiële gasvorming in de kamer van de waterspanningsmeter (WSM) met behulp van steriele
gels.

Het onderzoek focust zich op aanvullend labonderzoek voor het aanbrengen en de werkingsduur
van de antibacteriële gel. Hierbij is onder andere gekeken wat een praktische manier is om de gels
aan te brengen in de WSM-kamer. Daarbij staat voorop dat aannemers die WSMs gebruiken, dit
ook zelf zouden kunnen toepassen.

Daarnaast heeft Deltares nog enkele grondwater bemonsteringen in het veld gedaan op een
locatie waar een veldproef met WSMs werd uitgevoerd. Op deze grondwatermonsters zijn
analyses uitgevoerd naar diverse parameters om inzicht te krijgen in de geochemische
samenstelling van het grondwater.
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1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden die zijn uitgevoerd met de steriele gels.
Tevens staan de werkzaamheden beschreven die zijn uitgevoerd met betrekking tot de
geochemische grondwatersamenstelling op de locatie waar de veldpilot wordt uitgevoerd. In
Hoofdstuk 3 staan de resultaten van het laboratorium en het veldonderzoek, gevolgd door de
conclusies en aanbevelingen in Hoofdstuk 4.

De veldwerkzaamheden maken deel uit van een grotere veldpilot. Deze zullen worden beschreven
en gerapporteerd in een rapportage opgesteld door Fugro NL Land BV
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2 Uitgevoerde werkzaamheden

2.1 Antibacteriële gels
In eerdere testen met antibacteriële gels, beschreven in Van der Waals et al. (2018) is uitgegaan
van natriumazide en zilversulfaat als antibacteriële component. Als hulpstof werden vaseline en
agarose getest voor opvulling van de gel. Uit de testen is gebleken dat agarose het meest
geschikt was en daar is het onderzoek verder mee uitgevoerd.

Om de werking van antibacteriële gels in WSM te onderzoeken, wordt uitgegaan van een zo hoog
mogelijke concentratie van natriumazide en zilversulfaat in de WSM. Daarvoor is het enerzijds van
belang om een geschikte concentratie van deze biociden in de gel aan te brengen. Er zijn testen
uitgevoerd om te bepalen wat de maximale hoeveelheid is die in de gel kan worden aangebracht.
Anderzijds is het belangrijk om de diffusie vanuit de gel naar het water in de WSM-kamer vast te
stellen. Diffusieberekeningen zijn uitgevoerd om in te schatten wat de potentiele werkingsduur van
de gel in de WSM is. Vervolgens zijn testen uitgevoerd om te verifiëren hoe de diffusie in praktijk
uitwerkt. In deze testen zijn gels als een laagje of in de vorm van een pellet in verschillende
WSMs toegevoegd, om de werkingsduur van de antibacteriële werking vervolgens onder
verschillende omstandigheden te testen.
De tweede manier waarop de concentratie/beschikbaarheid van antibacteriële componenten kan
afnemen is door :

- microbiële of chemische omzetting;
- complexvorming (opgeloste organische moleculen en zuren) of;
- binding aan WSM materialen (metalen en keramische componenten).

NatriumAzide kan op zichtzelf niet eenvoudig worden vastgesteld in oplossing dus is in plaats
daarvan gekeken naar het verloop van natrium en nitriet in oplossing. Dit gaat uit van de aanname
dat de gedissocieerde azide in oplossing geen andere verbindingen aangaat. Omdat deze
aanname mogelijk niet volledig de werkelijkheid weergeeft, zijn ook antibacteriële testen
uitgevoerd om de effectiviteit te verifiëren. Nitriet kan echter wel snel en relatief goedkoop worden
geanalyseerd, waardoor het als indicator voor het proces is toegepast.

2.1.1 Concentratie natriumazide en zilversulfaat in gel
De maximale oplosbaarheid van natriumazide is 400 g/l en van zilversulfaat is 8,3 g/l. Het streven

het
mogelijk om de hoeveelheid tot de maximale oplosbaarheid in de gel te brengen, voor
natriumazide beek dat praktisch niet mogelijk.
De agarose gel wordt namelijk eerst warm gemaakt waardoor het vloeibaar is en vervolgens wordt
natriumazide er als vast stof in aangebracht. Echter een hoeveelheid met equivalent van 400 g/l
bleek praktisch te veel om snel genoeg door de gel te roeren waarbij de gel vloeibaar bleef. Het is
wel mogelijk om een gel te maken van 300 g/l.

De gels die verder getest zijn bevatte dan ook allemaal 8,3 g/l zilversulfaat en 300 g/l natriumazide
bevatten.

2.1.2 Diffusieberekeningen
De antibacteriële werkingsduur van de gel is afhankelijk van hoe snel de natriumazide en
zilversulfaat uit de gels diffunderen en vervolgens door de filters van de WSM naar de omringende
grond/grondwater diffunderen (Figuur 2.1). De diffusie van de gel naar het water in de WSM-
kamer zorgt ervoor dat bacteriën die aan een voldoende hoge concentratie worden blootgesteld
het niet overleven. De diffusie vanuit de WSM-kamer naar het omringende grondwater zorgt er
juist weer voor dat de concentratie daalt. Voor de werkingsduur is het dus van belang dat de
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concentratie in de kamer lang genoeg voldoende hoog blijft om bacteriën te doden en het water in
de WSM-kamer steriel te houden.

Figuur 2.1:Schematische weergave van diffusie uit gel en uit de kamer van de waterspanningsmeter via de
filters.

Om inzicht te krijgen of de concentratie in de kamer lang genoeg in stand blijft, zijn voorafgaand
aan de laboratoriumwerkzaamheden diffusieberekeningen uitgevoerd met behulp van de volgende
formule:

Ds=(D*A*T* C)/d)

Ds = diffusiesnelheid (mol/m3/s)
D = diffusieconstante (m2/s)
A = diffusieoppervlak (m2)
T = temperatuur (K)

C = concentratieverschil (mol/m3)
d = diffusieafstand (m)

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de Geopoints, waarbij voor het diffusieoppervlak (A) het
oppervlak van de vier filters zijn genomen.
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Figuur 2.2: Geopoint met een van de vier filters (oranje omcirkeld), die gelijkmatig rondom verdeeld zijn (foto
Eijkelkamp).

Omdat er geen diffusieconstanten voor natriumazide en zilversulfaat bekend zijn voor diffusie
vanuit agarosegel naar water (aanwezig in de WSM-kamer) is de diffusieconstante voor water
gebruikt. Dit is echter een overschatte diffusieconstante: de diffusie uit agarose naar water
verloopt waarschijnlijk langzamer dan van water naar water. Tevens zit er rondom vastgestelde
diffusieconstanten in water ook een zekere mate van spreiding. Gezien deze onzekerheden is er
daarom gekozen om een globale worst-case  berekening te doen, waarbij de hoogste
diffusieconstanten worden genomen uit Buffle et al. 2007. De gebruikte diffusieconstante voor het
zilverion zijn : 1,6 10-9 m2/s voor azide is gebruik gemaakt van 2 10-9 m2/s (gebaseerd op nitraat uit
hetzelfde artikel).

Er wordt ook uitgegaan van een constant maximaal concentratieverschil van 300 g/l (4600 mol/m3)
voor natriumazide en 8,3 g/l (26 mol/m3) voor zilversulfaat. In werkelijkheid zal dit langzaam
minder worden en zal daardoor de diffusiesnelheid ook afnemen. De temperatuur waarmee de
berekeningen zijn uitgevoerd is 14ºC.

Bij toepassing van 0,5 ml gel in deze worst-case  situatie duurt het voor natriumazide en
zilversulfaat circa een dag om volledig uit de kamer te zijn gediffundeerd. Dat zou relatief te kort
zijn om de WSM-kamer langdurig steriel te houden. Het is echter zeer aannemelijk dat dit in de
praktijk veel langer duurt aangezien we uitgaan van de hoogste diffussieconstanten in water. Met
behulp van laboratoriumonderzoek kunnen we dit aantonen.

2.1.3 Gel als laagje
Het is de bedoeling dat de gel op eenvoudige wijze in de WSM-kamer kan worden aangebracht en
dat dit bij voorkeur in zo veel mogelijke verschillende typen en configuraties van WSMs kan
worden gedaan. De handigste manier om dit te doen is door middel van injectie van een vloeibare
gel die vervolgens uithard in de WSM-kamer tot een vaste gel. De eerste testen in het
laboratorium hebben zich hierop gericht.

2.1.3.1 Samenstelling gel
Hoe makkelijk de gel te injecteren is en hoe goed een mooie gellaag wordt gevormd is mede
afhankelijk van het percentage agarose dat wordt toegepast. Er is getest welk percentage het
meest geschikt is voor de toepassing in de WSMs. Hiervoor zijn 1, 2,5, 5 en 10% agarose
opgelost in water gebruikt. Dit is uitgevoerd, zowel zonder als met 300 g/l natriumazide en 8,3 g/l
zilversulfaat, waarbij voor de testen met de beide chemicaliën alleen 2,5 en 5% agarose is
gebruikt. Het protocol voor het maken van het gellaagje in een WSM is opgenomen in Bijlage A.

2.1.3.2 Test werkingsduur in water met intensief roeren
Voor de test van de werkingsduur van een gellaagje is gebruik gemaakt van de 5% agarose gel,
omdat die voor het maken van een laagje gel met natriumazide en zilversulfaat het meeste
geschikt was. Deze gel was goed aan te brengen met een spuit en vormde een mooie stevige
gellaag.
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De versnelde diffusie test in water met een laagje gel is uitgevoerd met Geopoint WSMs. De gels
zijn aangebracht in de WSM-kamers. Vervolgens zijn de kamers volledig afgevuld met water
volgens het protocol van veldmedewerkers van Wiersema&partners (W&P). De gevulde WSMs
zijn in maatcilinders met 145ml water geplaatst op magneet-roerders (Figuur 2.3). Het water werd
continue dusdanig geroerd zodat er volledige menging van de waterkolom plaatsvond.
Na 1, 3, 22, 25 en 96 uur werd een Geopoint uit de maatcilinder genomen en werd het water in de
kamer en in de maatcilinder bemonsterd. Elk tijdstip is in duplo uitgevoerd en in totaal zijn dus 10
WSMs ingezet.

De inhoud van de WSM-kamer is geanalyseerd op natrium-, nitriet- en sulfaatconcentraties. Nitriet
is naast natrium geanalyseerd als maat voor de natriumazide, omdat het uiteenvalt in nitriet en
azide, welke laatste een remmende werking op bacteriën heeft. Daaromis het water uitgeplaat op
LB-mediumplaten met levende E. coli-bacteriën om de mate van remming van de bacterie groei
door het water te bepalen. De platen zijn na toevoeging van het water uit de WSM-kamer
overnacht bij 37ºC geïncubeerd. Tijdens elke bemonstering is een positieve-controle plaat
meegenomen met E.coli bacteriën, maar zonder water uit de WSM-kamer.

Figuur 2.3: Opstelling van test werkingsduur (laagje) gel aangebracht in Geopoints.

2.1.4 Gel als pellet
Op 11 juni 2019 is er een workshop gehouden in het Geobiotechnologisch Laboratorium van
Deltares binnen Utrecht Castel te Utrecht. Het doe van de workshop was om veldmedewerkers
van Fugro en Wierstema&partners (W&P) te leren hoe de gel te maken en aan te brengen in de
WSM-kamer. Tijdens deze workshop kwam naar voren dat het zelf maken en aanbrengen van de
gel voorafgaand aan het installeren van de WSMs, te veel vraagt van de veldmedewerkers en
praktische eigenlijk niet uitvoerbaar is. De wens werd uitgesproken om een kant-en-klare gel te
hebben die direct aan de WSM-kamer kan worden toegevoegd. Daarbij is gezocht naar een

is gevonden in
een gelpellet (Figuur 2.4). De gelpellet kan gemakkelijk van te voren worden gemaakt en bij de
veldvoorbereiding van de WSM eenvoudig worden toegevoegd aan de kamer. Voor het maken
van een pellet is opnieuw bekeken wat de het beste percentage agarose zou zijn. Het protocol
voor het maken van deze agarose pellets met 300 g/l natriumazide en 8,3 g/l zilversulfaat staat
beschreven in de Bijlage B. De pellets worden kunnen worden opgeslagen bij 4ºC, en behouden
hun werking minimaal 1 maand na maken.
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Figuur 2.4: Gelpellet van agarose met natriumazide en zilversulfaat

2.1.4.1 Test werkingsduur in water zonder roeren
Het testen van de werkingsduur van de gelpellet via een diffusietest in water is als volgt
uitgevoerd. Bij deze test is het water in de maatcilinder niet geroerd omdat in de bodem dit ook
niet gebeurd. Het grondwater staat daar ook nagenoeg stil of beweegt langzaam langs de WSM.
Voor deze test zijn zowel Geopoints gebruikt als de RSV-WSMs van Fugro. De gemaakte
gelpellets zijn aangebracht in de WSM-kamers en de kamers zijn gevuld met water volgens
protocol veldmedewerkers W&P en Fugro (zodat zo min mogelijk gas in de WSM-kamer aanwezig
is). Vervolgens werd de WSMs in een maatcilinder met 100ml demiwater geplaatst waarbij na
installatie van de WSM is het eindvolume in de maatcilinder tussen de 150-160ml lag. Op
opstelling was vergelijkbaar als bij het experiment met het gellaagje (Figuur 2.3). Na 4 uur, 1 dag,
4 dagen, 7 dagen, 18 dagen en 22 dagen is het water uit de WSM Geopoint kamer bemonsterd.
Voor de bemonstering na 7 dagen en 22 dagen is dit in duplo gebeurd. Voor de WSM van
FUGRO zijn bemonsteringen na 4 uur, 1 dag, 6, 10 en 14 dagen aangehouden, waarbij de WSMs
na 1 dag en 6 dagen in duplo zijn bemonsterd. Meer WSM waren niet beschikbaar voor het in
duplo uitvoeren van deze testen. Bij de bemonsteringen van 10 en 14 dagen bleek het water uit
de kamer van de WSMs te zijn gelopen waardoor er geen monsters meer genomen konden
worden. Het water uit de WSM-kamers van de eerste drie bemonsteringsronden zijn geanalyseerd
op natrium, nitriet en sulfaat voor het vaststellen van diffusie. Tevens is het water uitgeplaat op
een LB-mediumplaat voorzien van levende E.coli bacteriën. Dit laatste om inzicht te krijgen op de
antibacteriële werking van de pellets.

