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Voorwoord 

Het kwantitatieve aspect van de landbouwwater
voorziening wordt in Gelderiand sinds 1957 bestudeerd 
door cen commissie, die in dat jaar door Gedeputeer
de Staten is ingesteld. De directe aanleiding hicrtoe 
was de droogteschade aan de landbouwgewassen, die 
in de periode 1947 - 1957 in een aanzienHjk aantal 
jaren optrad. De commissic kreeg tot taak, de kans 
op en groottc van droogteschadc vast te stellen, ter
wijl bovendien moest worden nagegaan, hoe de water
tekorten op economisch verantwoorde wijzc zouden 
kunnen worden aangevuld. 
In 1962 is van wcrkgroep I van deze cornmissie reeds 
een eerste interirnrapport verschenen: De Waterbe
hoefte van de Tielerwaard-\Vest. Het onderhavige 
rapport over hydrologisch onderzock in het Leerink
beekgebied is een interimrapport in hetzclfde kader. 
Sinds het gereedkomen van het Tielerwaard-rapport 
heeft zich bij de werkzaamheden van de commissie 
een accentverlegging voorgedaan. Het werd namelijk 
steeds duidelijker, dat de watervoorziening van de 
landbouwgronden ten nauwste samenhangt met de 
andere waterhuishoudkundige belangen. De raakpun
ten tussen de drinkwater- en de landbouwwatervoor
ziening trcden op steeds mecr plaatsen aan het Iicht. 
De winning van grondwater voor de drinkwatervoor
ziening heeft narnclijk nog steeds voordelen hoven 
het gcbruik van oppcrvlaktewater. Ook de lozing 
van afvalwater alsmede van het overstortwater van 
stedelijke gebieden gaat een steeds belangrijkere rol 
spelen in de gehele waterhuishouding. 
De verschillende problemen kunnen slechts afdoende 
worden opgelost, indien deze in hun onderlinge sa
menhang worden bekeken. Hiervoor is een integrale 
aanpak noodzakelijk, waardoor het onderzock het 
karakter van een multipurpose studie krijgt. De taak
stelling van de commissie is in dit Iicht bezien te be-

perkt geweest en het onderzoek in het Leerinkbeek
gebied hceft dan ook reeds een wat ruimere opzet 
gekregen dan het onderzoek in de Tielerwaard. 

Ook op internationaal niveau staat het hydrolo
gisch onderzoek sterk in de belangstclling. Dit komt 
onder meer tot uiting in het Internationaal Hydrolo
gisch Tienjarenplan, dat op initiatief van UNESCO 
in 1965 is gestart. Het onderzoek in het Leerinkbeek
gebied maakt deel uit van het programma voor. dit 
Tienjarenplan en het zal een bijdragc kunnen leveren 
tot een betere samenwerking en uitwisseling van ken
nis op hydrologisch gebied. 

Tenslotte wil ik niet nalaten allen, die in een of 
andere vorm aan het onderzoek en de samenstc11ing 
van dit rapport hebben medegewerkt, hartelijk dank 
te zeggen. 
Ik denk hierbij onder andere aan die inwoners van 
het Leerinkbeekgebied, zoals de bewoner van de Lina
hoeve te Hupscl, die gedurendc vele jaren met enthou
siasme en toewijding allerlei waarnemingen hebben 
verricht. Ook van de Technische Dienst van het \Va
terschap van de Berkel werd zeer veel medewerking 
ondervonden. De vcldmetingen, de karteringen en het 
reken- en tekenwerk werden voornamclijk verricht 
door medewerkers van de Dienst voor de \Vaterhuis
houding van de Rijkswaterstaat, de Provinciale \Vater
staat van Gelderland en het lnstituut voor Cultuur
techniek en \Vaterhuishouding (ICW), alsmede van 
vele andere instituten en instcllingen. Ook het type
en correctiewerk is, met vee! zorg en accuratesse, 
voor het grootste dee! door de drie gcnocmde dien
sten verzorgd. 
Bij de uiteindelijkc bewerking en samenstelling van 
het rapport is door medewerkers van het IC\V vee! 
hulp verleend. 

Arnhcm, april 1970 

IR. C. C •. M, VAN HOVELL TOT \VESTERFLIER, 

voorzitter TVerkgroep I 
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Inleiding 

I. ORGANISATIE EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Een werkgroep heeft, onder auspicien van de commissie ter bestudering van de landbouwwaterbehoefte, het 
onderzoek uitgevoerd. Deze werkgroep had tijdens de jaren 1962 tot 1969 de volgende samenstelling: 

Voorzitter: 

IR. c. c. M. VAN HOVELL TOT 

WESTERLFIER 

Secretaris: 

lR. H. J. COLENBRANDER 

Led en: 

IR. C. BAARS 

G. W. BLOEMEN, lNG. 

lR. T. BLOK 
DR. IR. J. C. VAN DAM (tot 1-4-67) 
J. VAN ELDIK, lNG, 

DR. IR. TH. J. FERRARI 

Provinciale \Vaterstaat van Gelderland 

Provinciale Waterstaat van GelderJand 
(tot 1-7-1969, Rijkswaterstaat, Dienst voor de Waterhuishouding) 

Landbouwhogeschool, Afd. Weg- en \Vaterbouwkunde en Irrigatie 
(tot 1-2-1969 Proefstation voor de Akker- en Weidebouw) 
Instituut voor Cultuurtechniek en \Vaterhuishouding 
Provinciale Waterstaat van Gelderland 
Rijkswaterstaat, Dienst voor de Waterhuishouding 
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw 
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 

DRs. F. Q. KEYMAN Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
DRS. G. F. MAKKINK Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen 
IR. J. C. PAPE Stichting voor Bodemkartering 
DRs. A. B. PoMPER (m.i.v. 1-1-69) Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
DR. IR. N. A. DE RIDDER (tot 1-1-69) Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
IR. M. SNJJDELAAR (m.i.v. 1-4-67) Rijkswaterstaat, Dienst voor de Waterhuishouding 
J. H. SNUDERS, ING. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
IR. PH. TH. STOL lnstituut voor Cultuurtcchniek en Waterhuishouding 
DRs. A. VERBRAECK Rijksgeologische Dienst 
IR. W. C. VISSER Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
PROF. IR. A. VOLKER Rijkswaterstaat, Dienst voor de Watcrhuishouding 
IR. J. J. WESTERHOF Cultuurtechnische Dienst 

De werkgroep heeft een tweetal proefgebieden ge
kozen voor een gedetailleerde studie, waarvan nader
hand de verkregen resultaten door middel van extra
polatie op het overige gebied zullen moctcn worden 
overgedragen. Gezien dcze opzet is het belangrijk, 
dat de gekozen proefgebieden representatief zijn voor 
een zo groat mogelijk gebied, terwijl het voor een 
verantwoorde extrapo1atie van de resultaten boven
dien noodzakclijk is, dat in het gebied buiten de 
proefgebieden ook een aantal basisgegevens worden 
verzameld. In de interimrapporten over het Tieler
waard- en Leerinkbcekgebied-onderzoek ligt het ac
cent op de beschrijving van de onderzoeksmethoden, 
de analyse van de resultaten en de hieruit te trekken 
conclusies. 
In een derde rapport, waarin zal worden getracht de 

waterbehoefte en de waterhuishoudkundige toestand 
van de gehele provincie te belichten, zal de nadruk 
vooral op de synthcse worden gelegd. 
De Tielenvaard-\Vest was gekozen als reprcscntaticf 
gebied voor de rivierkleistreek in het zuidwestelijk 
dee! van de provincie, terwijl voor het zandgebied in 
het oosten de keus op het stroomgebied van de 
Leerinkbcek is gevallen. De meer integrate aanpak 
van de problemen in dit gebied maakt een goede sa
menwerking van de onderzoekers in de verschillendc 
vakgebiedcn en specialismen noodzakelijk. Om deze 
samenwerking te realiseren en om te bereiken, dat er 
ccn beter begrip ontstaat voor elkanders problemen, 
is een iets andere organisatievonn gekozen dan bij het 
Tielerwaard-onderzoek. Er is niet meer in afzonder
lijke secties gewerkt, maar de diverse rapporten zijn 
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steeds direct door de gehele werkgroep behandeld. 
Juist deze nauwe sarnenwerking is zeer vruchtbaar 
gcbleken. 
He! Leerinkbeckgebied-rapport heeft dezelfde inde
ling als het Tielerwaard-rapport. Het bevat dus naast 
het voorwoord en de inleiding een samenvattend 
hoofdrapport en een aantal deelrapporten, waarin de 
onderzoekingen in detail worden beschreven. 

2. HET ONDERZOEK IN HET 
LEERINKBEEKGEBIED 

Ret onderzoek in het Lecrinkbeekgebied is er voor
al op gericht geweest de waterbehoefte van de land
bouwgronden vast te stellen. Op een aantal verschil
lende manieren is hiertoe de werke1ijke verdamping 
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berekend, waarna door vergelijking met de potentii~le 
verdamping een goede indruk wordt verkregen van 
eventuele vochttekorten. Oak worden de economische 
aspecten van bet watervoorzieningsprobleem behan
deld. Verder wordt aandacht besteed aan de invloed 
van een kunstmatige grondwateronttrekking op de 
waterhuishouding van het gebied. Ret waterafvoer
aspect is eveneens uitvoerig bestudeerd. Hierbij kun
nen een drietal hoofdpunten worden onderscheiden, 
namelijk bet afvoeronderzoek ten behoeve van de 
waterbalansstudie, de studie van de topafvoeren en de 
watcrafvoer van een perceel. 
Voor de bestudering van de genoemde vraagstukken 
zijn een groat aantal basisgegevcns verzameld. Deze 
betreffen naast de neerslag, afvoer, grondwaterstand 
en het bodemvocht, voornamelijk de bodemkundige
en gco-hydrologischc gebiedseigenschappen. 



Hoofdrapport 

1. INLEIDING 

In de volgende paragrafen worden de verschillende 
onderzoekingen uit de deelrapporten kart sarnengevat 
en de belangrijkste conclusies vermeld. Begonnen 
wordt met cen korte beschrijving van de waterhuisw 

houdkundige toestand van de Achterhoek als geheel 
(deelrapport 1). Hierdoor kan een idee worden ge
vormd van de belangrijkste hydrologische problemen, 
die zich hier voordoen. Bovendien komt hiCI·in naar 
voren welke plaats het Leerinkbeekgebied in de Achw 
terhoek in waterstaatkundig opzicht inneemt. In dit 
vcrband zijn ook de fysischwgeografische, bodemkun
dige en geo-hydrologische beschrijvingen van het 
Leerinkbeekgebied, die in de dcelrapporten 2, 3 en 4 
worden gegeven, van nut. 
In dcelrapport 5 wordt het neerslagondcrzoek be
schreven, terwijl in de rapporten 6 en 7 het afvoer
onderzoek aan de orde komt. De grondwaterstand- en 
bodcmvochtmetingen worden in deelrapport 8 bespro
ken en de deelrapporten 9, 10 en 11 behandclen een 
aantal methodcn ter bepaling van de verdamping. In 
deelrapport 9 wordt tevens op de bepaling van de 
berging en afvoer ingegaan. Deelrapport 12 beschrijft 
de frequenticstudie van onder andere de optrcdende 
watertekorten. In de deelrapporten 13 en 14 wordt 
de rentabiliteit van cen betere waterhuishouding na
gegaan. Ter afsluiting is in deelrapport 15 een be
schouwing opgenomen over de samenhang van de 
vcrschillende facctten, die een toekomstig plan voor 
de waterhuishouding heeft. 

2. WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND 
VAN DE ACHTERHOEK 

De Achterhoek, waarmee hicr het gebied in Gel
derland gelegen ten oosten van de Rijn en de IJssel 
wordt aangeduid, vertoont in geografisch en hydro
logisch opzicht een rijk geschakeerd beeld. Behalve 
uit een strook rivierkleigronden langs de grote rivie
ren bestaat het gebied overwegend uit zandgronden. 
Het rond 145.000 ha grote gebied vertoont een zeer 
afwisselend landschap met op de lager gelegen gran
den meestal grasland en op de hogere delen bouw
land. Verder wordt het landschap getypeerd door 
houtwallen en kleine boscomplexen. Het oostelijk deel 
van de Achterhoek vertoont een vrij sterke terrein
hclling (5 tot 8 Ofoo), terwij1 daarcntegen bet midden
gebied vrij vlak is en de gronden naar de IJssel toe 
weer vrij sterk afhellen. De hoogteligging varieert 
van 45 m + N .A.P. in het oosten tot ongeveer 8 m 

+ N .A.P. in bet westen van het gebied. In geo
hydrologisch opzicht valt het gebied min of meer in 
twee delen uiteen. Ten oosten van de lijn Eibergen
Groenlo-Aalten is de dikte van het watervoerend pak
ket gering, doordat een zeer stugge afsluitende klei
laag tot dicht onder of zelfs tot aan maaiveld reikt. 
Deze kleilaag komt in het westelijk deel van het 
gebied op vecl grotere diepten voor (20 tot 60 m 
beneden maaiveld). De afvoer van het overtoltige 
regenwater uit dit gebied vindt plaats via een stelsel 
van grote en kleinere beken, die voor het merendeel 
natuurlijk lozen. De belangrijkste riviertjes zijn de 
Berkel, de Oude IJssel, de Baakse Beek en de Grote 
Beek. 
Bij hogere rivierstanden wordt een deel van de !age 
gronden langs de IJssel en de Rijn bemalen. 

Ret gebied was vroeger verdeeld in een vrij groat 
aantal waterschappen en gcdeeltelijk nag ongeregle
menteerd (bijlage 1). Na de tweede wereldoorlog is 
dit beeld sterk gewijzigd en zijn praktisch aile gron
den in waterschapsverband gebracht. De Achterhoek 
is thans verdeeld in enkelc grate waterschappen en 
polderdistricten (bijlage 2). Deze schaalvergroting 
heeft nict aileen een bestuur1ijke achtergrond gehad, 
maar was ook uit technisch oogpunt noodzakelijk. 

Uit het voorgaandc kan reeds worden afgeleid dat 
zich in waterhuishoudkundig opzicht zeer gevarieerde 
problemen voordoen. Deze hebben aan de ene kant 
betrekking op de natuurlijke afwatering van de neer
slag, maar aan de andere kant vraagt oak de bema~ 
ling van de langs de grote rivieren gelegen gronden 
de nodige aandacht. Naast de waterafvoer en het op~ 
heffen van wateroverlast is de watervoorziening van 
de landbouwgronden van belang. Een betere vocht
voorziening van de gewassen door beregening of wa
terinlaat, zowel als waterconservering door het hand
haven van een bepaald slootpeil door middel van 
stuwen, spelen hierbij een rol. 
Behalve de gcnoemde problemen vraagt ook de win
ning van grondwatcr voor huishoudelijk en industrieel 
gebruik steeds meer de aandacht. 
Tevens meet bij het maken van plannen ter verbete
ring van de watcrhuishoudkundige toestand rekening 
worden gehouden met de waterafvoer van de zich 
sterk uitbreidende stedelijkc gebieden, terwijl ook de 
lazing van afvalwater speciale problemen schept. 

In bet oosten van het gebied doen zich ten aanzien 
van de waterafvoer bijzondere problemen voor. Door 
de sterkc terreinhelling en het geringe bergend ver
mogen vindt de afvoer van de neerslag hier zeer snel 
plaats, waardoor hoge afvoerintensiteiten voorkomen. 
Dit blijkt duidelijk in dee! rapport 1, waarin met name 
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ook wordt gewezen op de hoge afvoeren uit DuitsM 
land. Bijna de helft van het gezamenlijke stroomge
bied van de beken in de Achterhoek ligt op Duits 
grondgebied. De regelmatig optredende hoge afvoeM 
ren konden niet door de beken worden verwerkt, 
waardoor op uitgebreide schaal overstromingen optra
den (bijlage 4). Vooral was dit het geval wanneer de 
dijken van de Berkel, de Groenlose Slinge en de Aa!M 
tense Slinge doorbraken. Ook in het mcest westelijke 
gebied traden veelvuldig inundaties op, maar dan tenM 
gevolge van het buiten de oevers treden van de Rijn 
en de IJssel en de dam·door gestremde afvoer van de 
beken. 

Vele werken ter verbetering van de waterstaatkunM 
dige toestand zijn in de loop van de jaren uitgevoerd. 
De belangrijkste zijn het sluiten van de Baakse en 
Spijkse overlaten, de bouw van zeven gemalen en de 
verbetering van de Oude IJssel. Andere werken zijn 
nog in uitvoering zoals de verbetering van de Berkel, 
de Groenlose Slinge en de Aaltense Slinge. Dit geldt 
ook voor de hoofdleidingen in het Waterschap van 
de Baakse Beek en de polderdistricten Usselland, Rijn 
en IJssel en Oude Rijn. Vermeldenswaard is dat in 
enkele gevallcn reductiereservoirs (Berkel en Aaltensc 
Slinge) worden aangelegd, waarin tijdelijk een dee! 
van de hoge afvocren kan worden geborgen. Verder 
wordt in een aantal gevallen het water van de hoge 
gronden door bedijkte stroomkanalen op natuurlijke 
wijzc naar de grate rivieren afgevoerd. Dam·door kan 
de grootte van de bemalingsgebiedcn worden beperkt. 

Bij het uitvoeren van vcrbeteringswerken wordt 
mede aandacht geschonken aan het sparen van na
tuurschoon. Soms wordt aan het maken van nieuwe 
trace's of koppelleidingen de voorkeur gegeven hoven 
het verbreden van bestaande leidingen. Derge1ijke op
lossingen worden tevens gezocht voor leidinggedeelten 
waarvan de verbreding zeer kostbaar zou worden. 
Een speciaal probleem vormt verder het zandtrans
port. Om de afzetting van zand te lokaliseren worden 
op een aantal plaatsen zandvangen gebouwd. 

De waterstaatkundige en cultuurtechnische werken 
worden uitgevoerd met subsidie van het Rijk en in 
vele gevallen ook van de Provincic. Vele werken vin
den in ruilverkavelingsverband plaats (bijlage 3). De 
meeste worden zodanig uitgevoerd, dat de afvoertop, 
die gemiddeld 1 x per jaar optreedt (Q1), kan worden 
getransporteerd bij een drooglcgging van ongeveer 
60 em, hctgeen meestal impliceert, dat de afvoer met 
een gemiddelde overschrijdingskans van 1 x per 100 
jaar (Qloo) nog juist zonder drooglegging kan worden 
verwerkt. Volgens deelrapport 1 is de verhouding tusM 
sen Q100 en Q1 voor verschillende beken in de Ach
terhoek nagenoeg constant en wei ongeveer 2. De 
genoemde verhouding heeft betrekking op dagafvoerM 
sommen. Voor topafvoeren bedraagt de verhouding 
tussen Q 100 en Q1 rond 2,2. Verder is het gerniddelde 
van de jaarafvoeren voor de verschillende beken be-
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rekend. Dit bedraagt voor de periode 1956 tot en met 
1965 rond 340 rnm, hetgeen bij een gemiddelde neerM 
slag over dcze periode van 790 rnrn resulteert in een 
verdamping van 450 mm per jaar. 
Tenslotte zijn in dcelrapport 1 de bij de verschillende 
verbeteringswerken gehanteerde normen vergeleken 
met de afvoeren, berekend voor de periode 1956 t.ot 
en met 1965. Voor de meeste beken blijken beide 
gegevens redelijk overeen te stenunen. 

3. FYSISCH-GEOGRAFISCHE, 
BODEMKUND1GE EN 
GEO-HYDROLOGISCHE BESCHRIJVING 
VAN HET LEERINKBEEKGEBIED 

Het Leerinkbeekgebicd, gelegen in het oostelijke 
deel van de Achterhoek, tussen de plaatsen Borculo, 
Eibergen en Groenlo, maakt deel uit van het stroom
gebied van de Berkel. Ret overtollige water van het 
5200 ha grote gcbied wordt via een vrij groot aantal 
kleine beekjes en sloten op de Leerinkbeek gebracht, 
die nabij Borculo vrij uitstroomt in de Berkel. Door 
het hoge peil op de Berkel leverde deze lozing vroeger 
dikwijls grate moeilijkheden op met ais gevolg dat op 
grate schaal inundaties optraden. Door de omlegging 
van zowel de Berkel als de Leerinkbeek is dit thans 
niet meer het geval. Ook in het overige deel van het 
gebied was de ontwateringstoestand onbevredigend. 
Dit werd mede veroorzaakt doordat cen groat deel 
van de gronden pas na 1900 is ontgonnen (bijlagen 
5 en 6) en het leidingenstelsel niet in voldoende mate 
aan deze veranderingen werd aangepast. De in de 
jaren 1967 tot 1969 uitgevoerde verbcteringswerken 
hebben dezc moeilijkheden vrijwel zeker opgelost. 

