Onderzoek naar compactie van veen
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In bebouwd gebied waar bodemdaling een rol speelt is het van belang te weten
hoe veel (en met welke snelheid) de bodem nog kan gaan dalen, om met deze
informatie beslissingen en maatregelen te kunnen optimaliseren. In bebouwd
gebied is weinig informatie beschikbaar over de daadwerkelijke oorzaak (is het
belasting of oxidatie?), waar zich slappe grond bevindt (waar zit veen en hoe dik is
het?) en wat de conditie van dat veen is (hoe ver kan het nog worden
samengedrukt?).
Dit soort informatie is relevant bij het maken van beslissingen over bijvoorbeeld
het gebruiken van lichte bouwmaterialen of bij het voorspellen van kosten die
voortvloeien uit bodemdaling.
Metingen die deze informatie levert, met name in het stedelijk gebied worden
samengevat in een veencompactiecurve. Voor dit project kunnen aanvullende
proeflocaties interessant zijn.
Op welke manier ontwikkeld veencompactie zich in de tijd bij toenemende
belasting en hoe kan deze worden voorspeld met de veencompatiecurve?
• Ontwikkelen veencompactheidscurve
• Uitbreiden meetlocaties

Dit is een korte samenvatting van de bevindingen van het onderzoek van Van
Asselen et al. (2018).
- Op de drie meetlocaties is een lokale bodemdalingssnelheid gevonden tot 140
mm per jaar, gemiddeld over 11 jaar na belasting. De berekende totale
bodemdaling over de laatste 1000 jaar is tot 4 m.
- De hoeveelheid bodemdaling door samendrukking is variabel in tijd en ruimte, en
afhankelijk van overbelastingsgewicht, de tijd sinds de belasting, en het organische
Tussentijdse resultaten
stofgehalte.
- Ook bodemdaling door oxidatie is variabel in tijd en ruimte, en afhankelijk van
grondwaterpeil en drooglegging. Potentieel 1-2 mm per jaar.
- Relatieve bijdrage van samendrukking en oxidatie hangen af van
bodemsamenstelling, belasting en grondwaterstand historie. Oxidatie is de
dominante oorzaak waar geen of weinig belasting van de bodem is.
Samendrukking de hoofdoorzaak waar de belasting hoog.
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