2.1.4.2 Werkingsduur in kolommen met grond en grondwater
In navolging van de testen in water, is de duur van de antibacteriële werking in het laboratorium
onderzocht van de gelpellets in Geopoints met grond en grondwater van de veldpilot die in het
kader van dit project wordt uitgevoerd.
De gelpellets zijn in de WSM-kamers van de Geopoint aangebracht en de WSM-kamer zijn
volgens protocol gevuld met gasloos water. Daarna zijn de WSMs in kolommen gebracht met
grond en grondwater. De kolommen zijn afgedicht met klemdop (Figuur 2.5) en geïncubeerd bij
12ºC. De inhoud van de WSM-kamer is bemonsterd en na 21 dagen, 112 dagen (ca. 3 maanden)
en 180 dagen (ca. 6 maanden). Voor het eerste tijdstip zijn de kolommen in duplo bemonsterd en
voor de overige twee tijdstippen in triplo bemonsterd. In totaal zijn er acht kolommen ingezet. Bij
de bemonstering wordt de inhoud van de WSM-kamer gewogen en stopt voor de betreffende
kolom het experiment. Na bemonstering is het water in de kamer geanalyseerd op natrium, nitriet
en sulfaat en uitgeplaat op een LB-mediumplaat voorzien van levende E.coli bacteriën.
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Figuur 2.5:Opstelling van kolommen met grond, grondwater en Geopoints om de werkingsduur van de
gelpellet uit te testen bij 12ºC.

2.2 Veld
In juni 2019 zijn door W&P en Fugro voor de veldpilot die uitgevoerd wordt voor dit project
verschillende WSMs in het veld geplaatst. Tijdens het plaatsen van de WSM is op 12 juni ook
grondwater bemonsterd van een daar aanwezige peilbuis om inzicht te hebben in de
geochemische omstandigheden. De bemonstering is uitgevoerd door een medewerker van het
Geobiotechnologisch laboratorium van Deltares in Utrecht. Her zijn ook de monsters geanalyseerd
op anionen en kationen met ionchromatografie (ThermoFisher Dionex 3000), Totaal organische
koolstof (NPOC) met de TOC analyser (Shimadzu, TOC-L) en methaan met gaschromatografie
(Agilent, GC-TCD-methanizer-FID).
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3 Resultaten

3.1 Steriele gels

3.1.1 Gel als laagje

3.1.1.1 Samenstelling gel
In Tabel 3.1 staan de resultaten van het bepalen van de meest geschikte dikte van de gel.

Tabel 3.1: Geschiktheid van de gel voor het aanbrengen inde WSM-kamer zonder en met natriumazide en
zilversulfaat

Percentage
agarose [%]

Zonder natriumazide en zilversulfaat Met natriumazide en zilversulfaat

1 De agarose gel vormt een drolletje in de WSM
kamer

2,5 De agarose gel vormt een laagje aan de
onderkant van de WSM kamer.

De agarose gel vormt geen mooie laag

5 Erg viskeus. Het was moeilijk de agarose gel
uit de spuit te krijgen (voor veldwerkers
moeilijk werkbaar). Daarnaast raakten alle
filtertjes verstopt

De agarose gel vormt een laagje aan
de onderkant van de WSM kamer.

10 Niet meer getest ivm viscositeit Niet verder uitgetest

Uit deze testen komt naar voren dat zonder de chemicaliën, een 2,5% agarose gel het meest
geschikt is aan te brengen in de WSM kamer. Dit geeft een mooie stevige gellaag aan de
onderkant van de WSM kamer bij injectie van 0,5 ml gel en is daarnaast goed te injecteren met
een spuit. Echter, wanneer de chemicaliën worden toegevoegd wordt de gel minder viskeus. Met
chemicaliën blijkt de 5% agarose de beste gellaag te vormen. Op basis hiervan is de test naar de
werkingsduur van de gellaag uitgevoerd met 5% agarose gel. In Bijlage A staat het protocol voor
het maken van een gellaag in een WSM-kamer .

3.1.1.2 Werkingsduur gellaagje met intensief roeren
Uit de resultaten van de analyses van natrium en nitriet is te zien dat de concentratie in de kamer
van WSM toeneemt in de eerste 22 uur en daarna afneemt (Figuur 3.1). De concentraties zijn
uitgedrukt in mM om onderling vergelijking van de concentraties van de verschillende stoffen
mogelijk te maken. De gemiddelde concentratie ligt steeds net boven of op de berekende
maximale concentratie. Echter de spreiding van de duplo resultaten is erg groot. Dat de
concentratie wat hoger is, kan komen doordat er uiteindelijk in de gel net iets meer natriumazide is
afgewogen. In de maatcilinders blijft de concentratie natrium in de eerste drie uur nagenoeg gelijk.
Tussen 3 uur en 22 uur neemt de concentratie toe. Natrium is dan uit de WSM-kamer
gediffundeerd. De concentratie in de WSM-kamer neemt in deze periode ook af. De gemiddelde
concentratie in de maatcilinder blijft beneden de maximale concentratie, die op basis van de
berekeningen in de maatcilinder kan komen. De gemiddelde nitrietconcentratie loopt vanaf 3 uur
na het inzetten van het experiment continue op, al wordt in de maatcilinder van éé
geen nitriet gevonden boven de rapportagegrens. De concentraties die wel zijn gemeten lagen
zeer dicht tegen de rapportagegrens aan.
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Figuur 3.1: Gemiddelde concentraties van de duplometingen natrium en nitriet (in mM) in de tijd in de kamers
van de WSMs (boven) en in de maatcilinders (onder met de berekende maximale concentratie natrium en
sulfaat die in het water kan zitten (groene gestippelde lijn). Error-bars is de standaard deviatie van de duplo
meting.

Figuur 3.2: Gemiddelde concentraties van de duplometingen sulfaat (in mM) in de tijd in de kamers van de
WSMs (boven) en in de maatcilinders (onder met de berekende maximale concentratie natrium en sulfaat die
in het water kan zitten (groene gestippelde lijn). Error-bars is de standaard deviatie van de duplo meting.

De sulfaatconcentratie in de WSM-kamer blijft nagenoeg gelijk tijdens het experiment, en is iets
toegenomen na 96 uur. De concentratie is gelegen ruim onder de maximale concentratie van 6
mM die in de WSM-kamer kan ontstaan bij volledige diffusie uit de gel. De concentraties in de
maatcilinder zijn ook nagenoeg constant en vergelijkbaar met die in de WSM-kamer, behalve na
96 uur. Dan liggen ze lager. Het lijkt er dus op dat de sulfaat al in het water in de maatcilinder
aanwezig was en niet uit de gel is gekomen. e standaard deviatie
zeer klein waardoor deze niet te zien is in de figuur. Zilversulfaat is als vast deeltje toegevoegd,
maar moet eerst oplossen. Dit vertraagt de diffusie en kan verklaren waarom er geen toename in
sulfaatconcentratie te zien is. .

Uit de resultaten blijkt dat de diffusie langzamer verloopt als op basis van de worst-case
berekeningen was gevonden, zelfs bij de omstandigheden waardoor optimale menging van het
water in de cilinder een zo hoog mogelijk concentratiegradiënt wordt bereikt.
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Het water in de WSM blijkt de bacteriegroei tot en met 96 uur te remmen (Figuur 3.3). Dat er op
de duplo plaat na 96 wel wat groei is op getreden aan de randen kan te maken hebben met de
vochtigheid van de platen en de verdunning die daarmee gepaard gaat bij het uitplaten.
Na 96 uur is er nog een voldoende hoge concentratie aan natriumazide aanwezig om de bacterie
groei te remmen.

1 uur 3 uur 22 uur

25 uu 96 uur

Figuur 3.3: Remming E.coli-bacteriën door water uit de WSM-kamer met gellaagje na 1, 3, 22, 25 en 96 uur.
 Zwarte pijlen geven

plekken aan met remming, rode pijlen met bacteriegroei.

3.1.2 Gel als pellet

3.1.2.1 Werkingsduur gelpellet in water zonder roeren

Geopoint-WSM
De natriumconcentratie in het water in de WSM-kamer van de Geopoints is constant in de tijd en
de nitrietconcentratie daalt (Figuur 3.4). Door het niet roeren, kan zowel de diffusie uit de kamer
langzamer verlopen, als de diffusie uit de pellet trager gaan door een kleiner diffusieoppervlak ten
opzichte van een gellaag. Dit heeft tot gevolg dat de natriumconcentratie constant blijft in de
WSM-kamer en er minder azide wordt afgebroken naar nitriet. Sulfaat heeft een lichte toename in
het begin en blijft dan stabiel.
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Figuur 3.4: Concentraties nitriet, nitraat en sulfaat (in mM) in de tijd in de kamers met gelpellet van de
Geopoint-WSMs waarvan twee in duplo (rode stippen).

De concentraties natriumazide en zilversulfaat in de WSM-kamers blijken tot 22 dagen (522 uur)
voldoende hoog te zijn om de groei van de E.coli-bacteriën te remmen (Figuur 3.5) .In de positieve
controle was wel groei van de bacteriën te zien.

4 uur 1 dag 4 dagen 7 dagen 18 dagen 22 dagen

controleplaat controleplaat controleplaat controleplaat controleplaat controleplaat

Figuur 3.5: Remming E.coli-bacteriën door water uit de WSM-kamer van de Geopoint-WSMs met
gelpellets na 4 uur, 1 dag, 4, 7, 18 en 22 dagen (boven) en de positieve controles (onder).

FUGRO-WSM
De concentraties chemicaliën in het water van de Fugro-WSM kamers blijven gedurende 6 dagen
(144 uur) ook constant (Figuur 3.6). De resultaten na 10 en 14 dagen zijn niet bekend omdat er
geen water meer in de WSM kamer zat.
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Figuur 3.6: Concentraties nitriet, nitraat en sulfaat (in mM) in de tijd in de kamers met gelpellet van de Fugro-
WSMs waarvan twee in duplo (rode stippen).

Ook het water uit de WSM van FUGRO is uitgeplaat op LB-platen met E.coli-bacteriën. Hierbij is
ook elke bemonsteringsronde een controle plaat meegenomen (Figuur 3.7). Vanaf de
bemonstering na 6 dagen zat er geen voldoende water meer in de kamer om een bemonstering
uit te kunnen voeren. Het viel het op, dat gedurende het experiment de kamers langzaam leeg
liepen. Sommige bemonsteringspunten waren in duplo ingezet, en ook deze waren leeggelopen.
Bij de bemonstering die wel konden worden uitgevoerd, is duidelijk een remmende zone zichtbaar
op het midden van de plaat. Wel in mindere mate dan bij de WSM van Geopoint.

4 uur 1 dag 6 dagen

controleplaat controleplaat controleplaat

Figuur 3.7: Remming E.coli-bacteriën door water uit de WSM-kamer van de Fugro WSMs met gelpellets na 4
uur, 1 dag 6 dagen (boven) en de positieve controles (onder). Zwarte pijlen geven plekken aan met remming.

3.1.2.2 Werkingsduur in kolommen met grond en grondwater

In het water van de WSM-kolommen werd geen nitriet gemeten boven de detectielimiet (0,2 µM).
De concentraties natrium en sulfaat stijgen tussen 22 en 112 dagen en dalen na 218 dagen weer
tot 1,5x (sulfaat) en 4x (natrium) de concentratie na 22 dagen (Figuur 3.8). De concentraties in de
duplo-meting na 22 dagen en de triplo-metingen na 112 en 218 dagen zijn voor beide parameters
nagenoeg gelijk. De nitraat concentratie is na 22 dagen in de WSM-kamers van dit experiment
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circa 20 maal lager dan in het experiment met de gelpellet in de maatcilinder zonder roeren (data
niet getoond). Na 112 dagen is dit ongeveer 100 mM hoger (minder dan een factor 2). Sulfaat is
na 22 dagen vergelijkbaar en stijgt flink na 112 dagen. Hiermee stijgt het ook uit boven de
maximale te verwachten concentratie op basis van de hoeveelheid zilversulfaat in de gelpellet.
Mogelijk komt een deel van dit sulfaat uit het materiaal in de kolom zelf. Aan het eind van het
experiment, na 218 dagen, zijn deze sterk verhoogde concentraties niet terug te vinden.

Figuur 3.8: Concentraties nitraat (links) en sulfaat (rechts) (in mM) in de tijd in de kamers met gelpellet in de
kolommen met grond en grondwater. Kolom A

Ook in de grondkolommen creëren de anti-bacteriële pellets na 112 dagen een remmende zone,
op de LB platen met E.coli bacteriën (Figuur 3.9). De remming na 112 dagen is wel iets minder
dan na 22 dagen. Dit kan ook komen door vocht op de plaat waardoor de concentratie in het water
van de WSMs dat op de platen wordt gebracht wordt verdund. Op de plek waar het water als
eerste in aangebracht (midden van de plaat, zie pijltje) is wel een duidelijk zone te zien met
minder bacteriegroei. Na 218 dagen is er echter geen remmende zone meer zichtbaar op de LB
platen met E.coli bacteriën. De antibacteriële werking van de pellets is dan niet meer zichtbaar.

22 dagen 112 dagen 218 dagen

controleplaat controleplaat Controleplaat

Figuur 3.9: Remming E.coli-bacteriën door water uit de WSM-kamer van WSMs met gelpellets geplaatst in
kolommen met grond en grondwater na 22, 112 en 218 dagen (boven) en de positieve controles (onder).
Zwarte pijlen geven plekken aan met remming.
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3.2 Veld
Tijdens het plaatsen van de WSMs voor de veldpilot is ook een grondwatermonster genomen uit
een peilbuis, die op dezelfde diepte nabij de plaats van de WSMs aanwezig was. In (Tabel 3.2)
staan de geochemische parameters die zijn gemeten op het grondwater. Op de locaties zijn
methanogene omstandigheden aanwezig. De concentratie methaan is groter dan 3,3 mg/l, wat
kan duiden op aanwezigheid van methanogene activiteit (voor biologische afbraak van
chloorkoolwaterstoffen wordt 1mg/l gehanteerd als ondergrens voor inschatting of er
methanogene omstandigehden heersen, dus methaan kan worden geproduceerd). Tevens is er
weinig nitraat en sulfaat aanwezig, dat duidt ook op methanogene omstandigheden. Het is dus
een locatie waar op basis van deze data potentieel verstoring van de WSMs op kan treden. In
vergelijking met de geochemische parameters die zijn gemeten in het grondwater onttrokken uit
een BAT-filter (Waals, et al 2018), komen de nitraat- en de sulfaat concentraties overeen met de
concentraties op deze veldpilotlocatie. De methaanconcentraties van 3305 µg/l bij deze meting en
die destijds zijn gemeten in de BAT-filter (120 tot 870 mg/l) zijn niet te vergelijken omdat er toen
ophoping van methaangas had plaatsgevonden in de BAT-filters zelf.