De gronden zijn voor 65 % in gebruik als grasland 
en voor 30 % als bouwland, terwijl slechts 5 % uit 
bos en woeste grond bestaat (bijlage 7). In overecn
stemming met het grondgebruik wordt vrijwcl uit
sluitcnd het gemengde bedrijfstype aangetroffen. De 
hoogteligging varieert tussen 34 m + N.A.P. in het 
bovengebied tot 15 m + N.A.P. nabij Borculo (bij
lage 8). De gemiddeldc tcrrcinhelling bedraagt 2 Of00 

in het mcest westelijke gebiedsdeel, maar is in het 
oostelijk dee! aanzienlijk groter (5 tot 8 Of00). Ook de 
grondwaterdiepte varieert vrij sterk, namelijk van 0 
tot 30 em beneden maaiveld in de gebieden met hogc 
grondwatcrstanden en van 200 tot 400 em beneden 
maaiveld in de gebieden met !age grondwaterstanden 
(bijlagen 13 en 14). 

Het gebied bestaat voor het grootste decl uit huM 
muspodzolgrondcn en leemhoudende beekeerdgronM 
den (bijlage 12). Vercler bestaan de hoge delen 
meestal uit enkeerdgronden en treft men langs de 
Berkel een betrekkelijk kleine oppervlakte bcekklei 
aan. Ook in het zuidwesten van het gebied komen 
kleipakketten voor, welke echter niet door de Berkel 



zijn afgezet maar door de Groenlose Slinge. Vroeger 
loosde deze rivier in tijden van hoge afvoeren het wa~ 
ter via het Leerinkbeekgebied op de Berkel (fig. 2.1). 
De diktc van de laag humushoudende grand, evenals 
het humusgehalte zelf, varieert vr.ij sterk. De dikte 
van de bovengrond bedraagt 20 tot 50 em bij de pod
zol~ en beekeerdgronden, bij een humusgehalte van 
2 a 8 %I terwijl de enkeerdgronden 50 tot 120 Cm 
dik zijn bij een humusgehalte van 5 a 10 %. 

In het kader van het bodemkundig onderzoek is 
verdcr een zogenaamde grondwatertrappenkaart ver
vaardigd (bijlage 12). Deze kaart geeft een indeling 
naar de fluctuatic van de grondwaterstand. In totaal 
worden 7 klassen onderscheiden, elk bepaald door het 
gemiddelde van de drie hoogste respectievelijk drie 
laagste grondwaterstanden per jaar, berekend over een 
zo groat mogelijk aantal jaren. De indeling van de 
gronden geschicdt aan de hand van profielkenmerken 
die de beweging van het grondwater karakteriseren 
(onder andere roestvlekken, ongeaereerdheid, enz.). 
Het bleek mogelijk te zijn op grand van genoemde 
kenmerken een gebied te Iakaliseren waar de grond
waterstandvariatic thans anders is dan vrocger. Deze 
vcrandcring is het gevolg van de kunstmatige ant
trekking van grondwater. 

Oak in geo-hydrologisch opzicht treden binnen het 
Lccrinkbcekgebied belangrijke verschillen op (dee1-
rapport 3). Zeals reeds in par. 2 is vermeld loopt de 
grenslijn tussen bet gebied waar de praktisch ondoor
latende basis zeer diep ligt en het gebied met een 
ondiepe ligging van deze basis juist door het Leerink
bcckgcbied. De ondoorlatende basis bestaat uit slecht 
doorlatende slibhoudende glauconietzanden en nageR 
noeg ondoorlatende kleilagcn. De grens tussen beide 
gebieden valt ongcveer samen met de lijn waar oak 
een sprang in de haogte van het maaiveld optreedt. 
De dikte van het watervoerend pakket is in het oosten 
van het gebied 0 tot 10 m en in bet westen 20 tot 
40 m (bijlage I 0). Behalve de dikte van het watcr
vocrcnd pakket is ook de doorlatendheid hiervan een 
belangrijk gegeven. Dezc doorlatcndheid varieert van 
minder dan 0,1 tot meer dan 50 m/ctm. Aan de 
hand van deze beide factoren is de kD-waardenkaart 
vervaardigd (bijlage 11). Deze kaart is onder andere 
van belang voor het bcrckcnen van de grondwater
strorning. De kD-waarde varieert van kleiner dan 
100 m2Jetm in bet oosten tot meer dan 2000 m2/etm 
op enkele plaatsen in bet westen van het gebied. Bij 
het onderzoek blcck dat in de ondoorlatendc basis 
grate en kleine geulen voorkomen die met grove zan
den zijn opgevuld. Uit CCn van de kleinere geulen 
onttrekt het pompstation OldcnREibergcn grondwater. 
In ecn dicpere geul die ten noordwesten van het hui
dige pompstation werd gevonden, is thans een uitbreiR 
ding van de grondwaterwinning geprojecteerd. De 
Jigging van ccn aantal andere geulcn kon evcncens 
worden vastgesteld, waarbij de gea-elektrische meet-

methode van veel waarde bleek te zijn. 
Een ander belangrijk geoRhydrologisch gegeven is 

het voorkomen van slecht doorlatende Jagen in het 
watervoerend pakket. Dergelijke lagen zijll van belang 
b.ij de grondwaterwinning. Het onttrekken van water 
beneden deze Jagen beeft het voordeel, dat onge
wenste ver1agingen van het freatisch vlak meestal 
achterwege blijven. 
In het Leerinkbeekgebied komen inderdaad afsluiten
de lagen voor die als keileem, fluvioglaciale leem of 
interglaciale Eernklei worden omschreven. Deze lagen 
hcbben echter slechts een beperkte uitgestrektheid. 
Door de uitvoering van een aantal pompproeven is de 
verticalc wcerstand (c) van deze lagen vastgesteld. De 
c-waarde varieert sterk, namelijk van 40 tot ongeveer 
30.000 etm. 

Ecn belangrijke kaart die in bet kader van bet geo
hydrologisch onderzoek is vervaardigd, is de zoge
naamde kwelkaart. Hierop worden gebieden aangcge
ven waar de ondergrondse aanvoer grater is dan de 
ondergrondse afvoer (kwel) en gebieden waar het om
gekeerde het geval is (wegzijging). De verschillen in 
geo-hydrologische gesteldheid hcbben grate invloed 
op de hydrologische processen in een gebied. Met 
name bet afvoerproccs wordt er in sterke mate door 
bepaald (deelrapport 7). 

4. HET METEN VAN HYDROLOGISCHE EN 
METEOROLOGISCHE GROOTHEDEN 

Bij bet opzettcn van een hydrologische studic voor 
een stroomgebied moet worden begonnen met het in
richten van een doelgericht meetnct. De nauwkeurigR 
heid van de basisgegevens bepaalt immcrs in belang
rijke mate de nauwkeurigheid van de uiteindelijke 
rcsultaten. Steeds moet echter in het oog worden ge
houdcn met welk doel de gegevens worden verzameld, 
omdat het nauwkcurig meten van een enkele factor 
weinig zinvoJ is. :Meestal kan maar ten dele van reeds 
bestaande waarnemingsstations gebruik worden ge
maakt. 
Het net van neerslagstations van bet K.N .M.I. is niet 
voldocnde dicht om de gebiedsneerslag nauwkeurig te 
kunnen bepalen. Oak de verdamping van een gebied 
kan niet zonder meer uit de beschikbare metingen 
worden berekend. Slechts van cnkele waarnemings
stations worden name1ijk regelmatig vcrdampingscij
fers gepubliceerd, waarbij het bovendien maandwaar
den betreft van de open watcrverdamping. Verder is 
het afvoeronderzoek dat door de Dienst voor de \Va
terhuishouding van de Rijkswaterstaat is uitgevoerd 
voornamelijk gericbt op het bepalen van de hogere af
voeren. Wat deze afvoeren betrcft is de kennis dan oak 
sterk vcrrncerderd. De bescbikbarc afvoermeetpunten 
en de gebruikte meettechnieken zijn echter dikwijls 
veel minder geschikt om op vragen ten aanzien van de 
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totaal afgevoerde hoeveelheden een nauwkeurig ant
woord te geven. De door het Archief van Grond
waterstanden T.N.O. verzamelde gegevens zijn in vele 
gevallen wa'ardevol gebleken, maar behoeven voor 
detailstudies meestal aanvulling. Gegevens aangaande 
de peilen in de open leidingen en van veranderingcn 
in de waterhuishoudkundige toestand in een gebied 
ontbreken meestal. Bovendien zijn vrijwel aileen 14-
daagse of 3-maandelijkse gegevens beschikbaar. Over 
het vochtgehalte van de bodem zijn vrijwel gecn syste
matisch verzamelde gegevens beschikbaar. 

In het Leerinkbeekgebied is er gczien het voren
staande naar gestreefd de diverse factoren met een
zelfde nauwkeurigheid te bepalen. De ervaringen op
gedaan bij het mcten van de verschillende grootheden 
zullen hier kart worden samengevat. 

Bij het meten van de neerslag is gebleken dat met 
de standaard-regenmeter, waarvan de rand zich 40 em 
hoven het maaiveld bevindt, steeds minder wordt ge
meten dan met een grondregenmeter. Dit verschil is 
voornamelijk het gevolg van de windinvloed en be
draagt 6,6 %. Dit percentage hceft betrekking op 
jaarhoeveelheden en is berekend als het gemiddelde 
van een drietal stations. Ret verschil varieert nogal in 
de loop van het jaar, name1ijk van 3 - 6 % in de 
zorner tot 8- 10% in de winter. Deze resultaten 
stemmen goed overeen met die van verschiHende an
dere onderzoekingen. Bij het onderzoek in het Lee
rinkbeekgebied is zoveel mogelijk uitgegaan van de 
cijfers van de grondregenmcters. Verder b1ijkt dat met 
het type pluviograaf dat veelal bij neers1agonderzoek 
wordt gebruikt, vooral in de winter nog 1agere neer
slaghoeveelheden worden gemeten dan met de stan
daardregenmeter. Het verschil bedraagt in de winter 
ongcveer 8 % en in vergelijking met de grondregen
meter dus zelfs ongeveer 17 %. Daarom is een nieuw 
type registrerende grondregenmeter (fig. 1) ontwor
pen, waarvan de gegevens mechanisch worden ver
werkt. 

Fig. 1. Rechts op de voorgrond de grate opvangtrechter 
en Jinks de recorder van de nieuwe registrerende grand* 
regenmeterconstructie; op de achtergrond de normale 
grondregenmeter 
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De plaatselijke variatie van de neerslag kan vooral bij 
zomerbuien aanzienlijk zijn. In het Leerinkbeekgebied 
is gebleken dat bij cen afstand tussen de stations van 
ongeveer 3 km deze buien goed kunnen worden be
schreven. 

:rviet het meten van de verdamping is bij het onder
zoek in het Leerinkbeekgebied weinig ervaring opge
daan. Deze term is uit de andere waterbalanstermen 
berekend. We1 is gebleken dat een ingegraven ver
dampingspan, waarvan de rand zich juist hoven maai
veld bevindt en waarin het waterniveau op ongeveer 
2 em onder deze rand wordt gehouden, niet voldoet 
in verband met spatverliezen. 

Een nauwkeurige bepaling van de afvoer met be
hulp van de Q/ h-krommen is onmogelijk indien niet 
voldoende informatie over de begroeiingstoestand van 
de beek aanwezig is. De stromingsweerstand en daar
mee de afvoercapaciteit van de beek hangt namelijk 
zeer sterk van de begroeiing af. In deelrapport 6 is 
een methode beschreven om de begroeiingstoestand te 
karakteriseren door de verhouding tussen een wei en 
een niCt door begroeiing beinvloed beekpeil. 
Overigens kan de invloed van de begroeiing op de 
afvoerbepaling grotendeels worden geClimineerd door 
de afvocr met bchulp van kunstwerken te bepalen. 
Soms kan van bestaande kunstwerken gebruik worden 
gemaakt, al of niet na het aanbrengen van kleine 
wijzigingen. Dikwijls moeten evenwel speciale meet
inrichtingen worden gebouwd. In het Lecrinkbeek
gebied zijn in totaal 12 meetstuwen geplaatst (bijlage 
9). Van het zestal typen dat werd toegepast blijkt 
vooral de zogenaamde H-flume (fig. 2) zeer goed te 
voldoen. Een aantal aspccten, dat bij het inrichten van 
afvoenneetpunten van be1ang is, wordt in dcelrapport 
6 besproken. Verder blijkt dat voor de berekening 
van de afvoer van beken met een snel \Visselend peil 
het gcwenst is, dat de waterstanden continu worden 
geregistreerd. Vooral met het oog op de mechanische 
verwerking van de gegevens biedt het gebruik van 
apparatuur, waarmee beekpeilen in hct veld direct op 
ponsband worden vastgelegd, sterk de voorkeur. Het
zelfde geldt overigens voor de meeste hydrologische 
en mcteorologische gegevens. De waarnerning van de 
grondwaterstanden meet op zoveel mogelijk reprcsen
tatieve punten geschieden, waarbij de peilbuizen ver
spreid moeten staan over gronden waarvan de grond
waterstandf1uctuatie, het grondgebruik en het bodcm
type verschillen. De grondwaterstand dient vaker dan 
eenmaal per 14 dagen te worden opgenomen indien 
deze snel fluctueert. In bijzondere gevallen is het 
zelfs gewenst op continue registratie over te gaan. 

Voor het bepalen van de hoevee1heid bodemvocht 
is de nucleaire meettechniek zeer waardevol gebleken. 
Een regelmatige ijking van de neutronenbron is daar
bij noodzake1ijk, terwijl tevens de metingen in de 
1agen die permanent beneden het freatisch vlak 1iggcn 
als contro1e kunnen worden gebruikt. Ook voor de 



Fig. 2. De meetgoot (H~fh1me) waarmee op meetpunt 12 
de afvoer is gemeten 

berekening van de gemiddelde bodemvochtberging 
over een gebied is het van belang, dat de plaats van 
de meetpunten aan dezeJfde voorwaarden voldoet als 
die voor de grondwaterstandpeilbuizen, die hiervoor 
zijn genoemd. Ook moet zo mogelijk steeds tot be
ncden het laagst waargenomen freatisch niveau wor
den doorgemeten. Een geschikte keuze voor de fre
quentie waarmee de bodemvochtmetingen kunnen 
worden uitgevoerd is eenmaal per week of eenmaal 
per 14 dagen. 

5. NEERSLAGONDERZOEK 

Voor hydrologisch onderzoek vormt het zo nauw
keurig mogelijk vaststellen van de neerslag over een 
gebied meestal het belangrijkste aspect. De twee pun
ten die hicrbij naar voren komen zijn het nauwkeurig 
meten van de puntneerslag en het uit een beperkt 
aantal waarnemingsstations berekenen van de gebieds
ncerslag. 
In de vorige paragraaf zijn de meeste problemen die 
hiermee verband houden, namelijk de keuze van het 
type instrument, de opstelling ervan, de frequentie 
van waarneming en het aantal stations dat nodig is 

om een regenbui nauwkeurig te beschrijven, reeds ge
noemd. 
In deelrapport 5 word! duidelijk onderstreept dat de 
waarnemingsfrequentie samenhangt met het doel van 
bet onderzoek. Bij cen onderzoek naar de hoogste af
voerintensiteiten moet, met name in gebieden die snel 
op de neerslag reageren, bijvoorbeeld met perioden 
korter dan een dag worden gewerkt. De neers1agver
deling naar plaats blijkt in de Achterhoek nogal on
rege1matig te zijn. Dit geldt speciaal voor de onweers
buien in de zomer, die dikwijls een lokaal karakter 
hebben. Enkele voorbeelden worden in deelrapport 5 
besproken. Het Jokale karakter van deze buien heeft 
tot gevolg, dat de samenhang tussen de necrslag op 
de stations sterk met de afstand en de intensiteit af
neemt. 

Uit de waarnemingen gedurende de jaren 1964-
1967 kan de voorlopige conclusie worden getrokken, 
dat in het oosten van de Achtcrhock de kans grater 
is dat dergelijke lokale buien optreden dan meer naar 
het westen. Een meer systematisch onderzoek over 
ecn grater aantal jaren zal uit mocten wijzen of dit 
inderdaad het geval is. 
De gemiddelde neerslag van een gebied kan goed 
worden berekend met de methode volgens Thiessen. 
Overigens blijkt dat in het Leerinkbeekgebied het 
Thiessengemiddelde goed met het rekenkundig gc
middelde van aile stations overeenstemt. Zelfs kan de 
gemiddeldc neersJag goed uit een twcetal stations wor
den berekend door aan de waarnemingen op dezc 
stations een bepaald gewicht toe te kennen. Dit ge
wicht is evenwel nict van tevoren vast te stellen en 
varieert voor de verschillende seizoenen. Voor zeer 
lokale buien geven de genoemde methoden echter 
geen bevredigend resultaat en verdient het aanbeve
ling de gebiedsneerslag uit bet isohyetenpatroon te 
bepalen. 
Bij een korte periode van onderzoek is het gewenst 
na te gaan, in hoeverre de hydrologische toestand gc
durende deze periode afwijkt van die over een grater 
aantal jaren. De neerslag is een van de grootheden 
waarmce de hydrologische toestand redclijk kan wor
den getypeerd. Dit geldt speciaal voor de winterperio
den, omdat in de zomer tevens de verdamping en het 
bergend vermogen van de grond een belangrijke in
vloed hebben. Uitgaande van de neerslagverdeling 
voor het K.N .M.I.-station \Vinterswijk sluiten de pe
rioden 1952 tot en met 1966 en 1962 tot en met 1966 
goed bij het gemiddelde over een groot aantal jaren 
aan. Tevens blijkt, dat de in de jaren 1965 en 1966 
gevallen hoeveelheden neerslag een zeer extreem ka
rakter hebben. Dit geldt met name voor een aantal 
dag- en maandsommen, maar in het bijzonder voor 
de 720-daagsc neerslagsorn over de periode april 1965 
tot en met maart 1967. In een aantal gevallen is de 
gemiddelde herhalingstijd meer dan 100 jaar en in 
een gcval zclfs mccr dan 500 jaar. Vcrder b1ijken de 
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frequentieverdelingen van de gebiedsneerslag en die 
van de enkele stations niet significant van elkaar te 
verschillen (deelrapport 5). 

6. AFVOERONDERZOEK 

6.1. lNLEIDING 

Aanvankelijk heeft het afvoeronderzoek in Neder
land zich voornamelijk gericht op het vaststellen van 
de maatgevende afvoer voor grotere afwateringseen
heden, zeals polders en stroomgebieden. Daarnaast is 
de perceelsontwatering op vele plaatsen bestudeerd. 
Meestal stand hierbij het voorkomen van ongewenst 
hoge grondwaterstanden en inundaties voorop en 
kwarn het handhaven van een bepaalde waterstand in 
droge perioden op de tweede plaats. \Vat dit laatste 
punt betreft is de kennis van de frequentie van de 
lage afvoeren een belangrijk gegeven. Aan het nauw
keurig vaststellen van de lage afvoeren is echter tot 
voor kart weinig aandacht besteed. Het optreden van 
deze afvoeren is in verband met de waterkwaliteit 
oak van belang voor bet lozen van afvalwater en voor 
het beoordelen van de waterinlaatmogelijkheden. Ver
der is relatief wcinig aandacht besteed aan bet vast
stellen van de totale afvoer over Iangere perioden. 
Genoemde punten zijn wel bij het onderzoek in het 
Leerinkbeekgebied betrokken. 

