
Van Gipsberg naar 
Zonneberg

Met de nadruk op het afdekken van de stortplaats

Yannick Gallet-Verriest - DEME



Inhoudstafel

• Korte inleiding over het project Terranova

• Afdek stortplaats dmv kleimatten (GCL)
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• Doorlatendheden

• Impact gips op de doorlatendheid
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• Wrijving drainagemat en kleimat 
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• Verdere aanpak



Korte inleiding

• September 2009 -> niet-afgedekte stortplaats met stabiliteitsrisico’s.



Korte inleiding

• September 2009 -> niet-afgedekte stortplaats met stabiliteitsrisico’s.

• In juni 2010 heeft een consortium (DEME en JDN) de verontreinigde site 
en de stortplaats aangekocht

• Deze partners hebben een nieuwe vennootschap 'Terranova' opgericht die 
de sanering, exploitatie en afdek van de stortplaats uitvoert

• Voor de bouw en exploitatie van het zonnepanelenpark werd de 
vennootschap 'Terranova Solar' opgericht waar ook het aannemingsbedrijf 
Aertssen, de provincie Oost-Vlaanderen en enkele lokale gemeenten in 
participeren



Korte inleiding

• Sanering (bekkenwater en grondwater)

• Gipsverzet

• Afdekken van de gipsberg



Opbouw



Kleimat
• Kleimat

• Testen doorlatendheden Ugent (flexible wall, ASTM D5887)

• Gedistilleerd water (30 dagen)

• Eluaat, pH~1.6 (worst case) 



Kleimat
• Proefvak (~1 jaar)



Afdek taluds
• Afdek bovenvlak

• Afdek taluds
• Talud: 12/4 (H/V) ~18.43°, lengte 80m, geen tussenbanket

• Uitvoeringswijze van boven naar beneden

• Kritieke glijdvlak Drainagemat <-> Kleimat
• Literatuur ~28°(wrijving GCL <->Non woven geotextiel)

• Testen
o Tilting table test ~28° of hoger

o DST- Universiteit Luik
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Afdek taluds
• Uitvoering:

 12/4 (H/V), lengte talud ~80m, geen tussenbanket
 Uitvoeringswijze van boven naar beneden
 Pelgrimspas methode voor aanbrengen afdek

• Geen opbouw van spanningen tijdens uitvoering (lengte talud 80m)
• Aangebracht materiaal laten drogen, ‘laguneren op de taluds’
• Ideaal watergehalte< krimpgrens
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Afdek taluds
• Uitvoering:



Afdek taluds
• Uitvoering:



Zonnepanelenpark
Voor de bouw en exploitatie zonnepanelenpark werd de vennootschap ‘Terranova Solar’ 
opgericht waar ook het aannemingsbedrijf Aertssen, provincie Oost-Vlaanderen en enkele 
lokale gemeenten in participeren

• Windstudies zijn uitgevoerd -> krachten op het talud

• Kleimat mag niet geperforeerd worden

• Fundering op wrijving



Zonnepanelenpark
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• Windstudies

• Kleimat mag niet geperforeerd worden

• Fundering op wrijving -> schroefpalen

• Ontworpen volgens EC7



Zonnepanelenpark
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Zonnepanelenpark
• Onderhoud taluds -> erosie



Afwatering
• Rondom gipsberg wordt een nieuw netwerk met grachten, drainage, 

pompstations, enz. aangelegd
• Regenwater wordt gecontroleerd afgevoerd naar het Kanaal Gent-

Terneuzen
• Gescheiden stromen



Afwatering
• Afwatering taluds



Afwatering
• Afwatering dak
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Afwatering
• Afwatering dak



Verdere aanpak
• Afdekken taluds 



Verdere aanpak
• Ophoging bekken 6a en 6b



Verdere aanpak



Zonnepanelenpark
• Van Gipsberg naar Zonneberg