Tabel 3.2: Geogemische paramteres gemeten in het grondwater afkomstig van de veldpilotlocatie

NPOC Methaan Fluoride Chloride Nitriet Bromide Nitraat Sulfaat

g C / kg µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

19,55 3305 <0,014 8,03 15,09 <0,079 <0,47. 2,63

Fosfaat Lithium Natrium Ammonium Kalium Magnesium Calcium
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

< 0,93 < 0,01 7831 <0,05 0,96 1,06 8,28
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4 Conclusie

4.1 Antibacteriële gel
Voor het toepassen van een antibacteriële gel blijkt het zelf aanbrengen van de gel door
veldmedewerkers praktisch niet haalbaar. Daarmee is een gel-pellet die in de kamer van de WSM
kan worden gedaan gewenst.

Uit de testen met de antibacteriële gelpellet blijkt dat:
- De diffusie in de praktijk langzamer gaat dan uit de berekeningen naar voren komt.
- De gel in de vorm van een pellet in ieder geval tot 112 dagen een remming geeft van de

groei van de E.coli-bacterie.
- Na 218 dagen is de remmende werking van de pellet niet meer meetbaar.

4.2 Veldonderzoek
Uit de resultaten komt naar voren dat op de locatie waar de WSMs in de veldpilot zijn geplaatst
methanogene condities heersen. Gezien de eerder gevonden relatie tussen verstoring van WSM
en microbiële methaanproductie in de WSM-kamer, is dit dus een locatie waar de kans aanwezig
is dat er verstoring van WSMs kan optreden.

4.3 Algemene conclusie en aanbevelingen
Onder veldomstandigheden is het aannemelijk dat microbiële activiteiten zorgen voor
methaanproductie in de WSM-kamer. Deze activiteiten kunnen tenminste 112 dagen geremd
worden door het aanbrengen van een antibacteriële gelpellet in de WSM-kamer.
Praktijktesten met antibacteriële pellets worden aanbevolen, aangezien deze inzicht zullen geven
in de mate waarin de remming een positief effect heeft op de levensduur van een ongestoorde
WSM-meting, door beperking van microbiële gasvorming.
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A Protocol gellaagje in een WSM-kamer

Let op: het volume demiwater en af te wegen gewicht aan chemicaliën is afhankelijk van hoeveel
gel je nodig hebt. Voor het vullen van 1 WSM geldt:
0,5 ml demiwater
0,025 gram agarose (voor een 5% agarose gel)
0,15 gram natriumazide
0,00415 gram zilversulfaat
In verband met de kleine af te wegen hoeveelheden wordt aangeraden om minimaal 10 ml gel aan
te maken.

1. Draag tijdens het uitvoeren van het experiment altijd handschoenen, lab-bril en een
labjas! Zilversulfaat en met name Natriumazide zijn erg giftig

2. Zet de balans (weegschaal) onder een afzuigkap of in de zuurkast
3. Berekenen hoeveel demiwater, chemicaliën en agarose er nodig is
4. Stop het juiste volume demi water om de gel te maken in een schoon flesje
5. Weeg de juiste hoeveelheid natriumazide (300 g/l), zilversulfaat (8,3 g/l) en agarose (5%

van het gel volume) af voor de gel in de afgezogen ruimte of zuurkast
6. Laat de chemicaliën in de afgezogen ruimte of zuurkast staan
7.
8. Giet de afgewogen hoeveelheid agarose in het flesje met demiwater
9. Verwarm de agarose gel in een magnetron totdat alle agarose is opgelost (± 40 sec

600W voor 1 ml)
10. Giet de natriumazide en zilversulfaat in de agarose gel in de afgezogen ruimte
11. Zorg dat door middel van goed roeren met een klein lepeltje dat de natriumazide en

zilversulfaat oplossen. Doe dit zo snel mogelijk om de gel niet te veel af te laten koelen
12. Spuit 0,5 ml agarose gel in de WSM kamer direct nadat de chemicaliën door de gel zijn

gemengd maar de gel nog warm is
13. Sluit de WSM
14. Laat de gel afkoelen (± 10 min) door de WSM rechtop in een afgezogen ruimte neer te

zetten

Het vullen van de WSM kamer kan vervolgens op de manier die gebruikelijk is.
Voor de Geopoint:

15. Stop 3 gesonificeerde filtertjes in de WSM kamer
16. Spuit ontgast water in het overgebleven gat totdat water via de 3 filtertjes naar buiten

komt
17. Houd de WSM onder water in een bak met ontgast water en stop het vierde filtertje in de

WSM
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B Protocol pellets maken

Maken pellets
Tijdens het maken van de pellets is het belangrijk dat men kennis heeft genomen van de
MSDSsheets van de chemicalien Natriumazide en Zilversulfaat, en daarnaar handelt.
Het toevoegen van deze toxische chemicaliën gebeurd nadat de agarose is opgekookt. En ten alle
tijden in een zuurkast met daarvoor juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen,
eventueel gelaatsmasker)
Opkoken Agarosegel:

 100ml demiwater + 5% agarose in bekerglas opkoken (in magnetron, 600Watt)
 De oplossing om de 15sec schudden, totdat oplossing helemaal helder is
 10ml overbrengen in maatbeker, afkoelen tot handwarm

Toevoegen Chemicaliën:
Hierna werkzaamheden uitvoeren in zuurkast met handschoenen aan!

 Toevoegen 300gr/l Natriumazide en 8,3gr/l Zilversulfaat, en oplossing mengen
 Oplossing opnemen in een spuit (3ml) en pellets van 0,5ml in mal spuiten (zie Figuur A)
 De agarose gel pellets laten uitharden bij kamertemperatuur (min. 30min)
 Uitgeharde pellets uit de mal verwijderen
 Opslaan bij 4ºC tot gebruik in WSM (houdbaarheid minimaal 1 maand), lucht dicht verpakt

(zie Figuur B)

Figuur A: mal voor pellets      Figuur B: pellets voor opslag

Toepassen pellet in WSM Geopoint en WSM Fugro
 Haal de pellets uit de koelkast
 Stop de pellet in de WSM-kamer
 Maak de kamer dicht
 Vul de kamer op de gebruikelijke wijze, zie bijlage A Protocol gellaagje, vullen

WSMkamer.
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1. INLEIDING

Waterspanningsmeters worden toegepast om waterdrukken in een grondlaag in een grondlichaam, zoals
bijvoorbeeld: een dijk te meten. De praktijk laat zien dat na verloop van de tijd maximaal een kwart van
de geïnstalleerde instrumenten foutief meet. Een mogelijke oorzaak van het uitvallen van de instrumenten
is gasvorming. Waterspanningsmeters zijn een cruciale informatiebron voor risicobeheersing en
projectbeheersing bij dijk gerelateerde werkzaamheden, zoals: dijkversterkingen. Hierdoor is er vanuit de
Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (hierna: POVM) een aanbesteding gehouden om in een
innovatiepartnerschap een verbeterde waterspanningsmeter te ontwikkelen.

Het consortium is samengesteld uit de volgende bedrijven: Stichting Deltares, Fugro NL Land B.V.,
Wiertsema & Partners B.V. en Syrinx Industrial Electronics B.V.. De bedrijven opereren in dit
samenwerkingsverband onder de naam: “WSM+NL”.

De fasen van het ontwikkelingstraject zijn:
1. Mededingingsfase
2. Onderzoeksfase
3. Ontwikkelingsfase
4. Commerciële fase

Het beoogde resultaat van de ontwikkelingsfase is het bouwen van een prototype van de nieuwe
grondwatergasbestendige waterspanningsmeters.

In de Onderzoeksfase zijn twee oplossingsrichtingen onderzocht:
I. Laboratoriumonderzoek door Deltares waarbij het inzicht in de drijvende processen achter de

gasvorming is verbeterd;
II. Onderzoek door Fugro naar de werking van een gasfilter om gas uit een waterspanningsmeter te

kunnen afvoeren door middel van een veldtest.

Het onderzoek van Fugro heeft geleid tot een aangepast gasfiltermateriaal dat naar verwachting het
maatgevende gasdebiet kan afvoeren.

1.1 Doelstelling

Het doel van de veldtest is het testen of het verbeterde gasfilterontwerp uit de onderzoeksfase langdurig
in de test kan werken. Hiervoor worden deze vergeleken met de Fugro FWS2 hoge-sterktevariant
waterspanningsmeter van Fugro en waterspanningsmeters van Geopoint die veelal gebruikt worden door
Wiertsema & Partners.

1.2 Scope

Dit rapport betreft het plaatsingsrapport van de eerste veldtest. Hierin wordt de locatie, installatie, FAT en
SAT en dataoplevering van de sensoren van Fugro beschreven. Bijlage F bevat het plaatsingsrapport
van Wiertsema & Partners.
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2. OPZET EERSTE VELDTEST

2.1 Projectbeschrijving

Een groot deel van de Ontwikkelingsfase bestaat uit veldtesten, waarin de waterspanningsmeter met
gasfilter vergeleken wordt met waterspanningsmeters zonder gasfilter. Het belangrijkste doel van de test
is om de oplossing met de gasfilter in praktijkomstandigheden en voor langere tijd te testen.
Het testveld van circa 2 x 2 m bestaat uit 4 clusters. Een meetcluster bevat 3 waterspanningsmeters,
waarvan: een Fugro FWS2 hoge-sterktevariant waterspanningsmeter (daarna standaard Fugro WSM
genoemd), een Fugro waterspanningsmeter voorzien van een gasfilter inclusief temperatuursensor
(daarna zelfontgassende WSM genoemd) en een Geopoint geleverd door Wiertsema & Partners. Het
testveld is schematisch in figuur 3 weergegeven.
Naast waterspanningsmeters is op de locatie ondersteunende meetapparatuur geplaatst om de invloeden
op gasvorming in kaart te brengen. Daarom zijn er 2 openwaterpunten en 1 regenmeter geïnstalleerd.
Eén openwatermeetpunt is in het kanaal geplaatst en een openwatermeetpunt in de nabijgelegen sloot.
Tot slot is er een regenmeter geplaatst nabij de projectlocatie.

2.2 Situatiebeschrijving

Voor de eerste veldtest is een locatie nabij Merwedekade 18 te Vianen gekozen, waarop in het verleden
gasvorming is gemeten. In de onderstaande figuur is een luchtfoto van de in het verleden gemeten locatie
MW057 weergegeven.

Figuur 1: Luchtfoto Merwedekade 18
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Op locatie MW057 werd in het verleden een waterspanningssensor geïnstalleerd op NAP -2.23m
(maaiveld op NAP +0.78 m) in een veenlaag waarbij gasvorming in meetkamer is geconstateerd.
In figuur 2 is het Geotechnisch dwarsprofiel MW057 van het testveld weergegeven.

Figuur 2: Geotechnisch dwarsprofiel MW057

De veldmeetperiode omvat een volledig jaar.

Opzet van de veldtest is in onderstaande figuur 3 te zien.

Figuur 3: Schematische weergave ontwerp testveld waterspanningsmeters
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3. FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT)

Een FAT is een formeel test  en inspectieproces dat wordt uitgevoerd door de fabrikant (Fugro) wanneer
het systeem of de faciliteit volledig is gefabriceerd en geassembleerd, voorafgaand aan de plaatsing. Een
FAT kan uit verschillende inspectiepunten en tests bestaan, op basis van vereisten en unieke apparatuur
specificaties. De FAT wordt gebruikt om te verifiëren of conform contract is geproduceerd en of de
apparatuur voldoet aan de specificaties. In de context van dit protocol worden hiermee de testen die
Fugro uitvoert voor mobilisatie bedoeld.

3.1 Doel

De FAT wordt uitgevoerd in de werkplaats van de afdeling Geomonitoring te Leidschendam om de
correcte werking van de sensoren en dataloggers (Loggerkast LK70 en Fugro Logger Boxen) en de
bijbehorende componenten te bekijken, inclusief gegevensoverdracht voor verdere berekening en
presentatie op monitoringswebsite.

De FAT-procedure is gericht op:
 Controle van de juiste werking van de dataloggers
 Controle van de juiste functie van het meten van de aangesloten sensoren
 Controle van de gegevensoverdracht naar de aangewezen ftp-server

De bovengenoemde aspecten zijn in het FAT-verslag opgenomen. Het verslag is in Bijlage E te vinden.

3.2 Systeembeschrijving

Bij de veldtest wordt het volgende equipment ingezet:
Er zijn 4 stuks van grondwatergasbestendige waterspanningsmeters voorzien van temperatuursensoren
en in de dijk geïnstalleerd. Verder zijn er 4 stuks conventionele waterspanningsmeters ter vergelijking
geplaatst. In figuur 4 is schematisch een standaard waterspanningsmeter weergegeven.

Figuur 4: Schematische weergave onderdelen waterspanningsmeters
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Naast bovengenoemde is de volgende ondersteunende apparatuur geplaatst:
 1 Telemetrisch drukopnemer - peilbuissensor (in de sloot);
 1 Autonome drukopnemer - diver (in het kanaal);
 1 Regenmeter;
 5 Loggerboxen.

Per cluster (totaal 4 clusters) is 1 loggerbox ingezet. Op de eerste poort van de loggerbox zijn de
meetwaarden van zelfontgassende WSM gelogd, op de tweede poort de meetwaarden van de
standaard waterspanningsmeter en op de derde poort is temperatuur van de zelfontgassende WSM
gelogd. Met de vijfde loggerbox is de waterstand in de bijgelegen sloot gemeten.

 1 loggerkast (met rekenkrachtige datalogger).
Op deze loggerkast is de regenmeter aangesloten.