De studie van het afvoerproces kan op verschillende 
manieren worden aangepakt. Uitgegaan kan worden 
van een bepaalde grondwaterstand die met een zekere 
frequentie mag worden overschreden. Bij een gegcvcn 
neerslaghocveelheid en met de berekcndc of geschatte 
bodemconstanten kan dan een maatgevende afvoer en 
het bijbehorende slootpeil worden berekend (BLOB
MEN, 1968; zie deelrapport 9). In dit geval word! als 
kleinste afwateringseenbeid het percecl gcnomen. Ook 
wordt dikwijls _uitgegaan van de in de bestaande toe
stand gemeten afvoer. De resultaten hangen dan uiter
aard nauw met deze toestand samen en zonder meer 
kan geen uitspraak over bet afvoerverloop na ver
andering van de ontwateringstoestand worden gedaan. 
Een moeilijkheid bij deze wijze van werken is dat de 
afvoercapaciteit van het bestaandc lcidingenstclscl 
dikwijls te klein is, waardoor inundaties optreden en 
de boogste afvoeren niet kunnen worden gemeten. 
Wordt de afwatering in een dergclijk gebied ver
beterd, dan worden primair de mogelijkheden om 
tijdelijk water te bergen weggenomen, hetgeen in een 
verhoging van de topafvoer resulteert. Wordt de 
grondwaterstand door het verbeteren van de ontwate
ringstoestand echter zo sterk verlaagd, dat gedurende 
een groot deel van de winter een groter bergend ver~ 
mogen beschikbaar is, dan zullen de meeste afvoer
toppen aanzienlijk lager uitvallen en zal de frequentie
verdeling van de tappen vcranderen. Of echter ook 
de hoogste tappen in dat geval Jager zullen worden 
kan niet zonder rneer worden gezegd. Opgemerkt 
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moet nog worden dat een grater bergend verrnogen 
ook kan ontstaan door een kunstmatige onttrekking 
van grondwater. 

6.2. HE T A F V 0 E RVER L 0 0 P 

De belangrijkste drie afvoercomponenten die kun
nen worden onderscheiden zijn de afvoer over het 
maaiveld (oppervlakte afvoer), die door de bovenste 
grondlagen (oppervlakkige afvoer) en de grondwater
afvoer. De eerste twee componenten worden door
gaans de snelle afvoer genoemd, terwijl de grondwa
terafvoer meestal als de langzame component wordt 
aangeduid. De vorm van de afvoergo1f verschaft be
langrijke informatie over bet aandeel van de verschil
lende componenten in de afvoer. Dit geldt speciaal 
voor niet te grate afwateringseenbeden; voor grotere 
en weinig homogene gebieden worden de effecten 
teveel afgevlakt. 

Voor het karakteriseren van een afvoergolf is voor
al het tijdsverloop tusscn de neerslag en de bijbebo
rende afvocrgolf een nuttig gegeven. Voor het vast
stellen van de reactiesnelheid van een gebied is verder 
de tijdsduur tussen het begin en de top van de afvoer
golf van belang en verder bet verloop van de basis
afvoer. De diverse kleinere stroomgebieden binnen 
het Leerinkbeekgebied vertonen ten aanzien van deze 
punten duidelijke verschi1Ien. Uit het afvoerverloop 
blijkt dat de gebieden 10, 12 en 13 sneller op de 
neerslag reageren dan gebied 14, maar dat het per
centage snelle afvoer bij gebied 12 kleiner is dan bij 
de gebieden 10 en 13. De basisafvoer is ecbter bij de 
gebicden 12 en 14 belangrijker dan bij de andere ge
bieden. Deze feiten stemmen goed overeen met het 
verschil in bergend vermogen, de terreinhelling en bet 
percentage lage gronden in de gcnoemdc gebieden. 
De inv1oed van elk van deze factoren afzonderlijk 
kan niet worden vastgesteld, omdat er geen gebieden 
voorkomcn, die slechts in een enkele eigenschap ver
schillen. Ret verdient aanbeveling voor een groot aan
ta1 gebieden, die ten aanzien van de genoemde groot
heden verschillen, standaard ver1oop1ijnen vast te stet
len. Dergelijke lijncn kunnen waardevolle inlichtingen 
verschaffen over de hoogste afvoerintensiteiten en de 
basisafvoer en zijn tevens van groot nut voor gedetail
leerdc neerslag-afvoerstudics. Voor snel reagerende 
gebieden zijn dagcijfers niet voldoende om het afvoer
verloop nauwkeurig te beschrijven. Gegevens over 
perioden van 3 uur blijken in het Leerinkbeekgebied 
het beste te voldoen. De meest geschikte periode
lengte zal van punt tot punt verschillen en afhankelijk 
zijn van de reactiesnelheid van het gebied. 

6.3. LOOPSNELHEID EN AFVLAKKING 

VAN AFVOBRGOLVBN 

Over de loopsnelheid en de afvlakking van afvoer-



golven in de Nederlandse beken is tot nu toe weinig 
studie verricht. Tech zijn dit, vooral in verband met 
hct stuwbeheer, belangrijke gegevens. In het Leerink
beekgebied staan niet voldoende gegevens ter beschik
king om dit punt uitvoerig te kunnen bestuderen en 
is volstaan met het geven van cnkele voorbeelden. De 
loopsnelheid van een afvoergo1f is tengevolge van cen 
verschil in begroeiing en natte omtrek van de sloot 
in de zomer in de regel kleiner dan in de winter, 
Tussen het optreden van de top van de afvoergolf bij 
de meetstuwen 10 en Fe (een afstand van ruim 10 
km) ligt in de zomer ongeveer 9 uur en in de winter 
7,5 uur. Overigens bestaat voor een aantal punten 
weinig vcrband tussen de tijdstippen van optreden van 
afvoertoppen. 

Voor het tijdig strijken van stuwen bij de kans op 
een hoge afvoergolf, is soms het tijdsverscbil tusscn 
bet optreden van cen afvoertop op twee punten te 
gering. In dat geval is bet zinvol na te gaan in hoe
verrc er verband bestaat tussen het einde van ecn 
regenbui en bet optreden van de afvoertop of tussen 
deze top en de boogste grondwaterstand. Voor ge
bied I 0 dat snel op de neerslag reageert blijkt in de 
winter de hoogste grondwaterstand gemiddeld 90 mi
nuten na het einde van een regenbui op te treden, 
terwijl dit voor de top van de afvoergolf gemiddeld 
140 minuten is. Tussen de punten treedt een vrij 
grate spreiding op, aangezicn de tijden ook afhanke
lijk zijn van de neerslagintensiteit en het bergend ver
mogen. Voor een juist stuwbeheer moet het afvoer
verloop in bovenstrooms gelegen gebieden of bet 
grondwaterstandverloop en neerslagpatroon als maat
staf worden gekozen. In elk concreet geval zal moe
ten worden nagegaan welke meetpunten hiervoor het 
meest geschikt zijn. De grondwaterstand is tevens van 
belang voor het bepalen van het tijdstip waarop het 
zomer- en winterpeil moet worden ingesteld. De 
grondwaterstand hangt irnmers nauw met de voor de 
plant beschikbare waterhoevcelheid samen, terwijl 
deze stand tevens een indicatie is voor de kans op 
hoge afvoeren. 

6.4. A F v 0 E R T 0 p p EN 

In de gebieden die snel op de neerslag reageren 
treden zeer boge afvoerintensiteiten op. Bij mcetpunt 
10 veroorzaakt in de winter een regenbui van 20 tot 
25 mm bijvoorbeeld een topafvoer, die boger ligt dan 
3 l!scc.ha. In de periodc 1964- 1967 is dit niveau 
7 maal overschreden en een niveau van 2 1/ scc.ha 
ze1fs 21 maal. Hierbij moet direct worden opgemerkt, 
dat de overschrijdingsduur van dezc hoge intensiteiten 
zeer kort is. Uit de analyse van het afvoerverloop van 
gebied 10 blijkt, dat onder extreme omstandigheden 
(december 1960) de topafvoer rond 7 1/sec.ha zou 
zijn geweest, indien het lcidingenstelsel cen voldoende 
afvoercapaciteit had gehad. Voor gebied 14 met een 

geringere belling en een groter bergend vermogen 
liggen de topafvoeren aanzienlijk lager en zijn in de 
periode 1964 - 1967 slechts drie toppen boven I ,5 l/ 
sec.ha voorgekomen. In de winter blijkcn de top
afvocren van de diverse gebieden een redelijke sa
menhang te vertonen. In de zomer is de samenhang 
meestal minder goed door de grotere verschillen in 
bcrgend vermogen en gebiedsneerslag. Ook tussen de 
afvoeren die in de verschillende gebieden op wille
keurig gekozen tijdstippen binnen eenzelfde dag zijn 
gemetcn, bestaat meestal geen goede correlatie. Ge
bieden met bijna uitsluitend grondwaterafvoer kunnen 
op deze regel een uitzondering vormen. Ook is in de 
natte winterpcrioden een redelijk verband aanwezig 
tussen de topafvoer en de ncerslaghoeveelheid. Deze 
samcnhang is geringer naarmate een gebicd een groter 
bergend vermogen heeft. 

De frequentieverdeling van de afvoer hangt met de 
Jengtc van het waarnemingsinterval samen. Dit geldt 
in sterkere mate voor de topafvoeren dan voor de dag
afvoersommen en het effect komt sterker naar voren. 
naarmate een gebied sneller op de neerslag reageert. 
Voor gebied 13 blijkt dat uitgaande van eenmaal 
daags waargenomcn beekpeilen. een topafvoer van 
18 mm/ etm een berhalingstijd heeft van gcmiddeld 
2 jaar. Uitgaande van geregistreerde waterstanden 
wordt bij eenzelfde herhalingstijd 23 mm/ etm gevon
den. 
Voor dagsornmen zijn de verschillen geringer en be
dragen bij eenzelfde herhalingstijd respectievelijk 15 
mm/etm en 17 mm/ctm. Aangezien deze uitspraken 
berusten op waarnemingen uit de relatief nattc perio
de van 1964 - 1967, moet aan de grootte van dczc 
afvoeren geen absolute waarde worden toegekend. 
In dit opzicht geven de cijfers over de periode 1962-
1966 een bctrouwbaarder bccld. In dit tijdvak stem! 
de neerslagverdeling namelijk gocd met die uit de 
periode 1880- 1966 ovcreen. Voor gebicd 10 en voor 
het Leerinkbeekgebied als geheel (meetpunt F,) be
dragen bij een herhalingstijd van gemiddeld 1 winter 
de topafvoeren respectievelijk 24 en 8,8 mm/ etm en 
bij een herhalingstijd van gemiddeld 10 winters res
pectievelijk 41,5 en 13,5 mm/etm. 

6.5, GRONDWATER- EN BASISAFVOER 

In deelrapport 9 wordt aangetoond, dat de grond
waterafvoer met de grondwaterdiepte samenhangt. Bij 
diepe grondwaterstanden bedraagt de minimale grond
waterafvoer berekend als gemiddelde over 14-daagse 
perioden ongeveer 0,1 mm/etm, terwijl bij boge 
grondwaterstanden het gemiddelde berekend over 14-
daagse periodcn 4 mm/ etm is. De hoogste dagwaar
den zullen ongetwijfeld hager liggen. 
Duidelijk komen bij dit onderzoek ook twee ont
wateringsniveaus naar voren. Indien de tertiaire en 
secondaire leidingcn droogvaUen vindt de grondwater-
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afvoer naar de hoofdleidingen plaats. Het droogvallen 
van een deel van het leidingenstelsel wordt in deel~ 
rapport 7 uitvoerlg besproken. Ret tijdstip van droog~ 
vallen van de leidingen hangt nauw met de gemiddel
de grondwaterdiepte samen. Door deze nauwe relatie 
is het mogeHjk de duur van het droogvallen van de 
sloten af te leiden uit de grondwaterstandfrequentie. 
Dit is daarom belangrijk omdat grondwaterstandge
gevens meestal over een langere periode beschikbaar 
zijn dan beekpeiJgegevcns. Het over een kort traject 
droogvallen van cen sloot is een aanwijzing, dat zeer 
plaatselijk een sterke wegzijging optreedt. Dit is met 
name vastgesteld in het midden van het gebicd ter 
plaatse van het onttrekkingsgebied van het drink
waterpompstation. 

Aangezien de gemiddelde afstand tusscn de lcidin
gen een belangrijk gegcven is bij het berekenen van 
de afvoer, is het zinvol aan het gecompliceerde geheel 
van het droogvallen van een leidingenstelsel meer 
aandacht te schenken dan tot nu toe hct gcval is ge
weest. In deelrapport 7 is verder het aantal dagen 
aangegeven dat bepaalde afvoerniveaus worden on
derschrcden. Voor gebied 10 bijvoorbeeld is gemid
deld op 158 dagen per jaar de afvoer kleiner dan 
0,1 mm/etm. 

6.6. A F V 0 E R S 0 M M EN 

De afvoersommen van de diverse gebieden blijken 
aanzienlijk te verschillen. Voor de relatief natte pe
riode 1964- 1967 bedraagt bijvoorbceld de gemid
delde jaarafvoer van de gebicden 10 en 12 respectie
ve1ijk 470 en 380 mm. Over de periode 1962- 1966, 
waarin de neerslagverdeling goed met die over de 
periode 1880 - 1966 overeenstemt, is de gemiddeldc 
winterafvoer voor gebied 10 en voor het Leerinkbeek
gebied als geheel (meetpunt Fe) respectievelijk 220 en 
185 mm. Dit betekent, dat ongeveer 60 en 50 % van 
de neerslag wordt afgevoerd. Op de mectpuntcn 10 
en Fe zijn de gcmiddelde zomerafvoeren respectieve
lijk 100 en 85 mm, hetgeen neerkom.t op 25 en 20 % 
van de neerslag. Ook voor korte perioden is de neer
slag-afvoerverhouding bestudeerd (deelrapporten 7 en 
12). De afvoerverschillen tussen de diverse gebieden 
worden onder andere veroorzaakt doordat een deel 
van de neerslag het stroomgebied via de ondergrond 
verlaat. Dit is met name het geval voor gebied 12 en 
voor het Leerinkbeekgebied als geheel. Ook een ver
schil in verdamping of een kunstmatige onttrekking 
van grondwater heeft afvoerverschillen tot gevolg. 
Dit laatste treedt op bij het Leerinkbeekgebied als 
geheel, omdat een drinkwaterpompstation jaarlijks 
ongeveer 27 mm grondwater onttrekt. De invloed van 
deze onttrekking komt hct duidelijkst in de afvoer 
van gebied 3 tot uiting (deelrapport 7). 

De afvoersommen verschillen uiteraard ook van 
jaar tot jaar. Voor gebicd 10 bcdraagt de laagst ge-
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metcn jaarafvocr rond 200 mrn (gerneten over de 
periode april 1964 tot en met maart 1965), tenvijl 
de hoogst gemeten jaarafvoer ongeveer 700 mm is 
(april 1965 tot en met maart 1966). Voor gebied 12 
bedragen de afvoeren over de genoemde tijdvakken 
respectievelijk 145 en 590 mm. De afvoerverschillen 
tussen de diverse jarcn hangen natuur1ijk in de eerste 
plaats samen met de neerslaghoeveelheid, maar daar
naast ook met de neerslagverdeling en met het ber
gend vermogen. 

De afvoertotalen van de diverse gebieden vertoncn 
een redelijke samenhang. Dit biedt de mogelijkheid 
om uit een bepaald meetpunt de afvoertotalen op ver
schillende andere punten af te leiden. Dit gcldt zeals 
in de vorige paragraaf is besproken ook voor de af
voertoppen in de winter, maar niet voor die in de 
zomcr en evenmin voor de afvoeren op willekeurig 
gckozen tijdstippen binnen een dag. 
Verder blijkt dat voor de periode april 1963 tot en 
met september 1965 de afvoer op het meest beneden
stroomse meetpunt (Fe), goed met de som van de af
voercn van de deelgebieden overeenstcmt. Voor het 
meetpunt Fe is dam·om de voor de periode 1961 tot 
en met 1966 vastgestelde neerslag-afvoerverhouding 
gebruikt om de afvoercn van v66r 1960 te corrigeren 
(deelrapport 12). De afvoeren uit deze periode zijn 
relatief hoger dan die uit de periode 1961 - 1966 en 
wei gemiddeld 18 %. Dit is een gcvolg van de minder 
nauwkcurigc afvoerbepaling in de periode voor 1960 
(deelrapporten 6 en 7). 
Verder is voor perioden van verschillende lengte het 
verband tussen de gemiddclde grondwaterstand en de 
afvoer nagegaan. Voor snel reagerende gebieden be
staat dit verband aileen voor afvoersonunen over Jan
gere perioden (bijvoorbeeld halve jaren); voor lang
zaam reagerende gebieden is dit ook voor korte perio
den het geval (dee1rapport 9). 
Het is gewenst het begin- en eindpunt van de perio
den aan het neerslag- en afvoerpatroon aan te passen 
en een correctie op de afvoer in de beschouwde perio
den uit te voeren (deelrapport 7). 

6.7. S L 0 TOP ME RKING EN 

AFVOERONDERZOEK 

De belangrijkste aspecten die bij het afvoeronder
zoek in het Leerinkbeekgebied naar voren zijn geko
men bctreffen allereerst de relatie tussen de bodem
en gebiedscigenschappen en het afvocrverloop. Vooral 
het bergend vermogen speelt een belangrijke rol in het 
afvoerproces. Een verandering van de ontwaterings
toestand, mecstal resulterend in een wijziging van het 
bergend vermogen, zal daarom ook invloed hebben 
op het afvoerverloop. Gezien de geo-hydrologische 
tocstand zal het afvoerverloop in het ooste1ijke ge
biedsdeel zich niet sterk wijzigen, maar voor de rest 
van het gebied is dit nog onzcker. 



Het bergend vermogen in een gebied kan oak door 
een kunstmatige grondwateronttrekking sterk worden 
vergroot. Hieruit volgt de noodzaak om de afvoer- en 
watcrwinningsproblemen gezamenlijk te bestuderen. 
Verder kan de grondwaterdiepte als maatstaf dienen 
bij het stuwbeheer, terwijl de grondwaterdiepte oak 
informatie vcrschaft over het optreden van zeer lage 
afvoeren en het droogvallen van het leidingenstelsel. 
Ret verloop van de afvoer in het bovenstrooms ge
Jegen gebied kan ook bij het stuwbeheer worden ge
bruikt. Bovendien kunnen de afvoersommen van een 
groat gebied uit een of enkele hoofdafvoermeetsta
tions worden bepaald. De afvocrsommen van gebic
den met overwegend grondwaterafvoer hangen goed 
met de grondwaterdiepte samen. Voor gebieden met 
snclle afvoer is dit aileen met de afvoersomrnen over 
lange perioden het geval. 
In het oostelijk deel van het gebied treden zeer hoge 
topafvoeren op waarbij de overschrijdingsduur van 
de hoge afvoerniveaus echter kart is. Dit maakt het 
\venselijk in het bovengebied de afvoercapaciteit op 
bepaalde punten te fixeren en de hoogste afvoeren 
tijdelijk in reductiebekkens te bergen. Naast de hoge 
afvoeren kmnen op veel dagen zeer lage afvoeren 
voor. Met de frequenties van deze afvoeren en met 
de opeenvolging van droge perioden zal bij infiltratic
projecten en bij de lazing van afvalwater rekening 
moctcn worden gehouden. 

7. GRONDWATERSTAND EN BODEMVOCHT 

7.1. INLEIDING 

Gegevens over de grondwaterstand en het bodem
vocht zijn in Nederland van veel belang bij hydro~ 
logische studies. De eerstgenoemde gegevens zijn 
noodzakelijk voor het vaststellen van de freatische 
waterscheiding en voor de berekening van de grond
waterafvoer. Verder is de diepte van het grondwater 
een aanwijzing voor de waterhuishoudkundige toe
stand in een gebied en verschaft deze, evenals de 
vochtinhoud van de grond, inlichtingen over de vocht
voorziening van de gewassen. Oak bepalen de grond
waterdiepte en de vochtinhoud in stcrke mate het 
bergend vermogen van de grand. 

