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HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE VAN HET SANERINGSONDERZOEK VAN DE 
FABEL TA-STORTPLAATS MET INDUSTRIEEL AFVAL (11BLACK POINT") 

TE ZWIJNAARDE 
HYD ROGEOLOGISCHE MODELSTUDIE 

PARTIM HORIZONTAAL MODEL 

INLEIDING 

De voorgestelde simulatie laat toe een beter inzicht te krijgen in 
de stromingen in en omheen de stortplaats in een horizontaal vlak. De 
evolutie van de laterale uitbreiding van de verontreiniging te wijten aan 
de stortplaats kan met deze simulatie in kaart gebracht worden. 

Het beschouwde model is tweed i mensionaal waardoor vertikale stro
mingen, stijghoogtegradiënten en kwaliteitsverdelingen genegeerd worden. 

MODELGEBIED - BEGRENZING - INGEBRACHTE GEGEVENS 

De I i ggi ng van de stortplaats tussen enerzijds het Kanaal van 

Zwijnaarde en anderzijds de Schelde tijarm verantwoordt de keuze van deze 
twee waterlopen als begrenzing van het modelgebied. Het zijn vaste stijg
hoogtegrenzen waarbij de peilen +5,61 (in het Kanaal van Zwijnaarde en de 
Schelde stroomopwaarts de stuwsluis te Merelbeke) en +3,25 (in de Schelde 
tijarm) worden aangenomen. In het westen komt tussen beide waterlopen 

(Kanaal van Zwijnaarde en Schelde tijarm) een ondoorlatende grens 
(stroomlijn) voor. Op het modelgebied werd een eindig verschil netwerk 
van rechthoekige mazen gelegd. Elke maas meet 40,0 op 30,0 m (fig. 1 ). 

De hydrageologische toestand zoals ingebouwd in het modelgebied is 
voorgesteld in een schematische vertikale doorsnede (fig. 2). De verbrei
ding van de verontreiniging wordt nagegaan in de bovenste. watervoerende 
laag. Deze bestaat uit zandige afzettingen behorend tot KZ of Yd. De 
basis van deze watervoerende laag wordt gevormd door KL of de bovenste 
slecht doorlatende klei laag in Yd. 

De dikte van de watervoerende laag in het modelgebied is voorge

steld in fig. 3. 
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Legende 

ondoorlatende grens 

� vaste stijghoogte • 5,61 

� vaste stijghoogte voor 1970 : • 5,61 
na 1970 : • 3, 25 

D infiltratiesnelheid 270 mml jaar 

� infiltratiesnelheid 120 mm I jaar 

llilliiJ infiltratiesnelheid 150 mm I jaar 

Fig. 1 - Begrenzing van het modelge
bied, met aangegeven : grens
voorwaarden en infiltratie
snelheden. 
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-. . doorlatendheid 1,24 m/dag 

doorlatendheid 0,47' m/dag 

Fig. 2 - Schematische vertikale doorsnede van de hydrogeologische toestand in het modelgebied. 
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--- 5 lijn van gelijke dikte (in m) 

Fig. 3 - Dikte van de watervoerende. 
Laag. 
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2.-

De ingevoerde k-waarden houden rekeni!lg met de resultaten van de 
pompproeven enerzijds en bepaalde vereenvoudigingen van het model ander
zijds. Uit de pompproeven (zie pompproeven-interpretatie met een matema
tisch model - 3.4. Besluit) wordt de gemiddelde doorlatendheid van KZ be
rekend en leidt men de doorlatendheid van Yd af : 

k (KZ) = 2 m/d x 0,5 m + 2 m/d x 4,5 m + 5,3 m/d x 2,5 m 
7,5 m 

= 3,1 m/d 

k(Yd) = 1,17 m/d 

Aangezien het tweedimensionaal model vertikale stromingen negeert zijn 
deze k waarden (horizontale doorlatendheden) overdreven. Rekening houdend 
met een anisotropiefaktor tussen de vertikale en horizontale doorlatend
heid van 0,2 (afgeleid uit de pompproef zie 4.3.2.2. - vorig deelverslag) 

zijn deze k waarden gekorrigeerd met de dubbele waarde van deze anisotro

piefaktor nl. 0,4. In het model worden dus ingevoerd (fig. 2 en 4) 
k = 3,1 m/d.0,4 = 1,24 m/d waar enkel KZ voorkomt en waar KZ dikker 

is dan Yd 
k = 1,17 m/d.0,4 = 0,47 m/d waar Yd dikker is dan KZ. 