Aantal Omschrijving Type Serienummer Check

1 Loggerkast Geassembleerd door
Fugro LK70 Ja

1 Regenmeter EML 161407 Ja

4 Fugro FWS2 Geassembleerd door
Fugro

1033346
00025
939518
1033331

Ja

4 Waterspanningsmeter
voorzien van een gasfilter

Geassembleerd door
Fugro

1061911
1061874
1061851
1061927

Ja

5 Loggerbox Fugro Logger Box

1509
1112
1004
1532
1160

Ja

1 Telemetrische drukopnemer STS 1115313 Ja

1 Autonome drukopnemer -
Diver vanEssen 102027239 Ja

Tabel 1: Overzicht meetapparatuur

De drukopnemers en de temperatuursensoren zijn voor de start veldtest gekalibreerd.
De kalibratieformulieren zijn in Bijlage A te vinden.
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4. INSTALLATIE TESTVELD

Hieronder is beknopt de werkwijze van het aanbrengen en aansluiten van de waterspanningsmeters
beschreven. Meetinstrumenten dienen altijd zo geplaatst en bevestigd te worden dat derden geen gevaar
lopen. Er moeten verder passende maatregelen worden genomen om risico’s bijvoorbeeld als gevolg van
verontreiniging, overstroming, verkeer of bevriezing te voorkomen. Maatregelen om de installatie tijdens
de verwachtten meetperiode te beschermen, moeten worden uitgevoerd. De installatie van
waterspanningsmeters is volgens Protocol voor de selectie en installatie van waterspanningsmeters, VN-
67440-1 / 1417-0042-000, 16 januari 2019 uitgevoerd.

Voorafgaand aan het installeren is de vloeistofkamer en het grondfilter volledig verzadigd met vacuüm
ontlucht water (vacuümstolp). De vloeistofkamer en het grondfilter zijn vooraf in de workshop volledig met
ontlucht water verzadigd. Na volledige verzadiging van het grondfilter en de vloeistofkamer is het
grondfilter, terwijl het nog ondergedompeld is in de vloeistof, afgesloten met een elastisch membraan
(condoom). Dit is om te voorkomen dat lucht in het grondfilter en de vloeistofkamer kan indringen.
Op deze manier zijn de geprepareerde sensoren naar de projectlocatie vervoerd.

Figuur 5: Vacuümstolp en vooraf ontluchte waterspanningsmeters

4.1 Uitvoeringsmethode

De waterspanningsmeters zijn op 12 en 13 juni in week 24 van 2019 tot variërende dieptes aangebracht.
Allereerst zijn er 4 clusters met de piketpalen uitgezet. Vervolgens is een proefboring tot 5 m onder het
maaiveld naast de cluster “WSM_C” op een lijn met de boring MW_057+48_P_KR uitgevoerd om de
bodemopbouw te verifiëren. Op 2.7 m onder het maaiveld is de veenlaag naar verwachting aangetroffen.
Deze boring is vervolgens volledig afgedicht met zwelklei (Mikolit). De sensoren zijn handmatig geplaatst.
Vooraf is tot circa 2.5 m onder het maaiveld geboord (grondboor Ø100 mm). De laatste 0.5 m is gegutst
(gutsboor Ø 20 mm) om zeker te zijn dat de sensor in de veenlaag is geïnstalleerd (sensor circa Ø 40 mm).
De boorbeschrijvingen zijn in Bijlage B aangegeven en de foto’s van de gegutste veenlaag zijn in Bijlage
C te vinden.
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Vlak voor het plaatsen van waterspanningsmeters is op de gasbuis de installatiediepte met een markering
aangegeven en het zaadreservoir afgeknipt. Om installatiediepte achteraf te kunnen herleiden zijn kabels
van waterspanningsmeters op 5 meter lengte gemarkeerd.

Figuur 6: Boren en gutsen

Vervolgens is de sensor rustig in het nauwe gat grondverdringend in de veenlaag geïnstalleerd. Tijdens
de plaatsen van de waterspanningsmeter is de maximaal opgebouwde druk met een uitleesunit
gecontroleerd. Tijdens het plaatsen van de waterspanningsmeters is het maximale meetbereik niet
overschreden. De plaatsingsformulieren van de geïnstalleerde meetapparatuur zijn in Bijlage D te vinden.
Om de infiltratie van oppervlaktewater of neerslag en de achterloopsheid van waterspanningsmeter te
voorkomen is onderste 0.5 à 0.8 m met de zwelklei afgedicht. De overblijvende lengte is met de
mortelspecie (Dämmer) gevuld. De onderlinge afstand tussen de sensoren binnen een cluster bedraagt
circa 0.15 m.

Figuur 7: Plaatsen van waterspanningsmeters en afdichten boorgat

De boorstaten van de boringen en foto’s van gutsen zijn in bijlage B weergegeven.
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Het direct inmeten van waterspanningsmeters na de plaatsing is met GPS-06 niet mogelijk vanwege de
gebrekkige ontvangst van GPS-satellieten. Op 22 juni 2019 zijn de installatiebuizen met een tachymeter
nauwkeurig ten opzichte van het referentieniveau m NAP ingemeten.

Sensor
type Locatie Sensornaam

X-Coördinaat
(RD)

Y-Coördinaat
(RD)

mv
[m NAP]

Sensorniveau
[m NAP]

WSM Cluster-A WSM_A-A 132295.79 441071.04 1.01 -1.87

WSM_A-B 132295.81 441071.34 1.09 -1.84

 WSM Cluster-B WSM_B-A 132296.14 441071.89 1.02 -1.76

WSM_B-B 132296.18 441072.13 1.10 -1.69

 WSM Cluster-C WSM_C-A 132294.96 441071.34 1.38 -1.63

WSM_C-B 132294.98 441071.67 1.40 -1.62

 WSM Cluster-D WSM_D-A 132295.25 441072.14 1.42 -1.64

WSM_D-B 132295.33 441072.50 1.42 -1.58
Tabel 2: Coördinaten WSM’s

4.2 Plaatsen ondersteunende apparatuur

Naast waterspanningsmeters is op de locatie ondersteunende meetapparatuur geplaatst om de invloeden
op gasvorming in kaart te brengen. Daarom zijn er 2 openwatermeetpunten (OWP) en 1 regenmeter
geïnstalleerd. Eén openwatermeetpunt in het kanaal geplaatst en een openwatermeetpunt in de
nabijgelegen sloot. Tot slot is er een regenmeter geplaatst nabij de projectlocatie.

Sensor
type Sensornaam

X-
Coördinaat

(RD)

Y-
Coördinaat

(RD)
Filterdiepte

[m NAP]
Sensorniveau

[m NAP]
OWP PB_Slootpeil 132303.52 441067.35 -0.25 tot 0.75 -0.18

OWP PB_Kanaal 132209.55 440896.31 -0.4 tot 0.6 0.46

Regenmeter LK070 Merwedekanaal 132213.00 440896.00 n.v.t. 2.24
 Tabel 3: Coördinaten ondersteunende meetapparatuur

4.3 Aansluiten van sensorkabels en opstarten van datalevering

Per cluster zijn er op 17 juni 2019 2 waterspanningsmeters aangesloten, 1 zelfontgassende
waterspanningsmeter en 1 standaard waterspanningsmeter. De loggers meten met een frequentie van
10 minuten en versturen de data één keer per 2 uur. Doordat het testveld zich onder een rij van populieren
bevindt, is de regenmeter circa 100 m zuidelijker in het vrije veld langs Merwedekanaal geplaatst. Dat is
om een goede werking van het instrument te garanderen. De logger van LK070 is gemonteerd in een
waterdichte kast en de loggerboxen zijn in een waterdichte koker gemonteerd. Nadat de kabels zijn
gemonteerd op de betreffende kanalen is er een foto genomen, waarop het nummer van de logger en het
nummer van de meetlocatie en het project duidelijk zichtbaar zijn. Tevens zijn alle beschermkokers
gemarkeerd en met een hek afgezet.
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Figuur 8: Testveld 12 waterspanningsmeters nabij Merwedekade 18 te Vianen

Figuur 9: Geplaatste regenmeter
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Figuur 10: Openwaterpunt Merwedekade

Figuur 11: Openwaterpunt sloot
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5. SITE ACCEPTANCE TEST (SAT) EN DATAPRESENTATIE

5.1 Site acceptance test

De SAT-test is met name uitgevoerd voor de waterspanningsmeters, aangezien deze gemeten werden
in mA, en op basis van kalibratiefactoren omgerekend werden naar waterspanning in kPa, mBar en m ten
opzichte van NAP.
De SAT-test bestond uit het controleren of de meetwaarden van de handmatige meting overeenkwamen
met de meting van de loggers en of de data verstuurd werd. Vanwege het tijdsverschil tussen de
waarnemingen, de getijdenwerking en de nauwkeurigheid van het uitleesapparaat werden de waarden
kleiner dan 5 mBar als acceptabel gezien.

In Tabel 4 is een overzicht van de waterspanningsmeterscontrole weergegeven

Meetpunt WSM_A-A WSM_A-B WSM_B-A WSM_B-B WSM_C-A WSM_C-B WSM_D-A WSM_D-B

Sensor-nummer 1061911 1033346 1061874 00025 1061851 939518 1061927 1033331

Datalogger 1509 1112 1004 1532

Poortnr. A B A B A B A B

Meting voor
plaatsen [mA] 4.67 4.67 4.65 4.67 4.68 4.68 4.67 4.67

Meting na
plaatsen [mA] 5.26 5.68 5.64 5.56 5.55 5.55 5.55 5.52

Datum in veld 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019

Tijdstip 12:06 11:57 11:00 11:00 12:43 12:44 13:34 13:35

Waarde
monitorings-

portal na
aansluiten [mA]

5.24 5.67 5.62 5.54 5.54 5.54 5.28 5.51

datum
monitorings-

portal
17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019

Tijdstip Meting
monitorings-

portal
12:12 12:12 11:19 11:19 12:54 12:54 13:39 13:40

Cal. Offset 246.84569 249.49114 247.56643 249.77888 247.08523 247.92779 248.12312 245.62144

Cal. coef. 162.37164 162.40486 162.14782 162.40586 162.44129 162.37026 162.45487 162.47748

Barometrische
druk [mBar] 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

Waterspanning
handmeting (na
plaatsen) [mBar]

80 153 142 132 129 130 130 123

ENG Meetwaarde
monitorings-
portal [mBar]

78 150 139 130 126 127 127 121

Verschil
handwaarneming

t.o.v portal
2 3 3 2 3 3 3 2

Tabel 4: Resultaten SAT-waterspanningsmeters
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In Tabel 5 is een overzicht van de controle eerste waarde temperatuur weergegeven:

Meetpunt TEMP 1 TEMP 2 TEMP 3 TEMP 4
Sensor-
nummer 1061911 1061874 1061851 1061927

Datalogger 1509 1112 1004 1532

Poort nr. C C C C

Eerste
meetwaarde

[mA]
10.68 10.60 10.72 10.68

Datum 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 17/06/2019

Tijdstip Meting 12:19 12:19 12:59 13:39

Cal. offset -54.2893 -54.0569 -54.105 -54.3158

Cal. coef 6.25 6.25 6.25 6.25

Eerste waarde
temperatuur [

°C]
12.5 12.2 13.0 12.4

Tabel 5: Resultaten FAT-temperatuurmeters

In Tabel 6 is de handwaarneming van de grondwaterstand voor de plaatsen van de openwaterpunt
gecontroleerd:

Meetpunt Sensor-
nummer Datalogger Poortnr.

Kabel-
lengte

[m]

BK
buis
[m

NAP]

Datum /
tijd

GWS
t.o.v.

BK buis
[m]

HWN
[m

NAP]

GWS
monitorings-

portal

Verschil
HWN
[m]

PB_Sloot 1115313 1160 A 0.93 -0.01
13-06-19
11:18 0.39 -0.40 -0.41 0.01

Tabel 6:Resultaten SAT-openwaterpunt sloot

5.2 Presentatie van de data via monitoringswebsite Gaia Insight

De data wordt 1x per 10 minuten gemeten en elke 2x per uur doorgestuurd naar Fugro’s Monitoring ftp-
server. Hier worden de ruwe waarden van de waterspanningen omgerekend naar engineered values, en
gepresenteerd in grafieken. De grafieken kunnen in volgende eenheden geplot worden: WSM in mBar,
kPa en m ten opzichte van NAP, temperatuur in ° C, neerslag in mm.
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In figuur 12 staat de presentatie van de waterspanningsmetingen in m NAP van 17 juni t/m 29 juli 2019.

Figuur 12: Waterspanningsmetingen in mBar 17 t/m 29 juli 2019

In figuur 12 is te zien dat de zelfontgassende WSM_A-A aan het begin van de meting aanzienlijk afwijkt
van de andere waterspanningsmeters. In de loop van de tijd heeft WSM_A-A zich op hetzelfde niveau als
WSM_A-B geconsolideerd. Het vermoeden bestaat dat het gasfilter van de waterspanningsmeter niet
juist werkt. Bij de onderhoudsronde van 8 augustus 2019 werd de werking van de gasfilter getest. De
gasfilter van de zelfontgassende WSM blijkt lek te zijn, waardoor niet de juiste waterspanning wordt
gemeten. Daarom is er een nieuwe zelfontgassende WSM_A-A-2 bijgeplaatst. De FAT en- SAT-test van
WSM_A-A-2 wordt in de eerstvolgende kwartaalrapportage gepresenteerd.

5.3 Nauwkeurigheid van de WSM

De Nauwkeurigheid van een waterspanningsmeting betreft de bandbreedte van afwijkingen van de
meetresultaten in vergelijking met de werkelijkheid, met daarin alle bijdragen van het meetsysteem en de
plaatsing van instrumenten. In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de onderdelen die van
toepassing zijn.

Nauwkeurigheid WSM sensor
Binnen het meetsysteem hebben de sensoren een absolute fabrieksnauwkeurigheid van 0.1% over het
gehele meetbereik, wat neer komt op 2.6 cmH2O. De nauwkeurigheid van elke sensor gebruikt in dit
onderzoek is berekend aan de hand van de kalibraties die in het lab zijn gedaan (Bijlage A).  Uit  de
kalibraties blijkt dat de sensoren een afwijking hebben van maximaal 1.9 cmH2O (Tabel 7).