7.2. Is OH Y P S ENK A A R TEN 

De gegevens van rond 370 peilbuizen zijn gebruikt 
om voor het Leerinkbeekgebied lijnen van gelijke 
grondwaterstand (isohypsen) te tekenen. Om de juiste 
Jigging van de waterscheiding te kunnen bepalen moe
ten oak buizen buiten het beschouwde stroomgebied 
worden gebruikt. In het Lccrinkbeekgebied valt de 
topografische waterscheiding van de meeste stroom
gebieden redelijk met de freatischc waterscheiding 
samen. Voor enkele gebieden, onder andere 12 en 14, 

is dit niet het geval. Voor deze gebieden moet in ver
band hiermee met een ondergrondse aan- of afvocr 
rekening worden gehouden. Zowel de lengte waarover 
de ondergrondse aan- of afvoer optreedt als het ge
middelde grondwaterverhang is uit de isohypsenkaar
ten berekend. Het doorlatend vermogen van het wa
tervoerend pakket (kD) dat eveneens bekend moet zijn 
om de grondwaterafvoer te kunnen berekenen, is aan 
de kD-waardenkaart ontleend. Indien de freatische 
en topografischc waterscheiding niet samenvallcn is 
steeds de topografische waterscheiding als hydrolo
gische grens van de stroomgebieden aangehouden, 
orndat deze gemakkelijker is vast te stellen en boven
dien de ondergrondse aan- of afvoer beter kan wor
den bepaald dan de bovengrondse. 
In een enkel geval is ook vastgesteld dat de freatische 
waterscheiding in droge perioden niet met die in natte 
perioden overeenstcmt (gebicd 12). De verschillen zijn 
echter klein. Verder kan uit de isohypsenkaarten oak 
het infiltrerende of drainerende karakter van de lei
dingcn worden afgeleid. Zo blijkt in droge perioden 
het secundaire en tertiaire leidingensysteem geen ont
wateringsfunctie meer te hebben. Deze functie blijft 
tot het primaire stelsel beperkt (zie oak par. 6.5). 
De isohypsenkaarten verschaffen oak informatie over 
de geo-hydrologischc gesteldheid van een gebicd (bij
voorbeeld over de kD~waarde). 

7.3. GRONDWATERDIEPTEKAARTEN 

In het Leerinkbeekgebied varieert de grondwater
diepte in hct algemeen van ongeveer 20 tot 80 em in 
de winter en 50 tot 120 em in de zomer. Plaatselijk 
stijgt de grondwaterstand cchter tot aan het maaiveld, 
terwijl daarentegen op de hoge essen grondwaterdiep
ten grater dan 400 em voorkomen. In het midden van 
het gebied komcn ten gevo1ge van de kunstmatige 
onttrekking van grondwater zelfs grondwaterstanden 
dieper dan 500 a 600 em voor. De gemiddelde grond
waterdiepte van de verschillende stroomgebieden is 
bepaald door de gemeten grondwaterstanden te wegen 
naar rata van de oppervlakte met een vergelijkbare 
grondwaterstandfluctuatic. De verde1ing van cen ge
bied in klassen met verschil in fluctuatie van de 
grondwaterstand is gebaseerd op de grondwatertrap~ 
penkaart. Deze kaart is in het kader van het bodem
kundig onderzoek samcngesteld aan de hand van hy
dromorfe profielkenmerkcn. Dit zijn kenrnerken die 
door de variatie in grondwaterstand worden veroor
zaakt. Gezien het belang van dit type kaarten voor 
het hydrologisch onderzoek in het algemeen, is nage
gaan wat de betekenis van de GHG en GLG is, 
waarmee de diverse grondwatertrappen worden ge
definieerd. De GHG is hct gemiddelde van de drie 
hoogste en de GLG van de dric laagste standen per 
jaar, berekend over een zo groat mogelijk aantal 
jaren. Hct is duidelijk dat de GHG en GLG zullcn 
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samenhangen met het aantal jaren waarover deze 
worden bepaald. Bij een waarnemingsperiode van 
5 jaar zijn de verschillen vergeleken met de waarden, 
berekend over 15 jaar, gentiddeld kleiner dan 5 em. 

De GHG en GLG zijn ook van de waarnemings~ 
frequentie afhankeJijk. Vergeleken met de waarden 
berekend uit dagelijkse standen geven die, berekend 
uit 14-daagse waarnemingen, afwijkingen te zien van 
gemiddeld 10 em. De verschillen zijn grater naarmate 
de grondwaterstand sneller reageert. Verder blijkt, dat 
het GHG-niveau ongeveer 23 em hager 1igt dan de 
gemiddelde grondwaterstand in het voorjaar en de 
GLG 24 em lager dan de gemiddelde waterstand in 
de zomer_ Oak is nagegaan welk percentage van de 
waarnemingen in de verschillende seizoenen lager is 
dan de genoemde niveaus of deze oversehrijdt. Resu
merend kan worden gesteld dat de grondwatertrap
penkaart aan belangrijkheid zal winnen, indien steeds 
wordt aangegeven hoe de GHG en GLG-niveaus 
liggen ten opzichte van de gemiddelde grondwater
standen in de verschillende seizoenen. Dit geldt spe
ciaal voor de !age grondwaterstanden aangezien de 
kaarten hierover weinig gegevens verschaffen en juist 
grondwaterstanden dieper dan 120 em dikwijls nag 
van belang zijn. Oak is het zinvol voor de diverse 
seizoenen aan te geven welk percentage van de waar
nemingen lager, respeetievelijk hager dan de versehil
lende niveaus ligt. Venier verdient het aanbeveling op 
de kaart nag een parameter voor de reaetiesnelheid 
van de grondwaterstand op te nemen, alsook gegevens 
over de relatie tussen grondwaterdiepte en bergend 
vermogen. Hierap wordt in par. 7.4 nag teruggeko
men. 

Tenslotte is nagegaan in hoeverre de kaarten van 
de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding 
Nederland (COLN), die zijn opgesteld met de waar
nemingcn uit de periode 1952 tot en met 1955, ver
sehil1en van de kaarten die zijn samengesteld met de 
gegevens over de periode van 1952 tot en met 1966. 
Het b!ijkt dat de winter COLN-kaart gemiddeld een 
grondwatertrap natter is en de zomer COLN-kaart, 
uitgezonderd VOOr de diepste Standen, 66n trap drogcr. 
In feite geven de COLN-kaarten ongeveer de GHG 
en GLG weer (bijlage !5). 

7.4. BODEMVOCHT 

Het bepalen van de hoeveclheid in de grand aan~ 
wezig water is onder andere van belang voor het 
vaststellen van de vochtveranderingen en de bergings
versehillen. Dikwijls worden de begrippen voehtin
houd en berging door elkander gebruikt. Een zinvol 
onderscheid is om over voeht- of waterinhoud te spre
ken indien aileen een bepaalde laag wordt bekeken 
en over berging, indien het hele profiel hoven een 
zeker referentieniveau in beschouwing wordt gena· 
men. Dit referentieniveau moet bij voorkeur beneder. 
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de diepste grondwaterstand worden gekozen. 
Ret verloop van de berging hangt nauw samen met 

de bodemgesteldheid, de grandwaterdiepte en de be
graeiing. In deelrapport 9 is de berging met de me
thode van de grondwaterstandanalyse bepaald en in 
deelrapport 11 uit de metingen met de neutronen
bron. In beide deelrapporten worden de gevonden 
relaties vergeleken met die berekend uit de pF-krom
men. lndien van pF-krommen wordt uitgegaan wordt 
aangenomen, dat steeds de evenwiehtsvochtinhoud 
aanwezig is_ De bergingseoefficiCnt (p) die dan wordt 
berekend is grater dan de uit de neutronenvoeht
metingen bcpaalde. In het laatste geval worden narne
lijk ook luehtinsluiting en eventuele hysteresiseffeeten 
vcrdisconteerd. In het Leerinkbeekgebied is, afhanke~ 
lijk van de bodemeigensehappen bij een variatie van 
de grondwaterstand in het trajekt van 0 tot 50 em 
beneden maaiveld p = 0,02 tot 0,06; bij een variatie 
van 50 tot I 00 em is fl = 0,06 tot 0, l1 en bij een 
variatie van 100 tot 150 em 1igt deze tussen 0,11 en 
0,!6. 

Aangezien de bodemeigenschappen, de grondwater
diepte en het grondgebruik op velerlei manieren ge
combineerd voorkomen, is het moeilijk de gemiddelde 
berging van een gebied vast te stellen. Om aan de 
puntmetingen op een verantwoorde wijze een bepaald 
gewieht te kunnen geven, is in het Leerinkbeckgebied 
met die factoren rekening gehouden die de berging in 
belangrijke mate bepalen, namelijk met de grond
waterdiepte en het gewastype. Als indicatie voor de 
grondwaterdiepte is de grondwaterdtrappenkaart ge
bruikt. Het grandgebruik is aan de hand van de cul
tuurkaart van 1964 (bijlage 5) in rekening gebracht. 
Uit de voor elke meetdatum berekende gemiddelde 
bcrging zijn de bergingsversehillen van een gebied be
paald. Ook is uit de berging het bergend vermogen 
afgeleid. Deze laatste grootheid speelt zeals reeds is 
opgemerkt onder andere bij het afvoeronderzoek een 
belangrijke rol. Het bergend vermogen op een bepaal
de datum is berekend als het versehil tussen de op de 
betreffende datum gemeten berging en de grootste 
berging die tijdens de onderzoeksperiode is gemeten. 
Het grootste bergend vermogen is dan het verschil 
tussen de gemeten kleinste berging en de gemeten 
grootste berging. Aangezien in de periode 1962- 1966 
zowel extreem natte als zcer droge perioden zijn voor
gekomen, is het waarsehijnlijk dat het in deze periode 
voorgekomcn grootste bergend vermogen het werke
lijk maximum dicht zal benaderen. 
Het grootste bergend vcrmogen in het gebied is op 
enkele hoge essen aangetroffen en bedroeg 350 mm 
(1964). In dat zelfde jaar bedroeg het grootste ber
gend vennogen op enkele lage graslandpercelen 
slcehts 100 mm. In het extreem droge jaar 1959 zal 
het bergend vermogen op de meeste gronden nag on
geveer 30 tot 60 mm grater zijn gewcest dan in 1964. 



8. VERDAMPING 

8.1. JNLEIDING 

Behalve de neerslag is oak de verdamping een be
langrijke faktor in de hydrologische kringloop. Vee! 
onderzoek is daarom verricht om deze grootheid 
nauwkeurig vast te stellen. Vooral de door Penman 
opgcstclde formules worden vee) gebruikt. Deze zijn 
onder andere door l•ilAKKINK (1967; zie deelrapport 
10) voor Nederlandse omstandighedcn toegepast. On
derschcid dient te worden gemaakt tussen de poten
tiele en de werkelijke verdamping. 

De potentii~le verdamping is de verdamping die 
optrccdt indicn het water geen beperkcnde faktor is. 
Deze verdamping wordt voornamelijk bepaald door 
de straling, de windsnelheid, de luchttemperatuur en 
de luchtvochtigheid. De potentiC!e verdarnping wordt 
in de literatuur dikwijls gegcven voor een kort, gc
sloten grasgewas. Bij de berekening van de potentiele 
verdamping van een gebied zullen rnodificaties moe
ten worden ingevoerd voor andere vegetaties dan 
gras, de onvolledige bodembedekking in het begin van 
de groeiperiode en de ontwikkelingstoestand van de 
begroeiing die gedurende de rest van het groeiseizoen 
niet gelijkgesteld kan worden aan die van cen kort, 
gesloten grasge\vas. De potentiele verdamping van 
cen gcbicd wordt wei uitgedrukt als gE0 waarin £ 0 

de verdamping van een vrij wateroppervlak is en in g 

de bovengenoemde punten zijn verdisconteerd. Wanw 
neer de in de grand aanwezige voedingsmineralen een 
beperkende faktor voor de groei zijn, treedt wei verw 
damping op maar niet een evenredige produktieverw 
meerdering. In dat geval spreekt men wei van de 
luxewconsumptie van water, omdat er meer water is 
verdampt dan voor de bereikte produktie strikt noodw 
zakelijk was. Het is duidelijk dat wat de beschikbaar
heid van mineralen betreft de grondsoort en de pro
fielopbouw van belang zijn, maar ook de wijze en het 
tijdstip van bemesting. Het is moeilijk vast te stellen 
wanneer en in welke mate de voedingstoestand als 
een limiterende produktiefaktor optreedt. 

Indien in de grand niet voldoende water aanwezig 
is zal de werkelijke vardamping kleiner zijn dan de 
potentiele. De werkelijke verdamping wordt dus be
halve door de aard van het gewas bepaald door de 
metcorologische omstandighcden en door de voor de 
plantengroei in de grond beschikbare waterhoeveel
heid. Deze hoeveelheid wordt voornamelijk bepaald 
door de hoeveelheid neerslag, maar daarnaast ook 
door de bodemeigenschappen. Wat dit laatste betreft 
zijn de vochtinhoud tussen pF 2,0 en 4,2 en het capil
lair geleidingsvermogen van belang. Dit geleidings
vermogen bepaalt samen met de grondwaterdiepte de 
hoeveelheid water, die bij cen bepaalde vochtgradient 
capillair opstijgt. De heterogeniteit van de grond en 
de sterke verschillen in grondwaterdiepte zullen de 
berekening van de voor de plant beschikbare hoeveel-

heid water (en daarmee de berekening van de wer
kelijke verdamping) bemoeilijken. Bovendien zullen 
ook nog het microrelief en de omgeving van een per
ceel (houtwallen, bos, open water e.d.) de verdamping 
bei"nvloeden. Dit heeft onder andere tot gevolg, dat 
het niet eenvoudig is een plaats te vinden waar de 
meteorologische grootheden kunnen worden gemeten 
die representatief zijn voor een geheel gebied. 
De moeilijkhcden die zich bij de bcpaling van de 
verdamping uit de meteorologische en bodemkundige 
grootheden voordoen doen de vraag rijzen, of de ver
damping niet op cen mcer dirccte wijze kan worden 
gemeten. Dit is echter met eenvoudige middelen nog 
niet mogelijk gebleken. 

Tcnslottc meet worden opgemerkt dat het verschil 
tussen de potentiele en de werkeJijke gebiedsverdam
ping niet zonder meer als criterium voor het water
tckort kan worden gchanteerd. De economische as
pecten zijn immers nog niet in de beschouwing be
trokken. Het zal uit economische overwegingen soms 
niet vcrantwoord zijn een potentiele verdamping te 
rcalisercn. 
Bij het onderzoek in het Leerinkbeekgebied is de 
verdamping op een drietal verschillende manieren be
paald. In dcelrapport 9 is deze uit de grondwaterstand 
en meteorologischc gegcvcns berekend (de methode 
van de grondwaterstandanalysc), in deelrapport 10 is 
het verloop van de verdamping door middel van een 
simulatiemethode berekend, terwijl dit in deelrapport 
11 door het opstellen van waterbalansen is geschicd. 

8.2. GR ONDW AT ERST AND AN A LYSE 

Het bepalen van de verdamping volgens de metho
de van de grondwaterstandanalyse steunt op de sa~ 

menhang die er bestaat tussen de neerslagsaldo's 
{neerslag minus verdamping) en de grondwaterstand
veranderingen, LIW (BLOEMEN, 1966 en 1967; zie 
declrapport 9). Bij de in deelrapport 9 besprokcn bc
werking zijn allerecrst de bergingscoefficient Jl en de 
som van afstroming en verdamping bepaald, door in 
de wintermaanden november tot en met februari voor 
bcpaalde grondwaterstandtrajekten de samenhang tus~ 
sen de neerslagsaldo's en LIJV vast te stellen. Aange
zien in de winter de werkelijke verdamping (Eu,) gelijk 
kan worden gesteld aan de open waterverdamping 
(E0 ), wordt daardoor in feite de relatie tussen grond
waterdiepte en afstroming vastgesteld, waaruit tevens 
de invloed van de diverse ontwateringsniveaus blijkt. 
Op een zeer langzame afstroming naar een laag ni
veau is een tweetal snellere afstromingen naar minder 
diepe niveaus gesuperponeerd. 
Uit deze relatie wordt ook voor de rest van het jaar 
steeds de afstroming berekend. Op de relatie tussen 
de grondwaterdiepte en de bergingscoefficiCnt is reeds 
in par. 7.4 ingegaan. Na de schattingen van de af
stroming is voor de afzonderlijke maanden maatt tot 
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en met oktober vastgesteld hoe neerslag minus af
stroming is verdceld over de verdamping en de vcr
anderingen in de berging. Bij diepe grondwaterstan
den wijkt p systematisch af van de fh bepaald bij 
evenwichtsvochtinhoud uit gegevens van de winter
maanden. Hogere p-waarden wijzen op lagere vocht
gehalten en de formule voor de waterbalans moet 
dan worden geschreven als: 

E, = N- Q + p(LJW) + LJV (I) 

waarin: 
E w = werkelijke verdamping 
N = neerslag 
Q = 

fl 
LJW= 
LJV = 

afvoer 
bergingscoefficit~nt 

verandering in grondwaterdiepte 
verandering in vochtinhoud. 

A~V geldt aileen voor de evenwichtsvochttoestand en 
.dV voor de uitdroging van de bovengrond. E 11:> wordt 
nu berekend als Ew = gE0 of bij diepe grondwater
standen a1s E, = f (W). 
Hierin is gE0 de potentiele gebiedsverdamping. De 
g-waarden zijn eveneens uit de waterbalans berekend 
en varH5ren van 0,55 in de maanden maart tot en met 
mei tot 0, 70 in de maanden juni en juli en 0,85 in 
de maanden september en oktober. Uiteraard wordt 
door met maandtotalen te werken de verdamping af
gevlakt en over extreme verdampingswaarden over 
korte perioden geeft deze methode dan ook geen in
formatie. 

Over de jaren 1953 tot en met 1964 is de verdam
ping berekcnd als gemiddelde van 6 waarnemings
punten die over de gehelc Achterhoek verspreid Jig
gen. 1'vlet de voor dcze buizen berekende constanten 
is de verdamping voor een drietal buizen in het Lee
rinkbeekgebied berekend (twee buizen met een on
diepe en CCn met een diepe grondwaterstand). Door 
aan de bcide ondiepe buizen een tweemaal zo groat 
gewicht toe te kennen als aan de diepe buis, is het 
gewogen gebiedsgemiddelde van de verdamping be
rckend dat in dcelrapport 12 is gebruikt. Hierbij moet 
worden opgemcrkt dat in deelrapport 12, in tegen
stelling tot deelrapport 9, met neerslaggegevcns is gc
werkt die voor regenwaarnemingcn op grondniveau 
zijn gecorrigeerd. Dit heeft tot gevolg dat de verdam
ping, zoals deze in deelrapport 9 is berekend, even
redig moet worden verhoogd. 
De volgens de methode van de grondwaterstandana
lyse berekende gemiddelde verdamping bedraagt over 
de periode 1952- 1966 voor hct zomcrhalfjaar 
316 mm en voor het winterhalfjaar 84 mm. Na cor
rectic voor het gebruik van grondregcnrneters wordt 
dit respectievelijk 332 en 88 rnm. 

8.3. DYN AMIS CHE SI MU LATIEMETHODE 

In deelrapport 10 is de werkelijke verdamping be-
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rekend volgens een dynamische simulatiemethode. 
Hicrbij wordt hct verloop van de werkelijke verdamM 
ping, de grondwaterstand en het vochttekort in de 
loop van het jaar berekend. Dit gebeurt aan de hand 
van de dagelijkse waarnemingen van enige meteoro
logische grootheden alsmede met gegevens over het 
verloop van de gewasgroei. Verder zijn gegevens no
dig over de grondwaterstand en het vochtgehalte van 
het profiel op tijdstip 0 en ook een aantal eenmalig 
te bepalen bodem- en gewasfaktoren of relaties. 
Aangezien van dagcijfers wordt uitgegaan, zijn de 
resultaten sterker in de tijd gedetailleerd dan bij de 
andere methoden. De resultaten gelden voor een be
paald punt en een bepaald gewas. De gemiddelde ge
biedsverdamping kan worden vastgesteld door voor 
verschillende boderntypen, ontwateringsbases en ge
wastypen de berekeningen uit te voeren. In dit rap
port is dit nog niet gedaan en de berekeningen zijn 
slechts uitgevocrd voor een enkel meetpunt over de 
jarcn 1964 en 1965. Voor deze jaren bedraagt de op 
deze wijze bepaalde verdamping gemiddeld 330 mm 
in het zomerhalfjaar en 45 mm in bet winterbalfjaar. 