De insijpelingssnelheden (hoeveelheid neerslag die infiltreert) 
bedragen 270 mm/jaar in het ganse studiegebied met uitzondering van de 
stortbekkens alwaar in het meest noordelijk bekken de insijpelingssnel

heid 120 m m/jaar en in de andere bekkens 150 m m/jaar bedraagt (zie 
4.3.2.3. randvoorwaarden - vorig deelverslag). 

Bij de berekeningen wordt de aanwezigheid van twee primaire waters 
verondersteld. Het eerste prima i re water is het regenwater dat buiten de 
stortzones door de onverzadigde zone perkol eert; dit is normaal infi ltra
tiewater. Het tweede prima i re water is 100 % stortporiënwater. Het grond
waterreservoir is aanvankelijk volledig gevuld met normaal infiltratie

water. In het ganse modelgebied wordt een waterdoorlatende porositeit van 

30 % aangenomen. De menging van de twee prima i re waters bij stroming door 
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D doorlatendheld 0,47 m/ dag 

Fig. 4 - Waarden van de doorlatend
heid. 
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de ondergrond is afhankelijk van de longitudin�le (dl) en de transver

sale (dT) dispersiviteit. De verhouding dL/dT wordt konstant op 0,3 
gehouden. De waarde van de longitudinale dispersiviteit bedraagt 0,30 m. 

VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN 

De resultaten zijn voorgesteld in fig. 5 tot en met 15. De voor
stellingswijze is analoog als voor het vertikaal model m.n. de stijghoog
teverdeling, de grondwaterstromingssnelheid en lijnen van gelijke 
mengingsgraad zijn aangegeven. 

BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

De simulatie is in vijf verschillende tijdsperioden ingedeeld 
steunend op de historische evolutie van het storten enerzijds en het 

waterpeilbeheer in de waterlopen anderzijds. 

3.-

Van 1945 tot 1970* heeft zich een stromingspatroon opgebouwd waar
bij de watertafel haar hoogste pei I (hoger dan + 7 ,2) bereikt ten oosten 
van het aanwezig stort; het grondwater stroomt van hieruit radiaal naar 

de waterlopen toe. Het tweede stortbekken ligt op de waterscheidingskam. 

Gedurende de periode 1945-1950, zijn enkel het eerste (meest noor
delijke) en het deel van het tweede stortbekken aanwezig. De verontreini

ging te wijten aan het bestaande stort verplaatst zich hoofdzakelijk 
noordwest en westwaarts naar het Kanaal van Zwijnaarde, een klein gedeel
te beweegt zich naar het zuiden, richting Schelde (fig. 5). Van 1950 tot 
1955 zijn het tweede en het derde bekken aangelegd waarbij de verontrei
niging te wijten aan het derde en een deel van het tweede bekken richting 
Schelde trekt. De verontreiniging verplaatst zich verder westwaarts (fig 

6). Gedurende de periode 1955-1970 is ook het vierde bekken volgestort, 

* november 1969, in gebruikname van de Ringvaart 



LEGENDE BIJ DE FIGUREN 5 TOT EN MET 16 

--------- 16--------- Lijn van gelijke mengingsgraad (in % stortporiëpwater) 

----- 6,5----- Equipotentiaallijn (in m TAW) 

) Snelheidsvektor (tijdsduurfaktor = 0,5 jaar) 