Meetpunt Sensornummer Max afwijking cmH2O
WSM A-A 1061911 1.4
WSM A-B 1033346 0.4
WSM B-A 1061874 0.5
WSM B-B 000025 1.2
WSM C-A 1061851 0.6
WSM C-B 939518 1.0
WSM D-A 1061927 1.9
WSM D-B 1033331 0.8

Tabel 7: Afwijking waterspanningssensoren gemeten tijdens kalibraties
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Nauwkeurigheid geplaatste hoogte van instrumenten
De hoogte van de geplaatste instrumenten wordt gemeten door lengte van de oplengstangen in te meten
en de hoogte van de bovenkant van de oplengstangen in te meten ten opzichte van NAP. Het opmeten
van de lengte van de oplengstangen wordt uitgevoerd door twee personen met een meetband. De
afwijking bij deze wijze van opmeten is circa 1 cm. De bovenkant van de oplengstangen is ingemeten
door middel van een doorgaande waterpassing. De nauwkeurigheid hiervan wordt weergegeven door de
sluitfout van de waterpassing. Deze bedraagt 0.135 cm.

Luchtdrukcompensatie
Waterspanningsmeters meten de absolute druk, welke bestaat uit waterdruk en luchtdruk. Om de
waterdruk te betekenen dient de luchtdruk van de absolute druk gehaald te worden. De luchtdruk wordt
doorgaans bepaald middels een lokaal geplaatste barometer of met behulp van de luchtdrukgegevens
van een nabijgelegen KNMI-station. In deze meting zijn gegevens van 3 omliggende KNMI stations
gebruik, welke zich op een bepaalde afstand van de daadwerkelijke meetlocatie bevinden (De Bilt, 17.96
km; Cabauw, 9.05 km en Herwijnen 14.57 km). Het grootste verschil tussen de gemeten luchtrukken van
alle KNMI stations bedraagt 0.1 kPA, waardoor ervanuit kan worden gegaan dat de uiteindelijke invloed
op de waterspanning omgerekend niet meer dan 1 cmH2O zal zijn (Tabel 8).

Samenvatting
Al bovengenoemde factoren bepalen de nauwkeurigheid van een waterspanningsmeting en zijn samen
weergegeven in Tabel 8. Uit de bandbreedte van afwijkingen die optreden tijdens het meten van de
waterspanning is berekend dat de absolute afwijking niet meer dan 4 cm zal bedragen.

Afwijking

Waterspanningssensor < 1.9 cmH2O

Luchtdruk < 1.0 cmH2O

Lengte sondeerstang ± 1 cm

Sluitfout 0.135 cm

Maximale meetafwijking 4.0 cm

Tabel 8: Nauwkeurigheid waterspanningsmeting



Onze ref. : 1417-0042-141.R01

BIJLAGEN



Onze ref. : 1417-0042-141.R01.R01

A. KALIBRATIES



Sensor 000025

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.405855102976 offset=249.778880627929
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph



Sensor 939518

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.370259626831 offset=247.927758900551
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph



Sensor 1033331

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.477483873908 offset=245.621437038735
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph



Sensor 1033346

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.40486161891 offset=249.491137960129
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph



Sensor 1061851

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.441285331843 offset=247.085225593357
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph



Sensor 1061874

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.147824749937 offset=247.566434791807
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph



Sensor 1061911

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.371640674684 offset=246.845691677707
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph



Sensor 1061927

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.454870210585 offset=248.123117366677
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph
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B. BOORBESCHRIJVING

Proefboring 1
12/06/2019
Diepte [m- mv] Omschrijving
0.00 0.45 K MV s2 H3 ZW
0.45 0.45 K MV s2 H3 ZW
1.10 1.10 K MV S2 H3 Br
1.80 1.80 K MV S2 gr
2.10 2.10 K MV S2 gr
2.70 2.70 V MV Br
3.30 3.30 K MV venig BR
3.50 3.50 V MV Br = klei laagjes
3.90 3.90 K MV S2 gr = een enkel veenhoudend laagje

Boorstaat proefboring

Locatie A Locatie B
13/06/2019 12/06/2019
Diepte [m- mv] Omschrijving Diepte [m- mv] Omschrijving
0.00 0.50 K MV H2 Z1 do BR 0.00 0.90 K MV Z1 H2 do Br
0.50 0.90 K MV Z1 H1 Br 0.90 1.80 K MV S2 ro Br
0.90 1.70 K MV S2 ro BR rustsporen 1.80 2.60 K MV S2 Gr met humeuse laagjes
1.70 2.80 K MV S2 Gr 2.60 2.70 V MV Br
2.80 2.90 V MV Br

Locatie C Locatie D
12/06/2019 12/06/2019
Diepte [m- mv] Omschrijving Diepte [m- mv] Omschrijving
0.00 0.95 K MV S2 H2 ZW 0.00 0.90 K MV S3 H3 do BR
0.95 1.40 K MV S2 H1 Br 0.30 1.80 K MV Z2 H1 Br
1.40 1.70 K MV S2 Br 0.90 2.60 K MV S2 Br/ro
1.70 2.60 K MV S2 Gr 1.60 2.70 K MV S3 Gr
2.60 3.00 V MV Br 2.80 3.00 V MV Br

Boorstaten van 4 clusters: A, B, C en D
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C. GUTSEN



Guts_A-A

Guts_A-B



Guts_B-A

Guts_B-B



Guts_C-A

Guts_C-B



Guts_D-A

Guts_D-B
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Onze ref. : 1417-0042-141.R01.R01

E. FAT-VERSLAG
DEELNEMERS EN DE LOCATIE VAN DE TEST

Datum van de uitvoering: 28 mei t/m 11 juni 2019
Locatie:  Werkplaats Fugro Geomonitoring

Veurse Achterweg 10
2264 SG Leidschendam
Fugro NL Land B.V.

Naam Functie Handtekening

R. Várady Projectmedewerker Geomonitoring

V.P. Schuurmans Senior Adviseur Monitoring

Tabel 7: FAT-deelnemers

Waterspanningsmeters
4 stuks van grondwatergasbestendige waterspanningsmeters
Volgende aspecten werden gecontroleerd:
Kalibratiesensoren     JA
Output sensoren tussen 4  20 mA JA

4 stuks conventionele waterspanningsmeters (Fugro FWS2)
Kalibratiesensoren     JA
Output sensoren tussen 4  20 mA JA

Regenmeter met datalogger
Datastroom naar de ftp-server   JA
Batterijspanning      JA
Zonnepaneel       JA
Werking opvangbakje neerslag  JA

Peilbuissensor
Kalibratiesensoren     JA
Output sensoren tussen 4  20 mA JA

Fugro logger box
Datastroom naar de ftp-server   JA
Batterijspanning      JA

Autonome drukopnemer (Diver)
De datalogger wordt geprogrammeerd, het geheugen is gewist en de batterijcapaciteit is gecontroleerd.
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1 Inleiding

In opdracht van Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (hierna POVM) hebben Fugro
NL Land BV te Nieuwegein en Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V.
waterspanningsmeters geplaatst ten behoeve van het project; Ontwikkelingsfase veldtest
grondwaterbestendige waterspanningsmeters te Vianen. Voor de verbetering van de
betrouwbaarheid van de waterspanningsmetingen is een consortium samengesteld bestaande
uit: Stichting Deltaris, Fugro NL Land BV, Wiertsema en Partners BV en Syrinx Industrial
Electronics BV. Wiertsema en Partners heeft in samenwerking met Fugro waterspanningsmeters
geplaatst. Deze rapportage betreft de door Wiertsema & Partners geplaatste
waterspanningsmeters.

1.1 Aanleid ing

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het POVM project voor de ontwikkeling van
grondwaterbestendige waterspanningsmeters.  Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in
het functioneren van de aangebrachte meetinstrumenten. In de praktijk blijkt vaak dat een kwart
van de geïnstalleerde waterspanningsmeters na verloop van tijd uitvallen, onder andere door
gasvorming in het instrument. Aangezien waterspanningsmeters een belangrijke bron zijn voor
risicobeheersing en projectbeheersing voor dijk-gerelateerde werkzaamheden, is vanuit de POVM
besloten om met een innovatiepartnerschap een zelf-ontgassende waterspanningsmeter te
ontwerpen en te plaatsen in combinatie met normale waterspanningsmeters. Het doel van deze
veldtest is om de resultaten van de zelf-ontgassende waterspanningsmeter te verifiëren en te
valideren met de standaard waterspanningsmeter en of hier daadwerkelijk verschillen
waarneembaar zijn.

1.2 Kwal iteit swaarb orging

De werkzaamheden zijn verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en ons milieu-
managementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners B.V. is in het bezit van een
VGM-beheersysteem VCA**.

Wij maken u erop attent dat er geen juridische verbintenis bestaat tussen de opdrachtgever en
Wiertsema & Partners B.V.

Voor de selectie en installatie van waterspanningsmeters is gebruik gemaakt van het protocol
waterspanningsmeters VN-67440-1 / 1417-0042-000 d.d. 16 januari 2019.

1.3 Leeswijzer

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk, volgen in het tweede hoofdstuk de projectgegevens.
In hoofdstuk 3 zijn de uitgevoerde werkzaamheden omschreven. De werking van de
webapplicatie is omschreven in hoofdstuk 4.

In de bijlagen zijn de situatietekening en boorbeschrijvingen voor de geplaatste
waterspanningsmeters opgenomen.
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2 Beschikbare gegevens

2.1 Projectgegevens

Conform opdracht zijn 4 waterspanningsmeters geplaatst. De locaties en installatiedieptes zijn
door in samenspraak met POVM bepaald en vooraf in het PvA vastgelegd. De
waterspanningsmeters zijn op een diepte van -1,45 tot -1,95 N.A.P. m. geplaatst.

2.2 Situat ie

De locatie van de veldtest is op basis van eerder onderzoek door Fugro bepaald en is gesitueerd
op een locatie waar in het verleden eerder gasvorming is gemeten. Figuur 2.1 geeft de
projectlocatie weer.

2.3 Meetmethode

Voor de monitoring van de waterspanning is gebruik gemaakt van analoge
waterspanningsmeters type 21 Y (zie figuur 2.2) met een meetbereik van 200 kPa van Geopoint
systems bv. De specificaties van dit type waterspanningsmeter zijn weergegeven in tabel 2.1. Met
behulp van de sensoren word de druk (mbar) met een vooraf te bepalen tijdsinterval gemeten.
Via een vaste kabel aansluiting worden de sensoren op een loggerkast aangesloten. Hierin
worden de meetwaarden opgeslagen. Naast de waterdruk wordt tevens de actuele barometrische
druk geregistreerd. Voor dit project is gekozen voor een éénkanaals logger (Tinysense) (zie figuur
2.3). De loggerkast verstuurt de geregistreerde data dagelijks naar een online server. Op de
online webapplicatie wordt de meetdata verwerkt en grafisch gepresenteerd. In hoofdstuk 4
wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de werking van de webapplicatie en het gebruik ervan.
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Sensor Analoge waterspanningsmeter

Type

Meetbereik

Meetprincipe

Resolutie (ruisniveau)

Offset nauwkeurigheid

Temperatuur compensatie

Opslag gebruikstemperatuur

3 Factory acceptance test (FAT)

Een FAT is een formeel test- en inspectieproces dat wordt uitgevoerd door de fabrikant
(Wiertsema & Partners) wanneer het systeem of de faciliteit volledig is gefabriceerd en
geassembleerd, voorafgaand aan de plaatsing. Een FAT wordt gebruikt om te verifiëren of
conform contract is geproduceerd en of de apparatuur voldoet een de specificaties. In deze
rapportage worden de testen bedoeld die W&P uitvoert voordat de mobilisatie plaatsvindt.

3.1 Doel  van een FAT

De test en controle wordt uitgevoerd in de werkplaats van Wiertsema & Partners te Tolbert.

De FAT-procedure is gericht op:
- Controle van de juiste werking van de dataloggers
- Controle van de juiste functie van het meten van de aangesloten sensoren
- Controle van de gegevensoverdracht naar de aangegeven ftp-server

De bovengenoemde aspecten zijn in het FAT-verslag opgenomen (zie bijlage 3).

3.2 Systeembeschri jving

Voor de veldtest zijn 4 conventionele waterspanningsmeters geplaatst van de firma Geopoint
systems. In figuur 3.1 is een schematische weergave van de waterspanningsmeter te zien.
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Technische specificaties 21 Y sensor Geopoint systems

Meetbereik:    200 kPa
Voedingsspanning:   8..32 VDC
Uitgangsignaal:   4..20 mA / 0..10 VDC
Response tijd:    < 5 ms (0..99%)
Isolatieweerstand:   >10 M  bij 300 VDC
Compensatiebereik:   0..50 0C
Opslag/gebruikstemperatuur: -20..80 0C
Max onnauwkeurigheid:  <0,5%

Bedrading 21Y 2 bar sensor van Geopoint systems

Kleur Functie Symbool Bereik

Rood Voeding +VCC (+Vsupply) 12-28 V

Wit Sensorsignaal VDC (Vout) 0-10 V

Zwart Aarde GND -
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De GPT (Geopoint Tiny Sense) is geschikt om één waterspanningsmeter op aan te sluiten. In
onderstaande afbeelding is schematisch weergegeven waar de diverse onderdelen voor dienen.

De conventionele waterspanningsmeters zijn voor de start van de veldtest gekalibreerd. De
kalibratieformulieren zijn weergegeven in bijlage 4.
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4 Uitvoering en installatie

Voorafgaand aan het installeren zijn de vloeistofkamer en grondfilters volledig verzadigd met
vloeistof. De conventionele waterspanningsmeters van Geopoint worden geleverd met 3
grondfilters welke al vooraf geïnstalleerd zijn. Het 4e en laatste grondfilter wordt handmatig
onder water aangebracht nadat de meetkamer en overige grondfilters volledig is gevuld zijn.
Hierna wordt de elastische condoom om de waterspanningsmeter aangebracht om
luchtintreding te voorkomen. De geprepareerde waterspanningsmeters worden vervolgens
(onder water) getransporteerd naar de projectlocatie. Hieronder zijn enkele foto s van het
bovenbeschreven proces weergegeven.

Figuur. 4.1: Ontluchte waterspanningsmeter Figuur 4.2: Wijze vervoer naar projectlocatie

4.1 Plaatsen waterspanningsmeters

De waterspanningsmeters zijn op 14 juni 2019 geplaatst. Ten behoeve van het plaatsen van de
waterspanningsmeters zijn handboringen uitgevoerd met een edelmanboor (diam 5cm) tot circa
0,5m boven de plaatsingsdiepte van de waterspanningsmeter. Vervolgens is met een guts (2cm)
de bodemopbouw tot plaatsingsdiepte vastgesteld. Vervolgens zijn de waterspanningsmeters
(diam 4,3cm) handmatig (grond verdringend) op diepte gedrukt. Zie figuur 4.1 t/m 4.4 voor de

De locaties zijn door Fugro in het veld uitgezet en ingemeten. De locaties van de
waterspanningsmeters zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. In tabel 4.1 zijn de
metagegevens van de waterspanningsmeters weergegeven.