8.4. W AT E R B ALAN S M E T H 0 D E 

Het principe van de waterbalans is eenvoudig, 
maar tocb geeft bet opstellen van nauwkeurige ba
lansvergelijkingen de nodige moeilijkheden. Deze ana
lytische methode heeft als voordeel hoven methoden, 
waarbij voor een bepaald punt de verdamping wordt 
berekend, dat de heterogeniteit van een gebied direct 
in de cijfers is verdisconteerd. Ook met de invloed 
van de andere in de inleiding genoemde faktoren, 
zoals de vochttoestand van de grand en het micro
relief, wordt bij de berekening automatisch rekening 
gehouden. Daarentegen wordt door direct gebieds
gemiddelden te bepalen geen informatie verkregen 
over de verdamping van de afzonder1ijke percelen of 
gewassen of over plaatselijke verschillen in afvoer en 
bodemconstanten. 
De balansvergelijking voor een gebied die in deel~ 

rapport 11 is gebruikt, luidt: 

Ew = N - Q + (Sb - Sc) + U + I (2) 

De nog niet verklaarde symbolen hebben de volgende 
betekenis: 
sb = berging aan begin van pcriode 

berging aan eind van periode 
totale bergingsverandering 
ondergrondse aanvoer minus onder-
grondse afvocr 

1 = kunstmatige aanvoer minus kunstmatige 
afvoer 

Q heeft in dit geva1 aileen betrekking op de beek
afvoer. 



Voor het Leerinkbeekgebied als geheel (meetpunt F,) 
is het waterbalansonderzoek uitgevoerd over de perio~ 
de april 1952 tot en met maart 1966. Zoals reeds is 
opgemerkt, kunnen voor de periode tot 1960 de ba
lanstermen met een geringere nauwkeurigheid worden 
bepaald dan m'i die datum. Dit geldt in de eerste plaats 
voor de afvoer- en neerslagcijfers, maar oak voor de 
berging. Voor een drietal gebieden is een waterbalans
onderzoek uitgevoerd over de periode april 1964 tot 
en met maart 1967 en voor een gebied over de perio
de april 1962 tot en met maart 1967. Bij het onder
zoek is onder andere de noodzaak naar voren geko
men met grondregenrnetcrs te werkcn. 
Verder is het noodzakelijk niet aileen de hoge en 
middelhoge afvoeren nauwkeurig te meten, maar ook 
de lage. Dit impliceert, dat meestal niet kan worden 
volstaan met het bepalen van de afvoer door middel 
van rnetingen van de stroomsnelheid, maar dat bij 
voorkeur kunstwerken moeten worden benut. 

De veranderingen in de berging hebben een grotere 
invloed op de bcrckeningen naarmate de balansperio~ 
den korter worden genomen. Relatief genomen is de 
berging hoven maaiveld meestal klein, vooral indien 
de periode~indeling aan het neerslag~ en afvoerpa
troon wordt aangepast (deelrapport II). 
Voor een nauwkeurige bepaling van de berging be~ 
neden maaiveld is deze aanpassing eveneens van be
lang. De laatstgenoemde term kan nauwkeuriger wor
den bepaald naarmate niet stationairc processen van 
minder belang zijn. Indien geen directe bergings
metingen beschikbaar zijn, kan de berging redelijk 
betrouwbaar uit de grondwaterstand worden bepaald 
(dcclrapport 9). Zoals reeds is bcsprokcn moet echter 
rekening worden gehouden met het verandercn van 
de bergingscoefficient ,u met de grondwaterdieptc. 

Indien in de grond geen evenwichtsvochttoestand 
aanwezig is, zal de grondwaterstand geen betrouwbare 
parameter voor de berging zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij een diepe grondwaterstand, of indien de 
bovengrond sterk is uitgedroogd en er nog slcchts een 
gering capiHair transport optreedt. Verder verstoort 
in de winter de vorst het evenwicht tussen grond
waterstand en vochtinhoud. In dcclrapport 11 wordt 
hiervan een aantal voorbeelden gegeven. Tenslotte 
maken hysteresiseffecten het soms onmogelijk om 
uit de grondwaterstand een nauwkeurige berekening 
van de berging uit te voeren; ook di'm bestaat er 
namelijk geen eenduidig verband tussen grondwater
dicptc en vochtinhoud (deelrapport II). Om deze 
redenen is in dcclrapport 11 de voorkeur gegevcn aan 
het gebruik van de direct gemeten berging. Zoals in 
par. 7.4 is besproken leent de nucleairc meettechniek 
zich hier uitstckend voor. 
De volgende term van de waterbalans is de onder
grondse aanvoer minus afvoer. Zodra de topogra
fische en de freatische waterscheidingen niet samen
vallen, wordt deze term van belang (par. 7.2). Dit is 

het geval in het Leerinkbeekgebied als geheel en in 
de gebicden 12 en 14. In het algemeen is de topo
grafische waterscheiding als hydrologische grens aan
gehouden, omdat deze gemakkelijker kan worden be
paald, maar vooral ook omdat de ondergrondse aan
en afvoer nauwkeuriger kunnen worden berekend 
dan de bovengrondse. Voor de gebieden 12 en 14 
bedragen de ondergrondse verliezen bij een hoge 
grondwaterstand respectievelijk 0,20 en 0,18 mm/etm 
en bij een lage grondwaterstand 0,16 en 0,15 mm/ 
etm. Voor het Leerinkbeekgebied als geheel zijn deze 
getallen 0,18 en 0,06 mrn/etm. 

De term (I), de kunstmatige aanvoer minus kunst
matige onttrekking, dient eveneens in de waterbalans 
te worden betrokken. Onder andere geldt dit voor de 
waterbalans van het Leerinkbeekgebied als geheel, 
omdat, gerekcnd over de totale oppervlakte van het 
gebied, per jaar ongeveer 27 rnm aan het grondwater 
wordt onttrokken en grotendeels buiten het gebicd 
wordt gebracht (drinkwatervoorziening). De ingelaten 
waterhoeveelheden kunnen worden verwaarloosd. 
Voor de gebieden 10, 12, 13 en 14 is de term (/)van 
geen belang. Uit de waterbalansberekeningen blijkt, 
dat de gemiddelde verdamping voor de verschillendc 
gebieden varieert van 450 tot 500 rnm per jaar. Voor 
het zomerhalfjaar (april tot en met september) be
draagt deze 350 tot 400 mm en voor het wintcrhalf
jaar (oktober tot en met maart) 80 tot 100 mm. 

8.5. VERGELIJKING VAN DE VERKREGEN 

UITKOMSTEN 

Een vergelijking van de verkregen rcsultaten wordt 
bemocilijkt doordat de berekeningen in de dcelrappor
ten niet over dezelfde perioden en dezelfde gebieden 
zijn uitgevoerd. Een vergelijking kan het beste plaats
vinden voor de jaren 1964 en 1965 en wel voor ge
bicd 10 (fig. 3). De met de grondwaterstandanalyse 
berekende verdamping is niet afzonderlijk voor ge
bied 10 bepaald, maar geldt in principe voor bet 
Leerinkbeekgebied als geheel. Verdcr hceft, zoals 

80r---o----------,--------------~ 
---Eo 

Fig. 3. Het verloop van de 14-daagse verdampingstotalcn 
resp. berekcnd vo1gens de grondwaterstandanalyse (Ew), 
de simulatiemethodc (E0 ) en de waterbalans (E10) 
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reeds is opgemerkt, de verdamping, berekend volgens 
de simulatiemethode, slechts betrekking op CCn enkel 
meetpunt. Indien deze verschillen in het oog worden 
gehouden kan worden geconcludeerd, dat het verloop 
van de verdampingslijnen redelijk overeenstemt. Wei 
laat de met de simulatiemcthode berekende vcrdam
ping (deelrapport 1 0) een aantal extremen zien. 
Voor het Leerinkbeekgebied als geheel is in tabel 1, 
voor de periode april 1962 tot en met maart 1966 de 
uit de waterbalans berekende verdamping EFco vcr
geleken met de Ew volgens de grondwaterstandana
lyse, met de verdamping van een vrij wateroppervlak 
E00 met de potcntiele gebicdsverdamping gE0 (decl
rapport 9) en de potentiCie verdarnping van ecn kort, 
gesloten grasgewas Err (.MAKKJNK, 1967; zie deelrap
port 10). 
Eu, (gecorrigeerd op de grondneerslag) Jigt in de zo
mer \Vat lager dan EFc en uiteraard ook lager dan de 
potcntiCle verdampingen. Opmerkelijk is nog dat Err 

in de winter Jager ligt dan Ew en EFc· 

Tabel 1. De voor de periode april 1962 tot en met 
maart 1966, volgens verschillcnde mcthoden berekende 
gemiddeldc verdampingen (mm); Ew en gE

0 
zijn resp. de 

werkelijke en de potentiele gebiedsverdamping (deelrap
port 9); Ew * en gE0 * idem maar gecorrigeerd voor grond
ncerslaggegevens (deelrapport 12); Ep0 is de verdamping 
volgens de waterbalans (dcelrapport 11); Err de potentiele 
verdamping van een kart gesloten grasgewas (deelrapport 
10) en E0 de verdamping van een vrij wateroppervlak 
bcrekend volgens Penman (station Winterswijk) 

Zomer \Vinter Jaar 
(april t/m sept.) (okt. tim maart) 

E w 309 85 394 
gEo 360 86 446 
Ew* 328 89 417 
gEo* 381 89 470 
Epc 385 75 460 
En 405 49 454 
Eo 524 109 633 

In de volgende paragraaf wordt besproken hoe Ew 
kan worden gecorrigeerd en bij de berekening van de 
watertekorten kan worden toegepast. 

9. FREQUENTIE-ONDERZOEK 

9.1. INLEIDING 

Frequentiestudies nemen bij het hydrologisch on
derzoek een belangrijke plaats in en leveren infor
matie die voor zeer uitcenlopende doeleinden kan 
worden gebruikt. De over- resp. onderschrijdings
frequenties van bepaalde afvoer- en neerslaghoeveel
beden, worden het meest toegepast onder andere voor 
het vaststellen van de maatgevende afvoer bij de 
dimensionering van een leidingenstelsel en de bijbe
horende kunstwerken. Voor bet nagaan van de water-
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inlaatmogelijkheden, alsmede de lozingsmogelijkheden 
van afva.lwater zijn afvoerfrequenties van belang. 
Indien de afvoerfrequenties over verschillende groc
pen van jaren afzonderlijk worden bepaald, kunnen 
deze worden gebruikt om het effect van veranderin
gen in de hydrologische toestand van een gebied, die 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van de waterwinning of 
de verbetering van de afwatering, vast te ste11en. 
Voor dit laatste leent zich ook de frequentieverdeling 
van de grondwaterstand. Opgemerkt meet worden, 
dat het aantal gegevens groat moet zijn om systema
tische afwijkingen betrouwbaar te kunnen vaststellen. 

Frequentie-overzichten van neerslag, afvoer en 
grondwatcrstand, respectievelijk van het optreden van 
bepaalde vochtsaldi en vochttekorten kunnen dienen 
om de hydrologische toestand van een gebied te type
ren. Bij het opstellen van de frequentieverdelingen 
doen zich verschillende problemen voor. De belang
rijkste hicrvan zijn dat de waarnemingsperiode waar
ovcr gegevens beschikbaar zijn veelal kort is, zodat 
conclusies omtrent de werkeJijke kansverdeling een 
geringere statistische betrouwbaarheid hebben; dat 
het waarnemingsmateriaal niet homogeen is, waar
door dit zich niet met cen cenvoudige frcqucntiever
dcling laat beschrijven; dat het waarnerningsinterval 
te lang is, wat verlies aan informatie betekent. Ook 
komt het voor dat de waarnemingen ten gevolge van 
persistentic onderling stcrk samcnhangcn en een zoge
naamde auto-correlatie vertonen, waardoor na het 
omrekenen tot procentuele frequenties foute uitspra
ken worden gedaan. 

Aan de frequentieverdelingen van de verschillende 
grootheden is in een aantal deelrapporten aandacht 
besteed; in deelrapport 5 is dit gedaan voor de neer
slag; in deelrapport 7 voor de afvoer en in deelrap
port 8 voor de grondwaterdiepte en vochtinhoud. In 
deelrapport 12 tenslotte worden de frequenties van 
het vochttekort en van het vochtsaldo op de water
balans behandeld. De noodzaak van een nauwkeurige 
controle van het beschikbare cijfermateriaal is hierbij 
duidclijk naar voren gekomen. 

9.2. CONTROLE VAN DE BESCHIKBARE 

GEGEVENS 

Alvorens tot bet opstellen van frequentieverdelin
gen over te gaan is het noodzakelijk de betrouwbaar
heid van de beschikbare basisgegevens na te gaatl
:Met name wordt bier gedoeld op het voorkomen van 
systematische afwijkingen die, waar mogelijk, geCli
mineerd moeten worden. Een bruikbare techniek bier
toe is hct met elkaar in verband brengen van cumu
latieve hoeveelheden van hydrologische grootheden, 
waartoe de gegevens van verschillende stations in 
diverse combinaties kunnen worden gebruikt. De 
meetresultaten worden cumu1atief in de tijd uitgezet, 
waardoor een goede mogelijkbeid ontstaat te beoor-



delen of de verhoudingen tussen de bestudeerde 
grootheden over de onderzochte jaren constant blij
ven. Deelrapport 12 geeft hiervan duidelijke voor
beelden. Systematische afwijkingen, ook al zijn deze 
gering, zu1len op den duur cumuleren in uitkomsten 
die met fysische feiten in tegenspraak zijn. Eventuele 
afwijkingen kunnen door een gerichte keuze van hy
drologische variabelen worden opgespoord. Bij de 
waterbalans van het gehele Leerinkbeekgebied bleek 
de cumulatieve berging, berekend uit de oorspron
kelijke basisgegevens, op den duur onwaarschijnlijk 
grote waarden aan te nemen. Op de correctiemoge
lijkheden voor de diverse watcrbalanstermen wordt 
in deelrapport 12 uitvoerig ingegaan. Hierbij is ook 
aangegeven hoe van een waarnemingsreeks, die voor 
een dee! niet betrouwbaar is, de gegevens toch kun
nen \VOrden gebruikt door met behulp van het be
trouwbare deel van de reeks de benodigde correctie
factoren vast te ste11en. Dergelijke correcties kunnen 
eventueel ook worden vastgesteld met gegevens van 
andere nabij gelegen meetpunten. 
Teneinde sommatietechnieken met succes te kunnen 
toepassen is het noodzakelijk over complete waar
nemingsrecksen te beschikken. Ontbrekende gegevens 
kunnen doorgaans betrouwbaar met de gegevens van 
naburige meetpunten worden gereconstrueerd (deel
rapporten 5 en 8). 

9.3. AFYOER- EN NEERSLAG

FREQUENTIES 

Voor het verrichten van frequentiestudies client 
men zich af te vragen, welk type gegevens noodzake
lijk is voor het verkrijgen van de gewenste informatie. 
Voor het bepalen van de maatgevende afvoer van 
stedelijke en agrarische gebieden en bij de dimensio
nering van kunstwerken is het noodzakelijk de over
schrijdingskansen van de hoogste afvoer- en neerslag
niveaus te kcnnen. Deze kans kan uit de cmpirische 
frequentieverdeling van de afvoertoppen worden be
paald. Bij een grote necrslaghoeveelheid die met ecn 
bepaalde, geringe frequentie wordt overschredcn, kan 
via rekenmodellen een afvoer worden bcrekend, die 
dan als maatgevende afvocr wordt beschouwd. De 
afvoerfrequenties van dag-, maand- en jaarsomrnen 
en eventueel meerjaren-sommen zijn van nut bij de 
studie van spaarbekkens, waarbij het totale aantal 
dagen, waarop bepaalde Jage afvoerniveaus worden 
onderschreden, van bclang is. Dit laatste geldt ook 
voor de studie van de waterinlaatmogelijkheden en 
voor die van de Jozingsmoge1ijkheden van afvalwater, 
waarbij speciaal de duur van elke onderschrijdings
periode van betekenis is. Bij de dimensionering van 
reductiereservoirs en bij het bepalen van de capaciteit 
van een gemaal zijn zowel de frequenties van de dag
afvoersommen als van de afvoertoppen van belang. 
In deelrapport 7 is het verschil tussen de top- en dag-

afvoerfrequenties besproken. De verschillen tussen de 
respectievelijke frequentielijnen zijn rneestal aanzien
lijk en hangen samcn met de vorrn van de afvoergolf 
of met andere woorden, met de bodem- en gebieds
eigenschappen. In het bijzonder voor snel op de neer
slag reagerende gebieden zijn de parameters van de 
frequcntielijnen ook afhankelijk van de lengte van 
het waarnemingsinterval. Dit geldt in sterkere mate 
voor de topafvoercn dan voor de dagafvoersommen. 
In deelrapport 7 is ook de auto·correlatie van de 
waarnemingsreeksen van dagafvoersommen bestu
deerd. Deze is groot voor gebieden met vlakke af
voergolven, maar slechts gering indien relatief hoge, 
kortdurende golven optreden. De hoge dagsommen 
zullen dus dikwijls gecombineerd voorkomen gedu
rende CCn of mcer afvoergolven, hetgeen de over
schrijdingskans van het verschijnsel als geheel redu
ceert. A an de hand van de frequentielijnen voor dag
afvoersommen kan daarom wCI worden vastgesteld, 
dat in cen periode van bijvoorbeeld 10 jaar 10 dag
sommen groter dan een bepaalde hoeveelheid zullen 
voorkomen maar dit houdt niet in, dat oak gemiddeld 
icder jaar ecn overschrijding voorkomt. Toch is ge
bleken, dat de auto-correlatie van de dagsommen de 
vorm van de frequentie1ijnen weinig be'invloedt. De 
frequentielijnen opgesteld met aile dagsommen en 
die voor een waarneming per 2, 3, 5 of 10 dagen 
vallen namelijk grotendeels samen; de interpretatie 
vergt echter de nodigc voorzichtigheid. 

Voor reeksen van afvoertoppen zijn de auto-cor
relaties zowel voor snel als 1angzaam reagerende ge
bieden gering. Om deze reden zijn de frequenties van 
de afvoertoppen het meest geschikt voor het vaststel-
1en van de overschrijdingskans van bepaalde niveaus. 
Voor het typeren van de hydrologische toestand in 
bepaalde perioden kunnen frequentievcrdelingen van 
de neerslag en afvoer worden gebruikt. Voor de neer
slag ge1dt dit in feite aileen voor winterperioden om· 
dat in de zomer de verdamping ook van invloed is. 
Daarom worden zomerperioden beter getypeerd door 
de frequentieverdeling van neerslag minus verdam
ping. 

9.4. FRE QUE N TIES VAN G RONDW AT ER

DIEPTE EN BODEMVOCIITINIIOUD 

Met de frequentievcrdelingen van de grondwater
diepte kunnen bijvoorbeeld de GHG en GLG van 
de grondwatertrappenkaart nader worden gcdifferen
tieerd (deelrapport 8). De ontwateringstoestand wordt 
hiCI·door beter gekarakteriseerd. De frequenties van 
de grondwaterdiepten zijn verder van nut bij de studie 
van de relatie tussen gewasopbrengst en ontwaterings
diepte. Bovendien kan door het vaststellen van het 
aantal dagen, waarop bepaalde grondwaterdiepten 
worden onderschrcden, uitspraken worden gedaan 
over hct optreden van lage afvoeren en het droog-
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vallen van sloten (zie par. 6.5). Deze uitspraken zijn 
zeer wei mogelijk omdat grondwaters~andgegevens 

meestal over een langere reeks van jaren beschikbaar 
zijn dan afvoergegevens. 
Evenals de frequentieverdelingen van de afvoer kun
nen ook die van de grondwaterstand en het bodem
vocht dienen voor het vaststellen van veranderingen 
in de waterhuishoudkundige toestand van een gebied 
en voor het typeren van de hydrologische toestand 
in bepaalde perioden. De frequentieverdeling van de 
vochtinhouden van een bodemprofiel verschaft ver
der informatie over de bodemeigenschappen, onder 
andere wat betreft het bergend vermogen van de 
grand. 