I I 

J I 

Fig. 5 - Toestand na 5 jaar (1950) 
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Fig. 6 - Toestand na 10 jaar (1955) 
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de verontreiniging hiervan verplaatst zich ook naar de Schelde toe; 
tevens gaat ze ook verder naar het westen (fig. 7 tot en met 9). Vanaf 
1970 wordt het stromingspatroon drastisch gewijzigd, de stijghoogte is 
maximaal ten noordoosten het het stortgebied, de opbolling van de water
tafel is echter 1 m lager dan voorheen. De stroming is van hieruit ra

diaal naar de omliggende waterlopen. Naar het westen toe loopt de water
scheidingskam door tot nabij het meest noordelijke bekken waardoor ten 
noorden van deze kam een kleine grondwaterstroming ontstaat naar het 
Kanaal van Zwijnaarde toe. Nog verder naar het westen treedt er een 
rechtstreekse stroming op vanuit het Kanaal van Zwijnaarde naar de 
Schelde tijarm. Van 1970 tot 1985 zijn de vijf bekkens volggestort, de 
grondwaterstroming is dan vrijwel loodrecht op de Schelde tijarm gericht 
en alle verontreiniging zal zich daarheen verplaatsen. De verontreiniging 
die zich ten westen van de stortbek kens had uitgebreid (vÖbr 1970) wordt 
stilaan weggewassen, enerzijds door infiltrerend neerslagwater, ander-

zijds door de stroming vanuit het Kanaal naar Zwijnaarde (ondersteld 
wordt kanaalwater = 100 % infiltratiewater) richting Schelde tijarm 
(fig. 10 tot en met 12·). Indien het stromingspatroon niet gewijzigd wordt 
zal deze trend zich in de komende jaren tot 2000 voortzetten en alle ver
ontreiniging uit het stort zal zich naar de Schelde tijarm verplaatsen 
(fig. 13 tot en met 15). 

De concentraties berekend volgens het horizontaal model zi·jn lager 
dan deze bekomen volgens het vertikaal model. Dit kan worden toegeschre
ven aan twee oorzaken : 

de berekende concentraties volgens het horizontaal model zijn gemiddel
de waarden over de volledige dikte van het reservoir. Als de verontrei
niging niet tot op de bodem van het reservoir is doorgedrongen zullen 

de berekende waarden dus kleiner zijn dan de werkelijke 

- uit het horizontaal model blijkt dat er vpbr 1970 een stroming vanuit 

het oosten optreedt doorheen de doorsnede van het vertikaal model. 
Hiermee werd in het vertikaal model geen rekening gehouden waardoor 

deze bekomen waar den te hoog zijn. 

4.-



Fig. 7 - Toestand na 15 jaar ( 1S 

0 100 200 
. . .  -

300 m 

TGO 



Ftg. 8 - Toestand na 20 jaar {1� 
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Fig. 9 - Toestand na 25 jaar (197( 
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Fig. 10 - Toestand na 30 jaar (1975) 

0 100 200 
. . .  -

300 m 

TGO 85/23 



Fig. 11 - Toestand na 35 jaar (1980) 

0 100 200 
. . .  -

300 m 

TGO 85/2 



Fig. 12- Toestand na 40 jaar (19 
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Fig. 13 - Toestand na 45 jaar ( 19 
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Fig.14 - Toestand na 50  jaar (19 
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Fig. 15 - Toestand na 55 jaar 
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- Het horizontaal model bevestigt dat ter hoogte van de doorsnede (verti
kaal model) vanaf 1970 geen insijpeling plaatsgrijpt van water uit het 
Kanaal van Zwijnaarde in het grondwaterreservoir. 

Verder dient nog te worden vermeld dat de berekende stijghoogten en 
dus ook de lokalisatie van de waterscheidingskam afhankelijk is van de 
ingevoerde doorlatendheden. Teneinde een preciese kalibratie te kunnen 
uitvoeren in het modelgebied zijn stijghoogtewaarnemingen op het terrein 
onontbeerlijk. 

BESLUIT 

- De grondwaterverontreinigingspluim te wijten aan de stortplaats heeft 
zich gedurende de periode 1945-1970 verplaatst naar het Kanaal van 
Zwijnaarde en de Schelde in noordwestelijke, westelijke en zuidweste
lijke richting 

- Vanaf de ingebruikneming van de Ringvaart (november 1969) werd het 
stromingspatroon in de omgeving van het stortgebied drastisch gewijzigd 
met als gevolg dat alle verontreiniging te wijten aan de stortplaats 
zich naar het zuiden en zuidzuidwesten begeeft, t.t.z. naar de Schelde 
tijarm in een richting min of meer loodrecht op deze waterloop. 
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