Locatie X-coördinaat Y-coördinaat Maaiveld

(m N.A.P.)

Diepte WSM

(m N.A.P.)

WSM A-C 132295,97 441071,11 0,85 -1,95

WSM B-C 132296,35 441071,88 0,86 -1,74

WSM C-C 132295,18 441071,45 1,25 -1,65

WSM D-C 132295,44 441072,16 1,35 -1,45
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4.2 Resultaten

Met de geplaatste sensoren en loggerkasten wordt de waterspanning gedurende circa 12
maanden met een meetinterval één maal per 10 minuten geregistreerd. Door de gemeten druk te
compenseren met de luchtdruk met een geïntegreerde barometer kan de waterspanning worden
berekend. De data wordt 1 maal per 2 uur verstuurd naar een online server en op onze
webapplicatie WePGIS grafisch gepresenteerd, zie hoofdstuk 4.
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5 Site acceptance test (SAT en presentatie meetdata

De SAT-test dient als controle op de metagegevens. Kloppen de gemeten waardes met de
verwachtingen en zijn de resultaten representatief. In de onderstaande tabel zijn de beschikbare
gegevens vastgelegd.

Locatie Voorgestelde

Diepte  in  m

N.A.P

WSM

serienummer

Nulpunt Tijdstip Waarde

voor

plaatsen

(Mbar)

Hoogste

waarde

tijdens

plaatsen

Direct na

plaatsen

WSM A-C onbekend

7431

-5 (13-06-19)

10:32

-72 -68

-65

WSM B-C onbekend

7434

-3 (13-06-19)

11:48

-75 -71

-64

WSM C-C onbekend

7430

-4 (13-06-19)

12:30

-20 3

5

WSM D-C onbekend

7433

-4 (13-06-19)

13:15

-108 -95

-93

In bijlage 5 zijn de meetgegevens van de afgelopen maanden weergegeven.

Locatie X Y Z (sensor)

in m N.A.P.

Hoogte m.v.

m N.A.P.

Diepte Wsm

t.o.v. mv

Afwerking Veldkast

WSM A-C 132295 441071 -1,949 0,851 2,8 afgevuld met grout GPT144

WSM B-C 132296 441071 -1,744 0,856 2,6 afgevuld met grout GPT100

WSM C-C 132295 441071 -1,647 1,253 2,9 afgevuld met grout GPT015

WSM D-C 132295 441072 -1,448 1,352 2,8 afgevuld met grout GPT084
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6 Presentatie meetdata

Middels de online webapplicatie WePGIS kan de waterspanning continu op afstand worden
gemonitord. Hieronder is een korte handleiding voor het gebruik van WePGIS weergegeven.

Inlogcodes
Via de volgende url: http://wepgis.wiertsema.nl/wepgis/ kan worden ingelogd in de webapplicatie
WePGIS.

Voor toegang tot de webapplicatie zijn de volgende inlogcodes aangemaakt:

- Gebruikersnaam: 67440
- Wachtwoord: Proj3ct_6744O!

Na het inloggen kan het systeem 67440_Lexmond geselecteerd worden.
Hieronder volgt een toelichting op de informatie die  daar inzichtelijk is.

Geografische aanduiding
Wanneer het project 67440_Lexmond wordt aangeklikt, zijn via Google Maps/View de locaties
van de sensoren op basis van de gemeten x en y coördinaten zichtbaar.

Data / Grafieken
In de categorie Plots is per locatie de grafische weergave van de gemeten waterspanning
weergegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid zelf grafieken aan te maken voor de absolute
drukken (drukmetingen niet gecorrigeerd voor luchtdruk) of de stijghoogten (waterspanningen
omgezet in meters waterkolom t.o.v. N.A.P.). Alle benodigde informatie is hiervoor reeds in de
webapplicatie aanwezig. De kalibratie waarden van de verschillende opnemers zijn reeds in de
gepresenteerde data opgenomen.

In de grafieken kan de gebruiker zelf enkele aanpassingen doen:
1. Aanpassen - -
2.
3.

Wij adviseren om verdere aanpassingen in overleg met Wiertsema & Partners te doen.

Specifieke info waterspanningsmeters
Onder Nodes is de specifieke informatie per waterspanningsmeter, bijvoorbeeld de diepte van
installatie t.o.v. N.A.P. weergegeven.

De webapplicatie biedt te
In overleg kunnen we hier desgewenst bestanden toevoegen.

Meet- en verzendfrequentie
De meetfrequentie van waterspanningsmeters is 1 maal per 10 minuten, tenzij anders
overeengekomen. De meetwaarden worden 1 maal per 2 uur naar de webapplicatie verzonden.
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              blad 13

Data export
De webapplicatie biedt de mogelijkheid om data te exporteren. De oorspronkelijke data kan

 onder de grafiek. De uitgemiddelde data
kan geëxporteerd worden middels het Excel- en CSV icoon. De kanttekening bij het uitmiddelen
staat in de volgende paragraaf.

Oorspronkelijke data
Wanneer een grote hoeveelheid data is verzameld, wordt de oorspronkelijke data automatisch
uitgemiddeld (en daardoor afgevlakt), ten behoeve van de snelheid van de website. Uitschieters
worden in dat geval niet meer gepresenteerd. De mate van uitmiddeling is afhankelijk van het
meetinterval in combinatie met de opgevraagde meetperiode (zie tabel 6.1). Om te garanderen
dat de oorspronkelijke data wordt gepresenteerd dient de opgevraagde meetperiode kleiner te
zijn dan de in de tabel 4.1 opgegeven meetperiode.

Meetinterval Maximale meetperiode voor:

Dataset Grafiek

½ minuut 1 dag 21 uren

10 minuten 7 dagen 6 dagen

15 minuten 7 dagen 6 dagen

1 uur 2 maanden 6 dagen
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22.10.19
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1: 1000

A3

Blad : 1-1

Ontwikkelingsfase ontwikkeling grondwaterbestendige
waterspanningsmeters te Vianen

Situatietekening

0 m 10 m 50 m

Waterspanningsmeter

LEGENDA

Handboring
B

(Schaal 1:100)
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Peilbuizen

Grind / grindig

Zand / zandig

Leem / siltig

Klei / kleiig

Veen / humeus

Gesloten verharding

Water

Overige niet binnen NEN 5104
gedefinieerde hoofdbestanddelen

Legenda boorprofiel met aanvullende gegevens

Mikolit / Mikolit 00 / Mikolit 300

Aanvulzand

Grond (vrijgekomen / opgeboord)

Filterzand

Zwelkleikorrels

Klei

QSE

Geroerd monster

Ongeroerd monster

Filter

Blinde buis / stijgbuis

Actuele grondwaterstand
direct na boren bepaald

Puin

Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG)

Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG)

Zandvang

Mikolit B / Bentoniet

GroutHellingmeetbuis

Filtergrind / Aanvulgrind

Water

Overige niet binnen NEN 5104
gedefinieerde hoofdbestanddelen

Schelpen

HoutHout

Niet NEN 5104 hoofdbestanddelen

Geohydrologische gegevens

Monstername Aanvullingen

Hellingmeetbuizen

NEN 5104 Grondsoorten
Hoofdgrondsoort / bijmenging
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 Ontwikkelingsfase ontwikkeling grondwaterbestendige
waterspanningsmeters

 Fugro NL Land BV  X = 132 296

 Y = 441 071

 Uitgevoerd:
 14-6-2019

 Blad 1 van 1

 Vianen

 Edelmanboring

 Boormeester: Harry Hovenkamp

 Opdrachtnr.: 67440

 Boornummer:
 WSM A-C

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)
 RD
coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 0,85

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, donker grijs,
wortelresten+ 0,45

(0,40 - 0,70) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin-grijs, fijne
puinresten

+ 0,15

(0,70 - 0,90) Klei, zwak siltig, stevig, bruin, roestsporen, puinresten

- 0,05

(0,90 - 1,60) Klei, zwak siltig, stevig, bruin, veel roestsporen
- 0,75

(1,60 - 1,90) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin, veenresten
- 1,05

(1,90 - 2,70) Klei, zwak siltig, slap, donker grijs-grijs, slibsporen
- 1,85 (2,70 - 2,80) Veen, mineraal arm, slap, bruin
- 1,95

VN
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40

-2
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I0
0

&
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B0
01

_C
H0

1.
I0

0

GWS d.d. (14-6-2019): N.A.P. - 0,75 m
G.H.G.: N.A.P. - 0,05 m
G.L.G.: N.A.P. - 1,05 m
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- 1

+ 0

+ 1

m
et
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s

t.o
.v

.N
.A

.P
.
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 Ontwikkelingsfase ontwikkeling grondwaterbestendige
waterspanningsmeters

 Fugro NL Land BV  X = 132 296

 Y = 441 072

 Uitgevoerd:
 14-6-2019

 Blad 1 van 1

 Vianen

 Edelmanboring

 Boormeester: Harry Hovenkamp

 Opdrachtnr.: 67440

 Boornummer:
 WSM B-C

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)
 RD
coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 0,86

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, donker grijs,
wortelresten+ 0,46

(0,40 - 0,70) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin-grijs, fijne
puinresten

+ 0,16

(0,70 - 0,90) Klei, zwak siltig, stevig, bruin, roestsporen, puinresten

- 0,04

(0,90 - 1,60) Klei, zwak siltig, stevig, bruin, veel roestsporen
- 0,74

(1,60 - 1,90) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin, veenresten
- 1,04

(1,90 - 2,50) Klei, zwak siltig, slap, donker grijs-grijs, slibsporen- 1,64
(2,50 - 2,60) Veen, mineraal arm, slap, bruin- 1,74

VN
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74
40

-2
-B

00
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I0
0

&
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B0
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_C
H0

1.
I0

0

GWS d.d. (14-6-2019): N.A.P. - 0,74 m
G.H.G.: N.A.P. - 0,04 m
G.L.G.: N.A.P. - 1,04 m
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 Ontwikkelingsfase ontwikkeling grondwaterbestendige
waterspanningsmeters

 Fugro NL Land BV  X = 132 295

 Y = 441 071

 Uitgevoerd:
 14-6-2019

 Blad 1 van 1

 Vianen

 Edelmanboring

 Boormeester: Harry Hovenkamp

 Opdrachtnr.: 67440

 Boornummer:
 WSM C-C

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)
 RD
coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 1,25

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs, wortelresten
+ 0,95

(0,30 - 1,00) Klei, zwak siltig, stevig, grijs-bruin, wortelresten droog

+ 0,25 (1,00 - 1,50) Klei, zwak siltig, stevig, bruin, wortelresten, rietresten,
roestsporen- 0,25
(1,50 - 1,70) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin, roestsporen, wortelresten- 0,45
(1,70 - 1,90) Klei, zwak siltig, matig slap, bruin-grijs, slibsporen, veel
roestsporen

- 0,65

(1,90 - 2,75) Klei, zwak siltig, zwak humeus, slap, grijs, slibsporen, matig
plantenresten

- 1,50

(2,75 - 2,90) Veen, mineraal arm, slap, bruin
- 1,65

VN
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H0

1.
I0

0

GWS d.d. (14-6-2019): N.A.P. - 0,45 m
G.H.G.: N.A.P. + 0,25 m
G.L.G.: N.A.P. - 0,65 m
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 Protocol plaatsen waterspanningsmeters

 Fugro NL Land BV  X = 132 295

 Y = 441 072

 Uitgevoerd:
 14-6-2019

 Blad 1 van 1

 Nederland

 Edelmanboring

 Boormeester: Harry Hovenkamp

 Opdrachtnr.: 67440

 Boornummer:
 WSM D-C

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)
 RD
coördinatensysteem

Boring conform NEN-EN-ISO 22475-1

+ 1,35

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs, wortelresten
+ 1,05

(0,30 - 1,00) Klei, zwak siltig, stevig, grijs-bruin, wortelresten, droog

+ 0,35 (1,00 - 1,50) Klei, zwak siltig, stevig, bruin, wortelresten, rietresten,
roestsporen- 0,15
(1,50 - 1,70) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin, roestsporen, wortelresten- 0,35
(1,70 - 1,90) Klei, zwak siltig, matig slap, bruin-grijs, slibsporen, veel
roestsporen

- 0,55

(1,90 - 2,75) Klei, zwak siltig, zwak humeus, slap, grijs, slibsporen, matig
plantenresten

- 1,40

(2,75 - 2,80) Veen, mineraal arm, slap, bruin
- 1,45

VN
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74
40

-2
-B

00
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0

&
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B0
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_C
H0

1.
I0

0

GWS d.d. (14-6-2019): N.A.P. - 0,35 m
G.H.G.: N.A.P. + 0,35 m
G.L.G.: N.A.P. - 0,55 m
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FAT-verslag

Datum: 8-06-2019
Locatie: Feithspark 6
  9356 BZ Tolbert

Gecontroleerd door: Teunis van der Sluijs
Functie: Projectbegeleider

Waterspanningsmeters (4 stuks)
4 stuks (2-bar) van Geopoint systems BV.
Kalibratiesensoren: Ja
Output na ontluchten tussen 0 -50 Mbar: Ja

Dataloggers GPT (4 stuks)
Nieuw batterij geplaatst: Ja
Nieuw geheugenkaartje: Ja
Verbinding gemaakt met FTP-server: Ja
Komt de data door op de server: Ja
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POV Macrostabiliteit Bijlagen Documentversie: 1.0

Gasbestendige waterspanningsmeter, eindrapport ontwikkelingsfase Datum: 08-12-2020

POV MACRO
STABILITEIT

E. Kwartaalrapportage Q1 eerste veldtest – Fugro





















































Sensor 1061847

Sensorinformatie

coëfficiënt=162.234454267068 offset=249.323028175037
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph





Sensor 1115269

Sensorinformatie

coëfficiënt=106.22449414512 offset=372.406344696028
Calculated Calibration Parameters

Sensor Calibration Measurements

Sensor Calculation Result Graph
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Figuur 2-1: Situering projectlocatie nabij Merwedekade 18 te Vianen (Bron: OpenTopo).