9.5. FREQUENTIES VAN HET VOCHT

SALDO EN HET VOCHTTEKORT 

Frcquentieverdelingen van het vochtsaldo kunnen 
worden gebruikt voor het vastleggen van de frequen
ties waarmede het vochtsaldo over ecn bepaald tijd
vak wordt onder- resp. overschreden. Ze beschrijven 
daarrnede de situaties zoals die in een gebied als bet 
hier beschouwde verwacht kunnen worden. 
Frequentieverdelingen van het vochttekort geven een
zelfde indicatie voor de verschillen tussen de poten
tiele en werkelijke verdarnping. De frequenties geven 
aan welke hoeveelbeden water moeten worden gere
serveerd om niet vaker dan gemiddeld eens in een 
bepaald aantal jaren situaties te verkrijgen, waarin de 
vochtvoorziening te kort schiet voor het realiseren 
van een maxirnale gewasproductie (zie par. 8.1). In 
beide gevallen hangt de frequentieverdeJing af van 
het beginpunt (I) van het beschouwde tijdvak en de 
lengte (k). Voor verschillende waarden van t en k 

kunnen frequentieverdelingen worden opgesteld. Deze 
frequentieverde1ingen hangen onderJing sarnen wan
neer de parameters t en k a1s variabelen worden be
schouwd. Toevallige afwijkingen in niveau en Jigging 
van elk der frequentiecurven kunnen volgens deze 
samenhang worden vereffend. In deelrapport 12 is 
bier nader op ingegaan. Uit de overschrijdingsfre
quenties kan de herhalingsperiode, narnelijk het aan
tal jaren waarin gemiddeld fen overscbrijding zal 
plaatsvindcn, worden afgeleid. Het totaal aantal jaren 
waarover het frequentie-onderzock kon worden uit
gevoerd bedraagt slechts 14. Dit betekcnt dat de fre
quentie-uitspraken op een weinig omvangrijk cijfer
materiaal gebaseerd zijn, hetgccn tot uiting komt in 
een breed traject van geschatte waarden voor de her
halingsperioden. 
De frequentieverdelingen van het vochtsaldo kunncn 
met normale verdelingen goed worden beschreven. 
De parameters hiervan kunnen worden gebruikt om 
de onderlinge sarnenhang tussen de verdelingen te 
bestuderen. Voor de frequentieverdc1ingen van bet 
vochttekort geldt dit niet, zodat in dit geval geen 

28 

verdere analyse met gemakkelijk te berekenen para
meters kon worden uitgevoerd. 

Gcmiddcld blijkt het vochtsaldo vanaf 1 mei af te 
nemen met toenemende tijdvaklengte (deelrapport 
12). Na 90 dagen is deze afname het grootst en be
draagt dan 33 mm. Deze hoeveelbcid wordt aan het 
profiel onttrokken en uit zich in een verlaging van 
de grondwaterstand over deze periode vanaf 1 mei. 
Grotcrc onttrekkingen kunnen cvenccns voorkomen, 
doch hun onderschrijdingskans is geringer. Zo zal 
gemiddeld eens per 4 jaar een onttrekking van meer 
dan 65 mrn voorkomen en gemiddeld eens per 10 jaar 
een onttrekking van meer dan 1 00 mm en wei over 
een periode van resp. ongeveer 115 en 140 dagen, 
dat wil zeggen, gerekend vanaf 1 mei tot omstreeks 
midden augustus, resp. september. Daarentegen zal 
gemiddeld eens in de 20 jaar vanaf 1 mei een vocht
overschot over 2 maandcn van rneer dan 27 mm en 
vanaf 1 juli een overschot van meer dan 67 mm 
voorkomen. 
Het vochttckort kan worden gelnterpreteerd als de 
hoeveelbeid water die aan het gebicd rnoet worden 
toegevoerd om, vanuit het oogpunt van watervoor
ziening, een maximale gewasproductie te kunnen rea
liseren. Uit de verschillende figuren in deelrapport 12 
die op dit dee) van het onderzoek betrckking bebben, 
kan worden ontleend, dat vanaf 1 mei een hoeveel
beid water van 150 mrn gereserveerd moet blijvcn 
opdat niet vaker dan gemiddeld I x per 10 jaar de 
vochtvoorziening niet optimaal is. De toestand is kri
tiek na een tijdvak van 4 maanden, dat wil zeggen in 
de maand augustus, zodat vanaf 1 mei gemiddeld 
1,25 mm water per dag nodig is. Voor het verkrijgen 
van eenzelfde zekerheid vanaf 1 juni is in totaal 
eveneens ongeveer 150 rum noodzakelijk, nu echter 
over een periode van 90 dagen, betgeen overeenkomt 
met 1,67 mm/ dag. Eens in de 20 jaar za1, vanaf 
1 juni, meer dan 2 rnm per dag voor hetzelfde doel 
noodzakelijk zijn. 
In de periode van april tot en met augustus heeft bet 
grootste vocbttekort, dat voor een decade is bepaald, 
25 mm bedragen (1959). Berekend is, dat gemiddeld 
eens per 30 jaar in de groeiperiode van het gewas een 
decade met een grootste vochttekort van meer dan 
30 rnm zal voorkomen. Het extreme karakter van bet 
jaar 1959 is ontstaan, doordat zes achtereenvolgende 
decaden een vochttekort van meer dan 20 mm heb
ben opgcleverd. 

10. RENTABILITEITSTUDIES 

10.1. lNLEIDING 

Bij het onderzoek in het Leerinkbeekgebied is de 
rentabiliteit van een betere waterbehcersing van de 
landbouwgronden nagegaan. De drink- en industrie
watervoorziening zijn wat dit betreft dus buiten be-



schouwing gelaten. De belangrijkste problemen die 
zich bij dczc studie voordoen betreffen allereerst de 
technische aspecten, zeals het vaststellen van de 
eigenlijke watertekorten, het bepalen van de relatic 
tussen grondwaterdiepte en opbrengst en de keuze 
van het wateraanvoersysteem; dit laatste vooral in 
verband met rcsp. de oppervlakte die van de te 
nemen maatregelen kan profiteren en de eventuele 
waterverliezen. Ook moet \Varden gelet op een moge
lijke verslechtering van de bestaande toestand in de 
aangrcnzende gebicden. 

Het rentabiliteitsvraagstuk is vooral moeilijk, door
dat het toekomstig prijsverloop van produktiemid
delen en eindprodukten onzeker is, evenals het toe
komstig grondgebruik. Benadrukt moet worden, dat 
in de deelrapportcn is uitgegaan van de in de periode 
1963- 1966 geldende bedrijfseconomische omstan
dighcden, terwijl de gekozen prijsverhoudingen on
geveer met de situatie in 1970 overeenkomen. In 
deelrapport 13 is aangcnomen dat een vcrschuiving 
naar het graslandgebruik zal plaatsvinden. Oak is 
rekening gehouden met de algemene trend tot be
drijfsvergroting. In dee1rapport 13 wordt, anders dan 
in deelrapport 14, de rclatic tussen waterbeheersing 
en inkomcn bckeken voor bepaalde deelsituaties. Dczc 
worden getypeerd door een combinatie van bodem
kundige en hydrologische eigenschappen. 
In deelrapport 14 wordt het onderzoek rechtstreeks 
op bepaalde, voor het gebied karakteristieke, bedrijfs
typen betrokken, maar wei is zovee1 mogelijk van 
dezelfde basisgegevens als in dcelrapport 13 gebruik 
gemaakt. In dit laatste rapport zijn speciaal de wijzi
gingcn in het arbeidsinkomen berekend, terwijl in 
deelrapport 14 de te verwachten wijzigingen in het 
nctto overschot zijn bepaald. 

10.2. ECONOMISCHE ASPECTEN VAN 

DE WATERBEJIEERSING 

Hct onderzoek naar de relatie tussen watcrbehcer
sing en inkomen heeft ten doel een basis te vinden 
voor de berekening van de rentabiliteit van water
behecrsingsmaatregelen. De kosten him·van zullen 
moeten worden afgewogen tegen de toename van hct 
inkomen, voortvloeiende uit de verbetering van de 
waterhuishoudkundige toestand. 
Bij het onderzoek naar de samcnhang tussen water
huishouding en bedrijf, zoals dat in deelrapport 13 is 
besc.hreven, is de betekenis van de waterbeheersing 
voor de landbouw afgemeten aan de te verwachten 
stijging van het inkornen. Indien aileen de opbrengst
verhoging in kilograrnmen als maatstaf voor de ren
tabiliteit van waterbeheersingmaatregelen wordt ge
hanteerd, mist men de kostenfactoren, vooral die van 
de arbeid en de voederaankopen, waardoor de uit
komsten van beperkte betekenis worden. Ecn nieuw 
aspect voor dit type onderzoek is de toepassing van 

een methode van bodemgeschiktheidsklassificatie naar 
inkomen. Deze houdt in, dat de eenheden van de 
bodemkaart en de grondwatertrappenkaart worden 
vertaald in termen van landbouwkundige geschikt
heid, zeals die in het inkomensniveau op de verschil-
1ende combinaties van bodemtype en ontwaterings
toestand tot uitdrukking komcn. De opbrengstdepres
sies zijn bepaald aan de hand van de isocarpendia
grarnmen, zeals die in het kader van het COLN
onderzoek zijn opgesteld. De gemiddelde winter- en 
zomergrondwaterdiepten zijn aan de hand van de 
ecrder genoemde grondwatertrappenkaart vastgcsteld. 

Het exploitatiesaldo kan worden berekend als het 
verschil tussen aile kosten en baten die aan elke 
bodemkundig-hydrologische eenheid ( = deelsituatie) 
binnen het bedrijf kunnen worden toegeschreven. 
Wordt dit saldo verminderd met een vast bcdrag per 
ha voor algemene kosten, dan resteert het inkomens
aandeel per deelsituatie. 
Vergelijking van het ontwateringsdiepte-bodemtype
patroon van bedrijf of streek v66r en na verbetering 
van de hydrologische onvolkomenheden geeft het ef
fect van de ingreep als gemiddelde inkomensvermeer
dering. Door geCigende maatregelen, die zowel de 
watervoorziening als de ontwatering betreffen, blijkt 
in het Leerinkbeekgebied het arbeidsinkomen per jaar 
met gcmiddeld f 125 per hate kunnen stijgen; dit is 
exclusief de kosten van de verbeteringswerken ze1f. 
Bij de berekening is oak de verbetering van de water
voorziening van de gronden rond het pompstation 
buiten bcschouwing gclaten. Een eventuele uitbreiding 
van de rundveehouderij door omzetting van hoog ge
legen bouwland in grasland en door hogere stikstof
giften leidt tot een verdere toename tot l 175 per ha 
per jaar. 

Oak in deelrapport 14 is een raming gemaakt van 
het bedrag dat door de ondernemers met het oog op 
de verbetering van het netto-overschot der bedrijven 
maximaal als kostcn per jaar aan de verbetering van 
de waterbeheersing mag worden bcstccd. In verband 
met verschillen in bedrijfsomstandigheden, bcschik
bare produktiemiddelen en ondernemerscapaciteit 
geldt in bcginsel voor elk bedrijf een eigen maximum, 
zodat eigenlijk voor elk bedrijf cen bcgroting zou 
moeten worden gemaakt. Uit praktische ovcrwegin
gen wordt echter volstaan met begrotingen voor groe
pen van bcdrijvcn. Bhmen elke groep komen de be
drijven in voor dit doe! esscntiC!c kenmerken zo 
goed mogelijk met elkaar overeen. De begrotingen 
worden toegepast op bedrijfsmodellen, waarvan de 
structuren in grate lijnen overeenkomen met de ge
middelden van de groepen. 
Het onderzoek is gebaseerd op de bedrijfsgegevens 
van de landbouwtelling in mei 1963, op basis waar
van 8 bedrijfsmodellen zijn opgezct: 3 van 6 ha, 3 
van 12 ha, 1 van 18 ha en 1 van 24 ha. De bodem
typen en grondwatertrappen zijn zodanig over de 
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bedrijfsmodellen verdeeld, dat de werkelijke situatie 
in het gebied vrijwel geheel in de mode1len wordt 
weerspiegeld. Op analoge wijze is het grondgebruik 
in de mode1len opgenomen. 
De landbouwopbrengsten in kg per ha, die bij een 
optimale waterhuishouding kunnen worden bereikt, 
zijn gebaseerd op de oogstramingen voor de nom·de~ 
lijke Achterhoek van bet Ministerie van Landbouw 
en Visserij. 
De opbrengstdepressies per bodemtype en per grond
watertrap zijn geschat met behulp van de gegevens, 
die ook in deelrapport 13 zijn gebruikt; hieruit volgen 
de te realiseren opbrengstverhogingen. Vervolgcns 
zijn per bedrijfsmodel de consequenties van de op~ 
brengstverhogingen op de bedrijfsvoering en de be
drijfskosten verrekend. Hierbij is er van uitgegaan 
dat de gcwassenkeuze dezelfde blijft. Door de uit
komsten per model te wegen met de werkelijke op~ 
pervlakten die in het gebied aanwezig zijn, is het 
gemiddelde effect van de waterbeheersing per ha cul
tuurgrond berekend. Op deze cijfers is nog een re
ductic van 20 % toegepast, omdat aangenomen wordt 
dat in de praktijk het berekende optimum niet voor 
aHe gronden zal worden bereikt. 

Afgezien van de feitelijke kosten van de verbeteringen 
en zonder rekening te houden met de invloed van de 
wateronttrekking door het pompstation, bedraagt bet 
berekende effect van een verbeterde waterbeheersing 
voor het gehele gebied gemiddeld f 70 per ha per 
jaar. Om dit te bereiken is voor de grondwatertrap~ 
pen II en III uitgegaan van een betere beheersing 
van de grondwaterstand (effect f 44 per ha) en voor 
de grondwatertrap V van zowel een betere beheersing 
van de grondwaterstand als van het toepassen van 
beregening (effect f 49 per ha). Voor de grondwater
trappen VI en VII is aangcnomen, dat aileen berege
ning wordt toegepast (effect f 154 per ha). Door een 
betere beheersing van de grondwaterstand is, op de 
bedrijven kleiner dan 8 ha, weliswaar nog een finan~ 
cieel voordeel te behalen, maar dan zal men genoegen 
moeten nemen met een lagcre beloning dan f 5 per 
uur, die als norm is gesteld. Dit vindt zijn oorzaak in 
het feit, dat de arbeid, benodigd voor de intensivering 
van het graslandgebruik en de rundveehouderij, ten 
gevolge van de waterbeheersingswcrkzaamheden, min
der rationeel kan worden aangewend dan op de gro
tere bedrijven. 
Indien met deze kleine hedrijven geen rekening wordt 
gehouden bedraagt het reEHe effect van de water
beheersing gemiddeld f SO per ha per jaar. 
Wordt aileen de ontwatcringstoestand verbeterd dan 
bedraagt, afgezien van de kosten van de verbetcrings
werken, de inkomensvermeerdering per jaar, here· 
kend over het gehele gebied f 25 en f 35 per ha, 
resp. inclusief en exclusief de bedrijven kleiner dan 
8 ha. Hierbij is de invloed van de extra verlaging 
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van de grondwaterstand rand het pompstation weer 
buiten beschouwing gelaten. 

10.3. VERGELJJKING RENTABILITEIT

STUDIES 

Worden de uitkomsten van de in de deelrapporten 
13 en 14 beschreven studies onderling vergeleken, 
dan rijst de vraag, waardoor de resultaten verschi1len. 
Deelrapport 13 komt bij verbetcring van de water
beheersing op een inkomenstoename per jaar van 
gemiddeld f 125 per ha. De bij deze berekening ge
bruikte cijfers zijn ontleend aan een steekproef, be
staande uit bedrijven met een gcmiddelde grootte van 
14 ha. In verband met de trend tot bedrijfsvergroting 
zijn zeer kleine bedrijven niet opgenomen. De ge
noemde tocname kan worden vergeleken met het 
bedrag van f SO per ha dat in deelrapport 14 word! 
berekend voor bedrijven grater dan 8 ha. Dit laatste 
bedrag is het resultaat van een berekening, waarbij 
het bouwplan ongewijzigd blijft. In deelrapport 13 
daarcntegcn wordt op grand van de in de praktijk ge
constateerde verschuivingen aannemelijk gemaakt, dat 
op een niet onaanzienlijke toenarne van de opper
vlakte grasland moet worden gerekend, wanneer te 
droge gronden worden gelnfiltreerd of beregend. 
Deze verschuiving volgt zonder meer uit het feit, dat 
het inkomen per ha uit de rundveehouderij momen
teel boger ligt dan uit de akkerbouw. Of de uitbrei
ding van het graslandareaal ten kosten van dat van 
bet bouwland oak nationaal-economisch te verdedigen 
valt, is een vraag die los staat van het hier behan~ 
delde rentabiliteitvraagstuk. 

Naast de bouwplanverschuiving kan als oorzaak 
van de divergentie van de uitkomsten van de deel
rapporten 13 en 14 worden genoemd, dat in deelrap~ 
port 13, op grand van het enquetemateriaal, er van 
wordt uitgegaan dat geen kosten voor uitbreiding van 
stalruimte behoeven te worden opgevoerd, terwijl dit 
in dee1rapport 14 wei geschiedt. 
Een andere verklaring voor de verschillen ligt in de 
opvatting omtrent het verrekenen van de arbeidsuren. 
In deelrapport 13 wordt het in de uitgangstoestand 
aanwezige arbeidsoverschot verrekend en wordt de te 
verwachten wijziging in het arbeidsinkomen bepaald. 
In deelrapport 14 wordt echter niet van een arbeids~ 
overschot in de begintoestand uitgegaan en worden 
de te verwachten wijzigingen in het netto overschot 
berekend. 

A1s laatste oorzaak van de gesignaleerde divergen~ 
tie van de resultaten moet worden gewezen op de 
reductic van 20 %, die in dee] rapport 14 op het be
rekende effect van de waterbeheersing is toegepast. 
Deze reductic is in deelrapport 13 niet toegepast. Als 
overweging gold hierbij, dat niet is gestreefd naar een 
optimale ontwateringsdiepte binnen nauwe grenzen, 
doch dat is gerekend met een verschuiving in de rich~ 
ting van de gunstige grondwatertrappen, die ruimte 
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Iaten voor variaties. Worden de uitkomsten van deel
rapport 13 overeenkomstig de gedachtegang in deel
rapport 14 oak met 20 % gereduceerd, dan komt 
men op een toename van f 100 per ha per jaar, zodat 
de uitkomsten van beide deelrapporten nag slechts 
.f 20 verschillen. 

Tenslotte moet er nogmaals op worden gewezcn, 
dat de verkregen resultaten slechts gelden bij de ge
kozen uitgangspunten en voor de in de peHode 1963 ~ 
1966 bestaande bedrijfseconomische omstandigheden. 
Oak moet worden opgemerkt, dat van de gehanteerde 
prijsverhoudingen is gebleken, dat deze oak media 
1970 nog ongeveer geldig zijn . 

11. ASPECTEN VAN EEN PLAN VOOR DE 
TOEKOMSTIGE WATERHUISHOUDING 

In deelrapport 15 worden enige denkbeelden ont
wikkeld voor een plan vaor de toekomstige water
huishouding in de Achterhoek. Het doe! ervan is tot 
de technisch en cconomisch gunstigste oplossing van 
de waterhuishoudkundige problemen te komen. De 
plannen voor de waterafvocr, de landbouwwatervoor
ziening, de waterwinning en de afvalwaterlozing die
ncn hierbij op elkaar te worden afgestemd. Verder 
client rekening te worden gehauden met de recreatie, 
het landschap- en het natuurbehoud. Ret vinden van 
de economisch gunstigste oplossing is mcestal niet 
eenvoudig, omdat verschillende factoren niet weeg
baar of mectbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voar de 

recreatie en voor de kwaliteitsverbetering van het 
water. 

Toch kan aileen bij een juiste afweging van aile 
belangen en bij een goede coOrdinatie van de te tref
fen maatregelen de leefbaarheid van een streek in dit 
opzicht worden zeker gesteld. De wensen van de 
diverse belanghebbenden zullen op sommige puntcn 
tegengesteld zijn, maar kunnen anderzijds oak paral
lel Iopen. Bepaalde maatregclen zijn, indien deze ten 
behoeve van een belang worden genomen, econo
misch niet verantwoord, maar bij een gezamenlijke 
oplossing van de problemen kan dit wel het geval 
zijn. In dit verband kan worden gedacht aan het ge~ 
bruik van een infiltratiesysteem, zowel ten behoeve 
van de landbouw als voor de waterwinning of aan de 
combinatie van reductic- en spaarbekkcns. Indien de 
ontwikkeling met betrekking tot de waterhuishouding 
wordt nagegaan, blijkt het belang van de waterwin
ning sterk toe te nemen. 