Figuur 2-2: Overzicht meetopstelling met beschermkokers en afrastering.



  Figuur 2-3: Testveld waterspanningsmeters.

Figuur 2-4: Openwatermeetpunt kanaal en regenmeter



  Figuur 3.2, Kanaalpeil in meter tov NAP gedurende het derde en vierde “kwartaal”.



Tabel 4-1: Overzicht sensoren





Figuur 5-1: Waterspanning in alle wsm sensoren uitgedrukt als Stijghoogte  in m tov NAP gedurende de
meetperiode 17 maart tot 17 juni 2020.

Figuur 5-2: Waterspanning in alle wsm sensoren uitgedrukt als Stijghoogte gedurende de meetperiode
oktober 2019 - juni 2020.







4E KWARTAAL RAPPORTAGE BIJLAGEN
POVM – Ontwikkelen WSM – fase 3

Bijlagen



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.1

C
lu

st
er

A
A

.1
.1

W
at

er
sp

an
ni

ng
vs

.N
ee

rs
la

g

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
ne

er
sl

ag
.D

e
ne

er
sl

ag
is

be
re

ke
nt

pe
rd

ag
al

s
to

ta
le

ho
ev

ee
lh

ei
d

re
ge

n
in

m
m

.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.1

.2
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.L

uc
ht

dr
uk

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
Lu

ch
td

ru
k

(w
ee

rg
eg

ev
en

in
kP

a)
.D

e
lu

ch
td

ru
k

da
ta

is
ve

rk
re

ge
n

va
n

de
KN

M
Iw

eb
si

te
m

et
al

s
lo

ca
tie

de
Bi

lt.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.1

.4
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.T

em
pe

ra
tu

ur
D

e
w

at
er

sp
an

ni
ng

is
in

on
de

rs
ta

an
de

gr
af

ie
k

ui
tg

ez
et

te
ge

no
ve

rd
e

bo
de

m
te

m
pe

ra
tu

ur
in

cl
us

te
rA

en
de

te
m

pe
ra

tu
ur

va
n

he
tm

aa
iv

el
d.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.1

.5
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.S

lo
ot

-e
n

K
an

aa
lp

ei
l

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
st

ijg
ho

og
te

in
m

N
A

P
ge

m
et

en
in

he
tk

an
aa

le
n

de
sl

oo
t.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.2

C
lu

st
er

B

A
.2

.1
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.N

ee
rs

la
g

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
ne

er
sl

ag
.D

e
ne

er
sl

ag
is

be
re

ke
nt

pe
rd

ag
al

s
to

ta
le

ho
ev

ee
lh

ei
d

re
ge

n
in

m
m

.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.2

.2
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.L

uc
ht

dr
uk

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
Lu

ch
td

ru
k

(w
ee

rg
eg

ev
en

in
kP

a)
.D

e
lu

ch
td

ru
k

da
ta

is
ve

rk
re

ge
n

va
n

de
KN

M
Iw

eb
si

te
m

et
al

s
lo

ca
tie

de
Bi

lt.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.2

.3
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.T

em
pe

ra
tu

ur
D

e
w

at
er

sp
an

ni
ng

is
in

on
de

rs
ta

an
de

gr
af

ie
k

ui
tg

ez
et

te
ge

no
ve

rd
e

bo
de

m
te

m
pe

ra
tu

ur
in

cl
us

te
rB

en
de

te
m

pe
ra

tu
ur

va
n

he
tm

aa
iv

el
d.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

A
.2

.4
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.S

lo
ot

-e
n

K
an

aa
lp

ei
l

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
st

ijg
ho

og
te

in
m

N
AP

ge
m

et
en

in
he

tk
an

aa
le

n
de

sl
oo

t.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.3

W
SM

cl
us

te
rC

B
.3

.1
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.N

ee
rs

la
g

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
ne

er
sl

ag
.D

e
ne

er
sl

ag
is

be
re

ke
nt

pe
rd

ag
al

s
to

ta
le

ho
ev

ee
lh

ei
d

re
ge

n
in

m
m

.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.3

.2
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.L

uc
ht

dr
uk

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
Lu

ch
td

ru
k

(w
ee

rg
eg

ev
en

in
kP

a)
.D

e
lu

ch
td

ru
k

da
ta

is
ve

rk
re

ge
n

va
n

de
K

N
M

Iw
eb

si
te

m
et

al
s

lo
ca

tie
de

Bi
lt.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.3

.3
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.T

em
pe

ra
tu

ur
D

e
w

at
er

sp
an

ni
ng

is
in

on
de

rs
ta

an
de

gr
af

ie
k

ui
tg

ez
et

te
ge

no
ve

rd
e

bo
de

m
te

m
pe

ra
tu

ur
in

cl
us

te
rC

en
de

te
m

pe
ra

tu
ur

va
n

he
tm

aa
iv

el
d.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.3

.4
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.S

lo
ot

-e
n

K
an

aa
lp

ei
l

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
st

ijg
ho

og
te

in
m

N
A

P
ge

m
et

en
in

he
tk

an
aa

le
n

de
sl

oo
t.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.4

C
lu

st
er

D
B.

4.
1

W
at

er
sp

an
ni

ng
vs

.N
ee

rs
la

g
De

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
ne

er
sla

g.
De

ne
er

sla
g

is
be

re
ke

nt
pe

rd
ag

al
st

ot
al

e
ho

ev
ee

lh
ei

d
re

ge
n

in
m

m
.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.4

.2
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.L

uc
ht

dr
uk

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
Lu

ch
td

ru
k

(w
ee

rg
eg

ev
en

in
kP

a)
.D

e
lu

ch
td

ru
k

da
ta

is
ve

rk
re

ge
n

va
n

de
K

N
M

Iw
eb

si
te

m
et

al
s

lo
ca

tie
de

Bi
lt.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.4

.3
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.T

em
pe

ra
tu

ur
D

e
w

at
er

sp
an

ni
ng

is
in

on
de

rs
ta

an
de

gr
af

ie
k

ui
tg

ez
et

te
ge

no
ve

rd
e

bo
de

m
te

m
pe

ra
tu

ur
in

cl
us

te
rD

en
de

te
m

pe
ra

tu
ur

va
n

he
tm

aa
iv

el
d.



4E
KW

AR
TA

A
L

RA
PP

O
RT

A
G

E
BI

JL
AG

EN
PO

VM
–

O
nt

w
ik

ke
le

n
W

SM
–

fa
se

3

B
.4

.4
W

at
er

sp
an

ni
ng

vs
.S

lo
ot

-e
n

K
an

aa
lp

ei
l

D
e

w
at

er
sp

an
ni

ng
is

in
on

de
rs

ta
an

de
gr

af
ie

k
ui

tg
ez

et
te

ge
no

ve
rd

e
st

ijg
ho

og
te

in
m

N
AP

ge
m

et
en

in
he

tk
an

aa
le

n
de

sl
oo

t.



POV Macrostabiliteit Bijlagen Documentversie: 1.0

Gasbestendige waterspanningsmeter, eindrapport ontwikkelingsfase Datum: 08-12-2020

POV MACRO
STABILITEIT

I. Startrapportage extra veldtest Spijk – Fugro











Figuur 1: Luchtfoto Spijksteeg 1, Spijk







Protocol voor de selectie en installatie van waterspanningsmeters, VN-67440-1 / 1417-
0042-000 dd19-01-2019 .



Figuur 2: Handboring POVM2

Figuur 3:  Handboring POVM6



Figuur 4: Op de linker foto is POVM 2
weergegeven naast WSM2, op de rechter afbeelding is POVM6 naast WSM6 weergegeven.





mBar kPa m ten opzichte van NAP.

Figuur 5 Data waterspanningsmeter mH2O t.o.v. NAP zichtbaar in GeoRiskPortal.



Nauwkeurigheid geplaatste hoogte van instrumenten

Luchtdrukcompensatie
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1. Inleiding
Waterspanningsmeters worden toegepast om de waterdruk in een grondlaag of grondlichaam
te meten. Een mogelijke oorzaak voor het uitvallen van de instrumenten is gasvorming.
Waterspanningsmeters zijn een cruciale informatiebron voor risicobeheersing en
projectbeheersing bij dijk gerelateerde werkzaamheden, zoals: dijkversterkingen. Hierdoor is
er vanuit de Project overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (hierna: POVM) een
aanbesteding gehouden om in een innovatiepartnerschap een verbeterde
waterspanningsmeter te ontwikkelen.

Het consortium is samengesteld uit de volgende bedrijven: Stichting Deltares, Fugro NL Land
B.V., Wiertsema & Partners B.V. en Syrinx Industrial Electronics B.V.. De bedrijven opereren in
dit samenwerkingsverband onder de naam: “WSM+NL”.

De fasen van het ontwikkelingstraject zijn:
1. Mededingingsfase
2. Onderzoeksfase
3. Ontwikkelingsfase
4. Commerciële fase

Tijdens de ontwikkelingsfase is een prototype van de nieuwe grondwatergasbestendige
waterspanningsmeters gebouwd. Vervolgens is deze tijdens een veldtest in Vianen voor een
periode van één jaar gemonitord.

Om een beter beeld te krijgen van de werking van de zelfontgassende waterspanningsmeters
is besloten twee aanvullende veldtesten uit te voeren gedurende de zomer van 2020. De
aanvullende veldtesten betreffen het bijplaatsen van zelfontgassende waterspanningsmeters
op locaties waar op basis van de grondopbouw ingeschat wordt dat de kans op gasbelvorming
aanwezig is. Eén van deze veldtesten vindt plaats in Spijk, waarbij twee zelfontgassende
waterspanningsmeters zijn geplaatst bij twee waterspanningsmeters die al op locatie aanwezig
waren voor een bestaand project. Voor de andere veldtest is een compleet proefveld opgezet
bij het voormalige project KIJK in Ouderkerk aan de IJssel, een locatie waar in het verleden veel
gasbelproblematiek is opgetreden, aangezien geen lopende projecten met kans op
gasbelvorming voorhanden waren.

1.1 Doelstelling

Het doel van de aanvullende veldtest is het testen of het verbeterde gasfilterontwerp uit de
onderzoeksfase in een nieuwe testomgeving zal werken. De nieuwe veldtest vindt hierom
plaats gedurende de zomerperiode, omdat dit de periode is van de grootste opwarming en
hiermee gepaard ook de meeste gas productie. De zelfontgassende waterspanningsmeters
zullen worden vergeleken met de Fugro FWS2 hoge-sterktevariant waterspanningsmeter.
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1.2 Scope

Dit rapport betreft het eindrapport van de aanvullende veldtest te Spijk. Hierin wordt de
locatie, de meetresultaten en analyse van de meetresultaten van de zelfontgassende
waterspanningsmeters van Fugro beschreven.
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2. Opzet veldtest
2.1 Projectbeschrijving

De aanvullende veldtesten zijn ontwikkeld om te testen hoe de zelfontgassende
waterspanningsmeters werken in een nieuwe test omgeving. Voor het testveld zijn de
waterspanningsmeters geplaatst in een ondiepe veenlaag <2 m beneden maaiveld. Wanneer
gasproductie in veenlagen plaatsvindt, zal het gas zich omhoog bewegen, waardoor de
grootste kans om gasbeldruk te meten bovenin de veenlaag is.  De waterspanningsmeters
gedurende de zomerperiode van 3 juni tot 13 oktober 2020  gemonitord, omdat dit de periode
is van de grootste opwarming en hiermee gepaard ook de meeste gasproductie. Het
belangrijkste doel van de aanvullende veldtest is om de oplossing met de gasfilter in meerdere
praktijkomstandigheden te testen.

Voor de aanvullende veldtest zijn twee zelfontgassende waterspanningsmeters bij een
bestaand project van Fugro geplaatst. De twee zelfontgassende waterspanningsmeters zijn
daarbij bovenin een veenlaag geplaatst <2 m -MV, de Fugro WSM’s die al aanwezig waren op
de project locatie staan net onder deze veenlaag.

2.2 Situatiebeschrijving

Voor de aanvullende veldtest is een locatie in Spijk uitgekozen. In onderstaande figuur is een
luchtfoto met de locaties van de waterspanningsmeters weergegeven.

Figuur 1: Luchtfoto Spijksteeg 1, Spijk
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Op locatie WSM2 werd in het verleden een waterspanningssensor geïnstalleerd op -3.37 m
NAP, 2.72 m beneden maaiveld. WSM6 was geplaatst op -2.8 m NAP, 2.4 m beneden maaiveld.
Beide waterspanningsmeters bevinden zich net onder een veenlaag. De waterspanningsmeters
die voor POVM zijn bijgeplaatst zijn bovenin de veenlaag geplaatst. POVM2 is op -1.99 m NAP,
met een maaiveld hoogte van 0.08 m NAP en POVM6 is op -1.20 m NAP geplaatst, met een
maaiveld hoogte van -0.29 m NAP. In Fugro rapport; 1417-0042-143.R01_StartVeldtest_Spijk
d.d. 25-09-2020. Is de installatie van de waterspanningsmeters beschreven.
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3. Meetresultaten
In de periode van 3 juni tot 13 oktober is data verzameld van alle aangebrachte
waterspanningsmeters

3.1 Monitoringswebsite GeoRiskPortal

De data wordt 1x per 10 minuten gemeten en elk uur doorgestuurd naar Fugro’s Monitoring
ftp-server. De verschillende data bestanden waren zichtbaar op Fugro GeoRiskportal. Op deze
Fugro database worden ruwe waarden van de waterspanningen omgerekend naar engineered
values, en gepresenteerd in grafieken. De grafieken kunnen in volgende eenheden geplot
worden: WSM in mBar, kPa en m ten opzichte van NAP. In Figuur 2 en in Bijlage A staat de
presentatie van de waterspanningsmetingen in m NAP van 3 juni t/m 13 oktober 2020.

Figuur 2 Data waterspanningsmeters zichtbaar in GeoRiskPortal.

3.2 Toelichting meetresultaten WSM2 en POVM02

Gedurende de gehele meetperiode zijn er metingen uitgevoerd. Er zijn een aantal momenten
waar een plotselinge verandering in waterspanning is waargenomen.

09-06-2020 14:02uur; (Figuur 3) WSM2 en POVM02 laten gelijktijdig een piek van
respectievelijk 0.20 m NAP en -0.02 m NAP  zien en direct daarna een daling van -0.44 m NAP
en -0.98 m NAP. Beide sensoren regeren direct en gelijktijdig. Vervolgens hersteld de
waterdruk zich langzaam. Mogelijk word deze drukverandering veroorzaakt door
werkzaamheden in de directe omgeving van de beide waterspanningsmeters.
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Figuur 3 Piek WSM2 en POVM02 op 09-06-2020 14:02uur

18-09-2020 13:02uur; (Figuur 4) WSM2 en POVM02 laten gelijktijdig een daling zien van
respectievelijk-0.31 naar -0.36 m NAP en -0.70 naar -0.74 m NAP. Beide verandering zijn direct
en gelijktijdig geregistreerd. Dit event wordt mogelijk veroorzaakt door werkzaamheden in de
direct omgeving van de waterspanningsmeters.

Figuur 4 Piek WSM2 en POVM02 op 09-06-2020 14:02uur
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3.3 Toelichting meetresultaten WSM6 en POVM06

Gedurende de gehele meetperiode zijn er metingen uitgevoerd. Er zijn een aantal momenten
waar een plotselinge verandering in waterspanning is waargenomen.

12-06-2020 t/m 01-07-2020 POVM06 laat een aantal plotselinge drukverhogingen zien. WSM
6 laat dit op de zelfde momenten in veel mindere mate zien.

Figuur 5 12-06-2020 t/m 01-07-2020 Piek WSM6 Groene lijn en POVM06 Blauwe lijn

24 09-2020 t/m 11-10-2020 POVM06 laat een aantal plotselinge drukverhogingen zien. WSM
6 laat dit op de zelfde momenten in veel mindere mate zien.
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Figuur 6 Piek 24 09-2020 t/m 11-10-2020 WSM6 Groene lijn en POVM06 Blauwe lijn
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Figuur 1: Luchtfoto IJsseldijk-Noord Ouderkerk aan den IJssel







Protocol voor de selectie en installatie van waterspanningsmeters, VN-67440-1 / 1417-0042-000
d.d. 19-01-2019 .



Figuur 2: Handboring



Figuur 3: Positie waterspanningsmeters.

 Figuur 4: Op foto is locatie van de waterspanningsmeters weergegeven.





mBar kPa
m ten opzichte van NAP

Figuur 5 Data waterspanningsmeter mH2O t.o.v. NAP zichtbaar in GAIA Insight.

Nauwkeurigheid WSM sensor

Bijlage B



Nauwkeurigheid geplaatste hoogte van instrumenten

Luchtdrukcompensatie

Bijlage B
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1. Inleiding
Waterspanningsmeters worden toegepast om de waterdruk in een grondlaag of grondlichaam
te meten. Een mogelijke oorzaak voor het uitvallen van de instrumenten is gasvorming.
Waterspanningsmeters zijn een cruciale informatiebron voor risicobeheersing en
projectbeheersing bij dijk gerelateerde werkzaamheden, zoals: dijkversterkingen. Hierdoor is
er vanuit de Project overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (hierna: POVM) een
aanbesteding gehouden om in een innovatiepartnerschap een verbeterde
waterspanningsmeter te ontwikkelen.

Het consortium is samengesteld uit de volgende bedrijven: Stichting Deltares, Fugro NL Land
B.V., Wiertsema & Partners B.V. en Syrinx Industrial Electronics B.V.. De bedrijven opereren in
dit samenwerkingsverband onder de naam: “WSM+NL”.

De fasen van het ontwikkelingstraject zijn:
1. Mededingingsfase
2. Onderzoeksfase
3. Ontwikkelingsfase
4. Commerciële fase

Tijdens de ontwikkelingsfase is een prototype van de nieuwe grondwatergasbestendige
waterspanningsmeters gebouwd. Vervolgens is deze tijdens een veldtest in Vianen voor een
periode van één jaar gemonitord.

Om een beter beeld te krijgen van de werking van de zelfontgassende waterspanningsmeters
is besloten twee aanvullende veldtesten uit te voeren gedurende de zomer van 2020. De
aanvullende veldtesten betreffen het bijplaatsen van zelfontgassende waterspanningsmeters
op locaties waar op basis van de grondopbouw ingeschat wordt dat de kans op gasbelvorming
aanwezig is. Eén van deze veldtesten vindt plaats Spijk en een tweede in Ouderkerk aan de
IJssel welke wordt beschreven in dit rapport. Deze locatie betreft een compleet testveld, omdat
geen andere lopende projecten met kans op gasbelvorming voorhanden waren. Deze locatie
is uitgekozen omdat bij eerder uitgevoerde waterspanningsmetingen veel gasbelproblematiek
is opgetreden. Op deze locatie zijn vier waterspanningsmeters geplaatst. Twee zelfontgassende
waterspanningsmeters en twee Fugro standaard waterspanningsmeters.

1.1 Doelstelling

Het doel van de aanvullende veldtest is het testen of het verbeterde gasfilterontwerp uit de
onderzoeksfase in een nieuwe testomgeving zal werken. Deze veldtest vindt plaats gedurende
de zomerperiode, omdat in deze periode de grootste opwarming van de bodem plaatsvind  en
hiermee gepaard ook de meeste gas productie. De zelfontgassende waterspanningsmeters
zullen worden vergeleken met de Fugro standaard FWS2 hoge-sterktevariant
waterspanningsmeter.
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1.2 Scope

Dit rapport betreft het eindrapport van de aanvullende veldtest te Ouderkerk aan den IJssel.
Hierin wordt de dataoplevering van de zelfontgassende waterspanningsmeters van Fugro
beschreven.
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2. Opzet veldtest
2.1 Projectbeschrijving

De aanvullende veldtesten zijn ontwikkeld om te testen hoe de zelfontgassende
waterspanningsmeters werken in een nieuwe testomgeving. Hiervoor is een locatie aan de
IJsseldijk-Noord in Ouderkerk aan den IJssel gekozen. Hier zijn in het verleden ook
waterspanningsmetingen uitgevoerd voor het project KIJK en daarbij was er sprake van
gasbelproblematiek op deze locatie. Er is gekozen om de waterspanningsmeter op dezelfde
locatie en op dezelfde diepte te plaatsen als waarop eerder is gemeten. Op deze locatie zijn
de waterspanningsmeters geplaatst op 3,48m beneden maaiveld. De waterspanningsmeters
zullen gedurende de zomerperiode worden gemonitord, omdat dit de periode is van de
grootste opwarming en hiermee gepaard ook de meeste gasproductie. Het belangrijkste doel
van de aanvullende veldtest is om de oplossing met het gasfilter in meerdere
praktijkomstandigheden te testen.

2.2 Situatiebeschrijving

Voor de aanvullende veldtest is een locatie in Ouderkerk aan den IJssel uitgekozen. In
onderstaande figuur is een luchtfoto met de locaties van de waterspanningsmeters
weergegeven.

Figuur 1: Luchtfoto IJsseldijk-Noord Ouderkerk aan den IJssel
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Op locatie deze locatie werd in het verleden een waterspanningssensor WSM_B4-KR_BAT3
geïnstalleerd op -0.59 m NAP, 3.37 m beneden maaiveld. Deze monitoringswerkzaamheden
waren onderdeel van project KIJK

De waterspanningsmeters die voor POVM zijn bijgeplaatst zijn geplaatst op ca. -0.70 m NAP,
met een maaiveld hoogte van 2.78 m NAP. In Fugro rapport; 1417-0042-
143.R02_StartVeldtest_OadIJ d.d. Is de installatie van de waterspanningsmeters beschreven.

De meetperiode is begonnen op 12 juni 2020, op 12 oktober 2020 zijn de
waterspanningsmeters weer verwijderd.
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3. Meetresultaten
In de periode 12 juni tot 12 oktober is data verzameld van de alle aangebrachte
waterspanningsmeter. Gedurende deze meetperiode laten meetresultaten laten geen
gasvorming zien. Derhalve kan de werking van de zelfontgassende waterspanningsmeter niet
aangetoond worden.

3.1 Presentatie van de data via Fugro’s monitoringswebsite

De data wordt 1x per 10 minuten gemeten en elk uur doorgestuurd naar Fugro’s Monitoring
ftp-server. De verschillende data bestanden worden zichtbaar op GAIA Insight (Persoonlijke
inloggegevens zijn bij projectleider verkrijgbaar) . Op deze Fugro database worden de ruwe
waarden van de waterspanningen omgerekend naar engineered values, en gepresenteerd in
grafieken. De grafieken kunnen in volgende eenheden geplot worden: WSM in mBar, kPa en
m ten opzichte van NAP . In Figuur 2 staat de presentatie van de waterspanningsmetingen in
m NAP van 12 juni t/m 12 oktober 2020.

Figuur 2 Data waterspanningsmeter mH2O t.o.v. m NAP zichtbaar in GAIA Insight.

3.2 Toelichting op Meetresultaten WSM1 en POVM1

Alle waterspanningsmeters staan in de kade van de Hollandse IJssel. In de meetresultaten is
duidelijk getijdenwerking zichtbaar. Beide waterspanningsmeters reageren gelijkmatig en laten
daardoor een betrouwbaar beeld zien.
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Figuur 3 Detail Meetresultaten periode 16-07-2020 t/m 20-07-2020 WSM1 en POVM1

3.3 Toelichting op Meetresultaten WSM2 en POVM2

Alle waterspanningsmeters staan in de kade van de Hollandse IJssel. In de meetresultaten is
duidelijk getijdenwerking zichtbaar. Beide waterspanningsmeters reageren gelijkmatig en laten
daardoor een betrouwbaar beeld zien.

Figuur 4 Detail Meetresultaten periode 16-07-2020 t/m 20-07-2020 WSM2 en POVM2

In de periode van 15 06-2020 23:00uur tot 18-06-2020 12:00uur is door uitval van
modemlogger geen data opgeslagen.
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Beschrijving dataset POVM WSM-veldtesten
Naar: POVM-kernteam

CC: Gebruikers datasets

Van: ir. A.D. Pool

Datum: 7 december 2020

Ref nr.: 1417-0042-101.M03

Onderwerp: Beschrijving dataset veldtesten ontwikkelingsfase gasbestendige
waterspanningsmeter (POV Macrostabiliteit)

Inleiding

Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit (POVM) heeft het consortium
WSM+NL het project ‘Ontwikkeling Waterspanningsmeter’ (WSRL-projectnummer 110672)
uitgevoerd. In fase 3 (ontwikkelingsfase) van dit innovatiepartnerschap heeft Fugro – als
consortiumpartner van WSM+NL – een drietal veldtesten uitgevoerd.

De meetgegevens van de veldtesten zijn geanalyseerd en de resultaten zijn gerapporteerd in het
eindrapport van de ontwikkelingsfase 3. De dataset van alle meetgegevens vormt een onderdeel van
de eindlevering van de ontwikkelingsfase. Deze memo beschrijft de data en metadata van die dataset.

Doel

Het doel van deze memo is een duidelijke, ondubbelzinnige beschrijving te geven van de dataset.

Algemene zaken

Als referentiestelsels zijn gebruikt:
Rijksdriehoekstelsel (RD-stelsel) voor x,y-coördinaten
NAP-stelsel voor hoogten.

Kern van de veldtesten vormen de waterdrukmetingen (waterspanningsmetingen); de eenheid
waarin deze meetwaarden opgenomen zijn in de dataset is [mH20 t.o.v. NAP].
Per sensor is -waar bekend – de meetnauwkeurigheid aangegeven;
Naast waterdrukken zijn de volgende grootheden gemeten:

Luchtdruk, in [mBar];
Temperatuur, in [° C];
Open waterpeil, in [m NAP];
Neerslag, in [mm per tijdseenheid, meestal een dag/etmaal].
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Beschrijving instrumenten / sensoren

Bij de veldtesten zijn drie typen waterspanningsmeters ingezet:

1. Fugro-waterspanningsmeter met gasfilter;
2. Standaard Fugro-waterspanningmeter (type FWS2);
3. Geopoint-waterspanningsmeter.

Luchtdrukken zijn deels lokaal gemeten en deels overgenomen van meetwaarden van het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Bodemtemperatuur is gemeten in de Fugro-waterspanningsmeter met gasfilter (WSM-type 1);
Maaiveldtemperatuur is gemeten in een van de Fugro-loggerboxen op de projectlocatie.

Neerslag is deels lokaal gemeten met een regenmeter en deels aangevuld met metingen van het
KNMI.

Veldtest 1: Vianen

23 sensoren
13 waterspanningsmeters in vier clusters (A t/m D);
– 5 Fugro WSM met gasfilter
– 4 Fugro WSM
– 4 Geopoint WSM
4 temperatuursensoren (in de Fugro-waterspanningsmeters met gasfilter, 1 per cluster);
1 temperatuursensor voor maaiveldtemperatuur;
1 sensor t.b.v. meting kanaalpeil;
1 sensor t.b.v. meting slootpeil;
1 regenmeter;
1 gemiddelde neerslag KNMI;
1 luchtdruk (KNMI)

Meetperiode: 17-06-2019 t/m 17-09-2020
Meetinterval:

10 minuten (gehele meetperiode, met uitzondering van onderstaande periode)
2 minuten (23-07-2020 t/m 13-09-2020) voor Fugro WSM’s.

Tijdsnotatie: UTC+1

Veldtest 2: Spijk

5 sensoren
4 waterspanningsmeters
– 2x Fugro WSM
– 2x Fugro WSM met gasfilter
1 luchtdruksensor

Meetperiode: 04-06-2020 t/m 14-10-2020
Meetinterval: 1 uur



Beschrijving datasets POVM WSM-veldtesten

Pagina 3 van 3

Tijdsnotatie: UTC

Veldtest 3: Ouderkerk

5 sensoren
4 waterspanningsmeters
– 2x Fugro WSM
– 2x Fugro WSM met gasfilter
1 luchtdruksensor

Meetperiode: 12-06-2020 t/m 13-10-2020
Meetinterval: 1 uur
Tijdsnotatie: UTC+2

Beschrijving bestanden datasets

Bestandstype: csv (comma seperated value)
Scheidingsteken: komma
Totaal aantal databestanden: 33 (één per sensor)
De eerste regel van elk databestand bevat een header
Elk databestand bevat metingen van één sensor
De eerste waarde op elke regel geeft altijd een datum en tijd (‘datetime’) van de meting aan.

Metadatabestand

De complete metadata van de datasets is opgenomen in een metadatabestand;
Bestandstye: JSON
Naam: metadata.json