In deelrapport 15 wordt een zestal mogelijkheden 
voor de winning van water besproken. De belang~ 
rijkste hiervan zijn de winning van grondwater, ai of 
niet met aanvulling vanuit beken en door kwel, de 
voorraadvorming in spaarbekkens en de winning di
rect uit de beken of de grate waterwegen. Hct be
paten van de optimale wijze van waterwinning is 
ingewikkeld door beperkingen ten aanzien van de 
geo-hydrologische gcsteldheid, het terreinverhang, het 
grondgebruik, de transportproblemen, etc. In decl
rapport 15 is een voorbeeld uitgewcrkt, waarbij met 
verschillende van de genoemde aspecten rekening is 
gehouden. 
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Conclusies en aanbevelingen 

In het volgende worden de voornaamste conclusies 
gegeven van een hydrologisch onderzoek dat in de 
jaren 1961 tot 1967 in het stroomgebied van de Lee· 
rinkbeek in de Gelderse Achterhock is verricht. 
Het onderzoek, dat in eerste instantie ten doel had de 
waterbehoefte van de landbouwgronden vast te stel
len, heeft uiteindelijk een ruimere opzet gekregcn, 
omdat de landbouwwatervoorziening ten nauwste met 
de andere waterhuishoudkundige belangen samen
hangt. Daarom zijn bijvoorbeeld ook een aantal pro
blemen die verband houden met de waterafvocr en 
de grondwaterwinning bestudeerd. 
De conclusies en aanbcvclingen hebben dus behalve 
op de watcrvoorziening van de landbouwgronden ook 
betrekking op verschillende andere hydrologische as
pecten. Hierbij Jigt het accent op de opzet van het 
onderzoek en de verwerking en analyse van de ver
zamelde gegevens. Een volledige oplossing van aile 
met de waterhuishouding samenhangende problemcn 
blcek thans echter nog niet moge1ijk te zijn. 
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De resultaten van de uiteenlopende methoden 
waarmee de verdamping is berekend, stemmcn 
rcdclijk overeen. De werkelijke verdamping van 
het gebied varieert van maximaal 50 mm per 14 
dagen in de zomer tot minder dan 2 nun per 
14 dagen in de winter. Voor het zomerhalfjaar 
als geheel, varieert de werkelijke verdamping van 
320 tot 400 mm en in het \vinterhalfjaar van 70 
tot 100 mm. Voor bet verkrijgen van uitkom
sten over korte perioden (dagen) is de dynamische 
simulatiemethode geschikt, terwijl voor langere 
perioden ook de methoden van de grondwater
standanalyse en de waterbalans goed kunnen wor
den gebruikt. Voor het bepalcn van de verdamping 
van een enkel perceel is de waterbalansmethodc 
meestal minder geCigend, terwijl bij het berekenen 
van de gemiddelde verdamping voor een gebied 
bij de beide andere methoden rnoeilijkheden wor
den ondervonden. 
Afhankelijk van bet gebied en van de gegevens 
die men wcnst, kan dus Mn van de dric gebruikte 
methoden worden gekozen. 

Voor het Leerinkbeekgebied is berekend, dat ge
rekend vanaf 1 mei gemiddeld 1 x in de 10 jaar 
150 mm water extra gegeven rnoet worden, opdat 
de vochtvoorziening niet tekort schiet voor een 
maximale gewasproduktie. Dit komt neer op een 
wateraanvoer van ongeveer 1,25 mm/etm gedu~ 
rende de maanden mei, juni, juli en augustus. 
Hiermee is echter niet vastgesteld of het ook eco-

nornisch vcrantwoord is een dergelijke aanvoer te 
realiseren. 

Door de verspreide ligging van de gronden waar 
watertekbrten optreden is wateraanvoer via een 
open leidingensysteem slechts op beperkte schaal 
mogelijk, dit mede in verband met de verschillen 
in hoogteligging, de waterverliezen en de voor de 
aanvoer beschikbare waterhoeveelheden. Afgezien 
van een plaatselijke waterinlaat vanuit de Berkel, • 
voornarnelijk voor veedrenking, is daarom tech~ 
nisch gezien voor een eventuele kunstmatige wa
tersuppletie beregening het meest aangewezen 
systeem. 

De inkomensvermeerdering, die bij een verbete
ring van de waterbeheersing kan worden ver
wacht, ligt in de orde van grootte van gemiddeld 
j' 80 lot f I 00 per ha per jaar berekend over bet 
gehele gebied met uitzondering van de grondcn 
rond het pompstation Olden Eibergen. Deze be~ 
dragen betreffen de gezamenlijke baten van de 
watervoorziening en de verbetering van de ant
watering. Behalve de kosten van de noodzakelijke 
maatregelen zijn verder aile kosten in rekening 
gebracht. Bovendien gelden deze bedragen voor 
een berekening waarbij de bedrijven kleiner dan 
ongeveer 8 ha buiten beschouwing zijn gelaten. 
Op deze bedrijven is, door een bet ere waterbeheer
sing, nog wei een financieel voordeel te behalen, 
maar dan zal men genoegen moeten nemen met 
een lagere beloning dan f 5 per uur, die bij de 
berekening als norm is gesteld. 
Indien aileen de ontwateringstoestand wordt ver
beterd, bedraagt de inkomensvermeerdering bere
kend over het gehele gebicd f 25 en f 35 per ha 
per jaar, respectievelijk inclusief en exclusief de 
bedrijven kleiner dan 8 ha. De genoemde inko
mensvermeerderingen zijn uiteraard afhankelijk 
van de gekozen uitgangspunten. 

De waargenomen afvoeren geven een goed inzicht 
in de bodem- en gebiedseigenschappen, omdat de 
invloed van deze eigenschappen duidelijk in het 
afvoerverloop, de afvoerfrequenties en de neer
slag-afvocrverhoudingen tot uiting kornt. De rela
tief zeer hoge afvoerintensiteiten, die vooral in 
het oostelijk deel van het gebied optreden (een 
afvoer van 2 a 3 II sec.ha treedt hier gemiddeld 
1 x per jaar op), worden veroorzaakt door het 
geringe bergend vermogen en de grote terreinhel
ling. Deze hoge afvoerniveaus worden slechts zeer 



kart overschreden. In dergelijke gevallen verdient 
het aanbeveling de afvoer hoven een bepaald ni
veau, dat bijvoorbeeld 1 x in de 5 of I 0 jaar 
wordt overschreden, tijdelijk in reductiereservoirs 
te bergen. 

In de winter vertonen de afvoertoppen in de 
vcrschillende gebieden een goede samenhang en 
kunnen uit de gegevens van een beperkt aantal 
waarnemingspunten de afvoertoppen op de andere 
punten worden bepaald. In de zomer is, door de 
verschillen in bergend vermogen, het verband tus
sen de tappen meestal veel geringer. Ook de af
voeren op willekeurig gekozen tijdstippen binnen 
een dag vertonen in de verschillende gebieden in 
het algemeen een geringe correlatie. Aileen bij 
!age afvoerniveaus bestaat dan een redelijke sa
menhang. 

- Tussen de afvoersommen van de meeste gebieden 
bestaat een redelijk verband, mits de perioden 
waarover de afvoeren worden gesommeerd niet 
te kart worden gekozen. De meest geschikte pe
riodelengte varieert van enige dagen tot enige 
weken of maanden en is afhankelijk van de hoe
veelheid neerslag en de neerslagverdeJing, alsmede 
van de bodemeigenschappen van de gebieden, 
waarvan de afvoersommen worden gecorreleerd. 
Uit de afvoersommen van een beperkt aantal 
meetpunten kunnen die van andere punten dus 
worden bepaald. 

Voor gebieden waarin de snelle afvoercomponen
ten een belangrijke rol spelen, vertonen de afvoer
sommen over korte perioden veelal slechts een 
geringe correlatie met de gemiddelde grondwater
stand. Voor afvoersommen over lange perioden 
(bijvoorbeeld halve jaren) is de samenhang echtcr 
redelijk. De afvoersommen kunnen dan aan de 
hand van de grondwaterstanden, waarvan meestal 
langere waarnemingsreeksen beschikbaar zijn dan 
van de afvoer, betrouwbaar worden geschat. Tus
sen de grondwaterstand en de afvoer bestaat voor 
gebieden met vrijwel uitsluitend grondwaterafvoer, 
zowel voor korte als voor lange perioden, een 
nauwe relatie. 

Voor een juiste dimensionering van reductiereser
voirs en gemalen is het noodzakelijk niet aileen 
de ovcrschrijdingsk~tns van bepaalde afvoerniveaus 
te kennen, maar tevens de duur van elke over
schrijdingsperiode. 
Bij het bepalen van de moge1ijkheden van water
inlaat, alsmede van de lazing van afvalwa'ter, 
moet rekening worden gehouden met het gemid
deld aantal dagen per jaar en per seizoen, dat lage 
afvoerniveaus worden onderschreden en in hct 

bijzonder ook met de duur van elke onderschrij
dingsperiode. 

- Het stuwbeheer dient op het grondwaterstand- en 
afvoerverloop te worden gebaseerd. Voor het in
stellen van het zomer- en winterpeil kan de grond
waterdiepte als referentie worden gekozen, terwijl 
voor hct regelen van de stuwen bij afvoergolven, 
het afvoerverloop in bovenstrooms gelegen gebic
den kan worden gebruikt. In snel op de neerslag 
reagerende gcbiedcn kan beter van het grond
waterstandverloop of van het neerslagpatroon 
worden uitgegaan. 

Rand het pompstation Olden Eibergcn wordt de 
hoogte van het freatisch vlak sterk door de win
ning van grondwater beinvloed. Voor een opper
vlakte van 240 ha bedroeg in 1964 de grondwater
standverlaging 0,50 m of meer. Ook de beek
afvoer van het stroomgebied waarin het pomp
station is gelegen, wordt in sterke mate door de 
grondwaterwinning bepaald. 

- Ten aanzicn van het verzamelen van basisgege
vens voor een hydrologisch onderzoek zoals dat 
in het Leerinkbeekgebied is uitgevoerd, kan wbr~ 
den gcconcludeerd dat hoge eisen aan de kwaliteit 
en kwantiteit van de basisgegevens moeten wor
den gesteld. Zo is bijvoorbeeld gebleken, dat voor 
het meten van de neerslag grondregenmeters de 
voorkeur verdienen, terwijl voor een betrouwbare 
bepaling van de gebiedsneerslag voldoende waar
nemingsstations beschikbaar mocten zijn. De 
neerslagvcrdeling kon eerst bij een afstand van 
ongeveer 3 km tussen de stations voldoende 
nauwkeurig worden vastgesteld. 
Verder bleek dat de afvoer in het leidingenstelsel 
bij voorkeur met behulp van kunstwerken moet 
worden gemeten. Dit kunnen bestaande stuwen en 
bodemvallen zijn, of speciaal voor dit doel ge
bouwde meetstuwen. Om voldoende gegevens te 
verkrijgen moeten bovendien de hydrologische en 
meteorologische grootheden in vele gevallen con
tinu worden geregistreerd. Met het oog op de ver
werking van de gegevens verdient het gebruik van 
apparatuur die de waarnemingen direct op een 
ponsband zet de voorkeur. 
Voorts is de grote waarde van gedetailleerde iso
hypsen- en grondwaterdieptekaarten gebleken. De 
grondwatertrappenkaart en de kwelkaart, die in 
het kader van het bodemkundig, respectieve1ijk 
geo-hydroJogisch onderzoek zijn samengesteld, 
zijn onder andere bij de inde1ing van het gebied 
in hydrologische eenheden van groot nut gebJeken. 
Voor een juiste interpretatie van de grondwater
trappenkaart dient de relatie tussen de gemiddelde 
grondwaterstand in de verschillende seizoenen en 
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de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
en de gcmiddcldc laagste grondwaterstand (GLG) 
te worden aangegeven. Bovendien verdient het 
aanbeveling de GLG ook voor grondwaterstandcn 
dieper dan 120 em aan tc geven. Voor het be
paten van de vochtinhoud van de grand is nu
cleaire meetapparatuur zeer waardevol; uit de 
hiermee verkregen gegevens kan onder andere het 
bergend vermogen van de grand worden afgeleid. 

- Tenslotte wordt aanbevolen ccn integrale studie 
van de waterhuishouding van de provincie Gel
derland te maken. Hicrbij zouden dan aile aspec
ten van de waterhuishouding moeten worden be
trokken, zeals de waterwinning voor bevolking en 
industrie, de landbouwwatervoorziening, de wa
terafvoer van agrarische en stedelijkc gebieden, de 
lazing van afvalwater en de mogelijkheden tot 
recirculatie daarvan. Tevens verdienen de belan
gen van de recreatie, het landschap en het natuur
behoud grote aandacht. Het streven zou er op gc
richt dienen te zijn om met een zodanige studie 
te trachten een integraal plan voor de waterhuis-

\Vateroverlast in het Leerinkbeekgebied 
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houding van de provincie op te stellen. Het is zin
vol een dergelijk plan in eerste instantie voor het 
Leerinkbeekgebied op te stellen. Enkele aspecten 
zullen binnen dit relatief kleine gebied echter niet 
tot een optimale oplossing kunnen worden ge
bracht, zodat het plan tevens dient te worden 
afgestemd op de totale situatie van oostelijk Gel
derland en eventueel van de gehele provincie. 
Bcpaalde problemen zullen wellicht zelfs inter
provinciaal tot een oplossing moeten worden ge
braeht. 
Bij een voortgezette studie van de waterhuishou
ding in Gelderland kan van de resultaten van de 
in vele delen van de provincie door verschillende 
onderzoekers reeds uitgevoerde studies worden 
gebruik gemaakt. Tevens zal ten volle profijt kun
nen worden getrokken van de ervaring en de ken
nis, die in een reeks van jaren bij het onderzoek 
in de Tielerwaard en in het stroomgebied van de 
Leerinkbeek is opgedaan. Hierdoor kunnen nieu
we problemen effectiever worden aangepakt en 
zal het onderzoek ook sneller tot resultaten kun
nen leiden. 



Deelrapporten 
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DEELRAPPORT 1 

De waterstaatkundige toestand in de Achterhoek 

T. Blok 

1. INLEIDING 

In dit deelrapport wordt met de Achterhoek be
doeld het gebied in Gelderland, gelegen ten oosten 
van de Rijn en de IJssel en het omvat dus ook de 
Lijmers. Het ovcrtollige water uit dit gebied, met een 
oppervlakte van rond 145 000 ha, wordt naar de ge
noernde rivieren afgevoerd door een aantal riviertjes 
en beken, waarvan de voornaamste zijn: de Berkel, 
de Baakse Beek, de Grote Beek, de Oude IJssel en de 
Oude Rijn. De Berkel, de Oude IJssel en de Oude 
Rijn vocren ook water af uit hct aangrenzende Duitse 
gebied. De grootte van de gezamenlijke Duitse 
stroomgebieden van deze drie riviertjes bedraagt rand 
135 000 ha. Ret totale stroomgebied van de riviertjes 
en bekcn in de Achterhoek beslaat dus een opper
vlakte van 280 000 ha. 

Langs de Rijn en de Ussel ligt een in breedte sterk 
wisselende strook gronden beneden de hoogste rivier
standen. Ret gedeelte tussen Doesburg en Zutphen 
was vroeger het overstromingsgebied van de Baakse 
Overlaat. Voorts wcrd bij het in werking treden van 
de Spijkse Overlaat bij Lobith een belangrijk dee! van 
het Oude Rijn gebied geinundeerd. Ook traden bij 
grate regenval tengevolge van de onvoldoende afvoer
capaciteit van de bcken en riviertjes rcgelmatig uit
gebreide overstromingen in de Achterhoek op. 

Na de twccde wereldaorlog zijn in dit gebied ter 
vcrbetering van de waterbeheersing vele waterstaat
kundige en cultuurtechnische werken uitgevoerd. In 
verband hicrmee en oak voar het instandhouden van 
deze werken is een waterschappelijke reorganisatic in 
de Achterhoek doargevoerd. In dit dcelrapport wordt 
hiervan cen overzicht gegeven. 

Om een inzicht te verkrijgcn in de optredende af
vocren, zijn in de beschouwde periode in de meeste 
riviertjes en beken en bij enkele gemalcn waterstands
en afvoermetingen verricht. Van de afvoeren in 
cnkele beken en van een gemaal wordt een analyse 
gegeven. Tenslatte wordt nader ingegaan op de bij de 
verbeteringswerken gehantcerde normen. 

2. DE WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND 
IN 1946 

2.1. AFWATERING 

Op bijlage 1 is het afwateringssysteem in de Ach-
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terhoek in 1946 aangegeven. Het overtoHige water 
werd nag nagenoeg geheel op natuurlijke wijze via 
riviertjes en beken afgevoerd naar de Rijn en de 
IJssel. Bij hogere rivierstanden was de afvoer ge
stremd, waardoor in de lager gelegen gebieden langs 
de rivieren averstrorningen optraden. Evenals dit 
thans nog het geval is, laosdc, behalve de Oude Rijn, 
met een stroomgebied van 10 000 ha, die uitmondt 
in het Pannerdens Kanaal, de gehele Achterhoek op 
de IJssel. 

Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt, zijn de 
belangrijkste beken en riviertjes: de Berkel (waarvan 
een belangrijk deel van het water via de Bolksbeek 
en het Twentekanaal wordt afgevoerd), de Baakse 
Beek, de Grote Beek en de Oude IJssel. In 1946 
waren in het gehele gebied nag slechts vier gemalen 
aanwezig, te weten: het in 1885 te Giesbeek gestichte 
gemaal van het polderdistrict Lijmers (6000 ha), het 
in 1883 gebouwde gcmaal van bet polderdistrict Her
wen, Aerdt en Pannerden (730 ha), dat uitslaat op de 
Oude Rijn, hct gemaal Bakerwaard, dat diende voor 
de zomerbemaling van een gebied van 1300 ha op de 
Baakse Beek en het gemaal Zwiep, dat de Heksenlaak 
bemaalde op de Berkel, wanneer op deze rivier hoge 
waterstanden voork\vamen. 

In de Achterhoek waren twee overlaten aanwezig, 
name1ijk de Baakse Overlaat en de Spijkse Overlaat. 
De Baakse Ovcrlaat lag ten zuiden van Zutphen. Via 
deze overlaat moest bij een doorbraak van de rechter 
Rijndijk in Duitsland het overstrorningswater naar de 
IJssel afvloeicn. De overlaat heeft echtcr nimmer op 
deze wijze gewerkt, maar bij hogere IJsselstanden 
steeds in omgekeerde richting. Na de verhoging van 
de overlaat in 1905 werd bij een IJsselpeil te Zutphen 
hoger dan 7,40 m + N.A.P., een gebied van 7600 
ha langs de rechter IJsseloever tussen Doesburg en 
het Twentekanaal tclkenmale met inundatie bedreigd. 
Tussen 1905 en 1946 overstroamde het gebied 17 x 
gcdurende in totaal 150 dagen. Deze overstromingen 
bezorgden veel overlast aan de landbouw, het verkeer 
en de bebouwing, met name in Zutphen, terwijl 
Steenderen en de omliggende dorpen dan gei'soleerd 
waren. De Spijkse Overlaat bevond zich in de rechtcr 
Rijndijk bij Lobith. Wanneer het Rijnpeil te Lobith 
boger werd dan 15 m + N.A.P., hetgecn ongeveer 
I x per 2 jaar gedurende gemiddeld 6 dagcn voor
kwam, werd een deel van het Rijnwater via de Oude 
Rijn afgevoerd naar het Pannerdens Kanaal om bet 



begin· van dit kanaal te ontlasten. In het Oude Rijn
gebied werd hiervan vee! overlast ondervonden. 

2.2. W A T E R S C H A P P E L IJ K E IN DEL J N G 

De waterschappelijke indeling in 1946 is eveneens 
op bijlage 1 aangegeven. Hoewel het grootste deel 
van de Achterhoek tot een waterschap of een polder
district behoorde, waren er nog enkele gebieden, waar 
dit niet het geval was. Dit waren de stroomgebieden 
van de Eefse Beck ten noorden van het Twente
kanaal, de Polbeek tussen dit kanaal en Zutphen, de 
Vierakkerse en Onderlaatste Laak ten zuiden van 
Zutphen, de Runneboomslaak, juist ten noorden van 
de Baakse Beek en van de Didamse en Wehlse Wete
ringen, die ten zuiden van de Oude Ilssel door de 
Bevermeerse sluis op de IJssel loosden. Ook het 
stroomgebied van de Oude Rijn was nog slechts ge
deeltelijk in waterschapsverband gebracht. Voorts 
waren in enkele waterschappen nog min of meer 
zelfstandige afdelingen aanwezig. 

3. DE WATERSTAATKUNDIGE TOESTAND 
IN 1969 

3.1. AFWATERING 

Ret afwateringssysteem in 1969 is aangegeven op 
bijlage 2. Na 1946 zijn vele verbeteringswerken uit
gevoerd. Om te beginnen kunnen worden genoemd 
de door de provincie (met subsidie van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat en een bijdrage van be
langhebbenden) uitgevoerde werken, verband houden
de met de opheffing van de Baakse Overlaat, die voor 
mcerdere waterschappen van belang zijn. Deze wer
ken omvatten enerzijds de aanleg van een hoogwater
kerende dijk langs de IJssel tussen Doesburg en bet 
Twentekanaal en anderzijds de bouw van vijf gema
fen, te weten de gemalen Grote Beek, Bakerwaard, 
Baakse Beek, Helbergen en Polbeek en de aanleg van 
twee stroomkanalen, waardoor boger gelcgen gronden 
ook bij hoge IJsselstanden hun water vrij kunnen 
blijvcn lozen, namelijk het stroomkanaal van Hack
fort en het afleidingskanaal van de Berkel. 

Tevens is door het Rijk de Spijkse Overlaat ver
hoogd. Naast deze werken is (en wordt) door de 
waterschappen de waterbeheersing in hun gebied vcr
beterd. Dit gebeurt voor de grensovcrschrijdende ri
viCl·en met subsidie van het 1V1inisterie van Verkeer 
en \Vaterstaat en van de provincie, en voor de overige 
beken met subsidie van bet :Ministerie van Landbouw 
en Visscrij en in een aantal gevallen van de provincie. 
Ook in ruilverkavelingsverband (zie bijlage 3) zijn en 
worden vele werken uitgevoerd. 

Per waterschap worden de genocmde werken thans 
nader besproken. Hierbij wordt uitgcgaan van de 

huidige waterschappelijke indeling, die eveneens op 
bijlagc 2 is aangegeven. 

3.1.1. Waterschap van de Schipbeek 

De waterbeheersing in het in hoofdzaak in Gelder
Jand gelegen stroomgebied van de Dortherbeek is 
verbeterd met subsidie van de provincie. 

3.1.2. Waterschap van de Berkel 

Dit waterschap bestaat uit verschillende stroom
gebieden, namelijk van de Berkel, de Eefse Beck, de 
Polbcek en de Vierakkerse en OnderJaatste Laak. Bet 
water van de Berkel met een stroorngebied van 75 000 
ha, waarvan 43 000 ha in Duitsland is gelegen, kan 
thans bij hoge afvoeren op drie punten worden af
geleid naar het Twentekanaal, te weten bij Haarlo 
door de Bolksbeek, bij Lochem, en bij Warken door 
het afleidingskanaal, dat bij Eefde beneden de schut
sluis uitrnondt in het IJsselpand van het Twentekanaal. 
Ret afleidingskanaal is een onderdeel van de Baakse 
Over1aatswerken. Bij hoge IJsselstanden wordt de be
nedenloop van de Berkel, benedenstrooms van het 
afleidingskanaal, bemalen door het gemaal Helbergen, 
juist ten zuiden van Zutphen. De Bo1ksbeek met een 
capaciteit van 48 m3/sec is in de dertiger jaren aan
gelegd tegelijk met het Twentekanaal. Wanneer de 
afvoer op de Berkel boger werd dan de door Borculo 
toelaatbare afvoer van 22 m3/sec, trad de Bolksbeek 
in werking. 

De afleiding bij Lochem, met een capaciteit van 
16 m3Jsec, die ook reeds bij de Baakse Overlaats~ 

werken was voorgesteld, is gemaakt in het kader van 
het thans in uitvoering zijnde verbeteringsplan voor 
de Berkel. Bij dit plan is in eerste instantie aa.n de 
grens uitgegaan van een afvoer van 78 m3/sec, die 
gemiddeld ongeveer I x per 100 jaar wordt bereikt 
of ovcrschreden. Deze afvoer neemt tot de Bolksbeek 
toe tot 88 m3/sec. Van deze afvoer wordt evenals 
voorheen 48 m3/sec afgevoerd door de Bolksbeek en 
40 m3/sec door de reeds verruimde Berkel tussen 
Haarlo en Lochcm, waarbij een 3~km lange ornleg
ging om Borculo is gemaakt. Ook het Berkelgedeelte 
tussen Haarlo en l\.1allem, juist bovenstrooms van 
Eibergen, is gereed gekomen. In het gedeelte tussen 
1\'Iallem en de Duitse grens wordt, in afwijking van 
het aanvankelijk opgemaakte plan, juist bovenstrooms 
van stuw Iviallem een reductiereservoir van 260 ha 
aangelegd voor het geval hogere afvoeren optrcden 
dan de genoemde 78 m3/sec, welke afvoer zowel in 
1946 als in 1960 is overschreden. Als maatgevende 
afvoer wordt thans de in 1946 voorgekornen afvoer 
van 115 m3/sec aangchouden. Ret Berkelgcdcelte 
tussen de grcns en de geprojecteerde zandvang te 
Rckken wordt verbeterd overeenkornstig het uitge
vocrde Duitse verbetcringsplan voor de Berkel tussen 
de grens en Vreden, met cen zomerbed voor zomer
hoogwater (34 m3/sec) en ecn winterbed voor de af-
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voer van 115 rn3 I sec. Tussen de zandvang en het 
reductiereservoir wordt de Berkel verbeterd voor 115 
m3/sec. Wanneer deze plannen in 1970 gereed zijn, 
moet nog de verbetering van de Berkel tussen Lochem 
en Warken volgen. Voor dit gedeelte is nog geen sub
sidie verleend. Dit is wei het geval voor de verbete
ring van de Groenlose Slinge, de grootste zijbeek van 
de Berkel met een stroomgebied van 18 000 ha. Met 
dcze verbetering is in 1968 een begin gemaakt. Voor 
de beken bij Winterswijk, die tezarnen de Groenlose 
Slinge vormen, is inmiddels ook een verbeteringsplan 
opgemaakt. 

In het waterschap zijn voorts nog enkele hoofd
watergangen verbeterd, zoals de Leerinkbeek, de Bar
chemse Veengoot, de Meibeek en de Nettelhorster 
Laak, die juist ten oosten van Lochem in het Twente
kanaal uitmondt. Op deze Laak watert thans ook, via 
een syphon onder de Berkel, de benedenloop van de 
Heksenlaak af, waardoor het gemaal Zwiep kon ver
vallen. Voor het hogcr gelegen deel van bet stroom
gebied van de Eefse Beek is eveneens een afleiding 
gemaakt naar het IJsselpand van het Twentekanaal. 
Ecn deel van het stroomgebied van de Leerinkbeek is 
reeds eerder verbeterd in de ruilverkaveling Beltrum. 
Tussen Eibergen en de grens is de ruilverkaveling 
Rekken in uitvocring. 

Zeals reeds is opgemerkt, is voor de bemaJing van 
de Polbeek het gemaal Polbeek gesticht. Ret stroom
gebied van de Vierakkerse en Onderlaatste Laak en 
van de Runneboomslaak is verbeterd in de ruilver
kaveling \Varnsveld. Deze waterlopen kunnen even
eens bemalen worden door het gemaal Helbergen. 

3.1.3. Waterschap van de Baakse Beek 

Bij hoge rivierstanden loost de bovenloop van de 
Baakse Beek op de IJssel via het reeds genoemde 
Kanaal van Hackfort, dat bij Wichrnond aftakt van 
de Baakse Beek. De bencdcnloop, waarop de Henge
lose beck en de Kloosterlaak afwateren, wordt dan 
bcmalen door het gemaal Baakse Beek. De belang
rijkste zijwatergang van de bovenloop van de Baakse 
Beek is de Veengoot, die hierin bij Varden uitmond
de. In verband met het behoud van het natuurschoon 
wordt, behoudens kleine aanpassingen, de bovenloop 
van de Baakse Beek tussen Wichmond en Ruurlo niet 
verbeterd en zal de afwatering in hoofdzaak door de 
Veengoot geschieden. Daartoe is de Baakse Beck 
bovenstrooms van Ruurlo afgeleid naar de Veengoot. 

De Veengoot mondt thans niet meer bij Varden in 
de Baakse Beek uit, maar meer benedenstroorns bij 
Wichrnond in aansluiting op het Kanaal van Hack
fort. De verbetering van de Baakse Beek en de Veen
goot geschiedt voor een deel in de ruilverkavclingen 
Warnsveld en Zieuwent-Harreveld. 

3.1.4. Polderdistrict /Jsselland 

De hoofdwatergang van dit district, de Grote Beck, 
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wordt bij hoge waterstanden op de IJssel in zijn ge
heel bemalen door het gemaal Grote Beek. Tot de 
Baakse Overlaatwerken behoort ook het nieuwe ge
maal, dat de Bakerwaard bemaalt op de Baakse Beek. 
Met de verbetering van de Grote Beek is een aanvang 
gemaakt. Een deel van het polderdistrict is verbeterd 
in de ruilverkaveJing Hummelo-Keppel. 

3.1.5, Waterschap van de Oude /Jsse/ 

De grootste rivier in de Achterhoek, de Oude Us~ 
sel, met een stroomgebied van in totaal 120 000 ha, 
waarvan 85 500 ha in Duitsland is gelegen, is geheel 
verbeterd. Het Duitse gebied bestaat uit de stroom
gebieden van de Issei (Oude IJssel), van de Bocholter 
Aa (Aastrang) en van de Schlinge (Aaltense Slinge). 
De oppervlakten van deze stroomgebieden zijn res
pectievelijk 36 000 ha, 44 000 ha en 5 500 ha. Als 
maatgevende afvoer voor de Issei is bij de verbete
ringswerken 32 m3/sec aangehouden. Thans wordt 
van Duitse zijde gerekend met 42 m3/sec, waarvan 
echter 10 m3/sec zal worden teruggehouden in te 
bouwen reductiebekkens in de bovenloop. Het groot
ste deel van de afvoer van de Oude IJssel wordt ge
leverd door de Aastrang, die bij Ulft uitmondt in 
deze rivier. Hiervoor is een maatgevende afvoer aan
gehouden van 119m3/sec. De maatgevendc afvoer bij 
Doesburg is 179 m3/sec. Op grond van regencijfers 
is de frequentie van deze afvoeren vastgesteld op on
geveer 1 x per 100 jaar. Tussen Does burg en Ulft is 
de Oude llssel tevens scheepvaartweg. Vroeger waren 
er drie sluizen: te Doesburg, Laag-Keppel en Doetin
chem. Deze zijn vervangen door twee nieuwe sluizen 
met stuwen te Doesburg en Doetinchem. :Met de ver
betering van de Aaltcnse Slinge, met een totaal 
stroomgebied van 15 000 ha, is met subsidie van het 
Rijk en de provincie begonnen in 1968. Ook voor de 
Slinge wordt als hoogste maatgevende afvoer aange
houden een afvoer, die ongeveer 1 x per 100 jaar 
wordt overschreden. Het gcdeelte van de Slinge, ge
legen in de stad Aalten, kan echter ten hoogste een 
afvoer vcrwerken, die optreedt met een frequentie 
van ongevcer 1 x per 5 jaar. Een verbctering van dit 
gedcclte zou zeer hoge kosten met zich brengen. In 
verband hiermee wordt bovenstrooms van Aalten een 
reductierescrvoir aangelegd in het laaggelegen deel 
van het stroomgebied van de Schaarsbeek, aan de 
noordzijde van de Slinge. De bovenloop van de Slin
ge, die door een bosrijk gebied loopt, wordt slechts 
in zoverre aangepast, dat de hoogste afvoeren met 
beperkte inundaties kunnen worden afgevoerd. De 
Keizersbeek is verbeterd van de uitmonding in de 
Aastrang tot aan de Slinge bij Aalten. De Schaars
beek, wam·van de afvoer thans bij hoge Slingestanden 
regelmatig gestremd is, wordt door een syphon onder 
de Slinge door met de Keizersbeek verbonden. Een 
deel van het waterschap is verbeterd in de ruilver
kaveling Gendringen. 



3.1.6. Polderdistrict Rijn en /Jsse/ 

· Een deel van het district, het vroegere polderdistrlct 
Lijmers, waarvan het westelijke deel is verbeterd in 
de ruilverkaveling Duivense Brock, heeft sinds lang 
een gemaal op de IJssel te Giesbeek. Een gedeelte 
van het vroegere polderdistrict Baarbroeksedijk en 
Angerlose Zomerdijken is thans eveneens op het ge
maal aangesloten. Het overige deel van het polder
district Rijn en IJssel (het gebied Bevermeer) loosde 
tot voor kort op natuurlijke wijze naar de IJssel via 
de Bevermeerse sluis. Bij hoge IJsselstanden was de 
afvoer gestremd. Ook van dit gebicd zullen de hogere 
gronden via een bekade Ieiding gaan afwateren, terwijl 
het lage gebied wordt bemalen. Het gemaal Bever
meer en de nieuwe uitwateringssluis zijn reeds met 
subsidie van de provincie gebouwd in een nieuw, 
100 m lang dijkgedeelte. De aanleg van de bekade 
Ieiding en de vcrbetering van de hoofdleidingen in 
het lage gebied, de Didarnse en \Vehlse Vleteringen, 
zijn in uitvoering. Het gebied zal verder verbeterd 
worden in de ruilverkaveling Bevermeer. 

3.1.7. Polderdistrict Oude Rijn 

Door de sluiting van de Spijkse Ovcrlaat werd het 
mogelijk het district ook bij het Pannerdens Kanaal 
af te sluiten en het nog ontbrekende deel van de dijk 
met een lengte van 900 m langs dit Kanaal aan te 
leggen. Deze dijk, die door de provincie aangelcgd 
wordt, komt begin 1970 gereed. Dit is eveneens het ge
val met het gemaal Kandia, dat met subsidie van het 
Rijk en de provincie in deze dijk wordt gebouwd om 
de Oude Rijn te kunnen bemalen. Een deel van de 
kosten van dit gemaal, dat voor 40 % Duits gebied 
bemaalt, wordt van Duitse zijde gedragen. Over de 
verbetering van de waterbeheersing in het polderdis
trict kan nog worden opgemerkt, dat het in verband 
met natuurwetenschappelijke belangen gewenst is, dat 
het peil in de Oude Riju-strangen tot 11 rn + N.A.P. 
met de waterstand op het Pannerdens Kanaal op en 
neer gaat. In verband hiermee is tussen de pers
kokers van het gemaal ccn ruime stroomkoker ge
bouwd, waarvan de extra kosten worden gedragen 
door hct Ministerie van Cultuur, Recreatie en :Maat
schappelijk Werk. Wordt het buitenpeil boger dan 
11 m + N .A.P ., dan treedt het gernaal in werking. 
Zonder de natuurwetenschappelijke belangen zou het 
rnaalpeil op 10 m + N.A.P. zijn vastgesteld. Ten
gevolge van het hoge maalpeil zal het grootste deel 
van het district een onderbemaling moeten krijgen. 

3.2. WATERSCJIAPPELJJKE INDELING 

De waterschappelijke indeling in 1969 is aangege
ven op bijlage 2. Behalve het Montferland is thans de 
gehele Achterhoek in waterschapsverband gebracht. 
Het Waterschap van de Dortherbeek is gevoegd bij 
het \Vaterschap van de Schipbeek. De stroomgebieden 
van de Polbeek, de Vierakkerse en Onderlaatste Laak 

en de Runneboomslaak (gedeeltelijk) behoren thans 
tot het Waterschap van de Berkel. Het Kanaal van 
Hackfort ligt nu op de grens tussen dit Waterschap 
en het \Vaterschap van de Baakse Beck. Voorts is de 
grens tussen deze waterschappen zodanig gewijzigd, 
dat Varden thans gcheel in hct laatstgenoemde water
schap Jigt. Het polderdistrict Dremptse, Oldenhaafse, 
Hooglurense en Oldburgse (D.O.H.O.) dijken is her
doopt in IJsselland. De dijk tussen Doesburg en hct 
Kanaal van Hackfort wordt geheel onderhouden door 
dit polderdistrict en in verband hiermee behoort een 
dee! van hct territoir van hct \Vatcrschap van de 
Baakse Beck eveneens tot het polderdistrict IJssel
land. De polderdistricten Lijmers en Baarbroekse dijk 
en Angerlose Zomerdijken, de buitenpolder Loerbeek 
en het stroomgebied van de Didamse en Wehlse We
teringen zijn samengevoegd tot het polderdistrict Rijn 
en IJssel. De polders in hct wcstelijke deel van het 
stroomgebied van de Oude Rijn zijn in eerste instantie 
samengevoegd tot het polderdistrict Oude Rijn. Bij 
dit district behoort thans ook hct eveneens tot het 
stroomgebied van de Oude Rijn behorende afwate
ringsgebied van het Grenskanaal, waarvan de buitcn
poldcr Ncttcrden een onderdcel vormde. Tenslotte 
wordt opgemerkt, dat aile afdelingen binnen de ver
schi11ende waterschappen zijn opgeheven. 

4. OVERSTROMINGEN 

Zoals reeds eerder is opgcmcrkt, kwamen door de 
onvoldoende capaciteit van de beken en tengevolge 
van gestremde lozing bij hoge rivierstanden regel
matig overstromingen voor in de Achterhoek. Uit
gebreide overstromingen zijn voorgekomen in de zeer 
regenrijke decembennaanden van 1960 en 1965. Deze 
overstromingen zijn aangegeven op bijlage 4. De ge
gevens van december 1960 zijn verzameld door de 
waterschappen en de Provinciale \Vaterstaat; die van 
december 1965 door de Rijkslandbouwvoorlichtings
dienst en het Instituut voor Cultuurtechniek en Wa
terhuishouding. In de beide maanden was de neers1ag 
veel grater dan de normale regenval in december, die 
gemiddeld over de Achterhoek (berekend over I 0 
regenstations) ongeveer 60 mm bedraagt. De regen
verde1ing was overigens in deze maanden zeer ver
schillend. In 1960 vie] van de totale (gemiddelde) 
neerslag van 101 mm het grootste dee! op enkele 
dagen, name1ijk 49 mm op 3 en 24 mm op 4 decem
ber. Op deze beide dagen was de neerslag dus 73 mm 
of bijna drie vierde van de maandsom. In december 
1965 was de totale regenval nog veel groter, namelijk 
192 mm. De grootste dagsom in deze maand was 
echter ,slechts" 28 mm (op 10 december) en de 
grootste tweedaagse som 38 mm (op 10 en 11 decem
ber). Door het verschil in de regenverdeling kwamen 
in 1960 vee! hogere afvoeren voor dan in 1965. In 
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het eerstgenoemde jaar waren dam·door de overstro~ 
mingen veel uitgebreider dan in het tweede, zoals 
duidelijk uit bijlage 4 blijkt. Aileen in de polderdis
tricten Rijn en IJssel en Oude Rijn waren in 1965 de 
inundaties groter, omdat deze gebieden direct onder 
invloed van bet rivierpeil stonden, welk peil in dit 
jaar 0,70 tot 1,10 m boger was dan in 1960. Behalve 
in de genoemde polderdistricten kwamen ook in de 
andere waterschappen uitgebreide overstromingen 
voor, Aileen langs de verbeterde Oude IJssel was de 
situatie gunstig. Ook in de bemalen gebieden was de 
situatie relatief beter. Afgezien van de overstrominM 
gen tengevoJge van de hoge rivierstanden, kwamen in 
het oostelijk deel van de Achterhoek meer inundaties 
voor dan in het westelijke deel. Met name in en rond 
het gebied van de ruilverkaveling Zieuwent-Harre
veld, in bet Leerinkbeekgebied en langs de Berkel 
was dit het geval. Overigens moet worden opgemerkt, 
dat aan de kaart geen te grate nauwkeurigheid kan 
worden toegekend. Verwacht mag worden, dat de 
meeste overstromingen na het gereedkomen van de 
hierboven geschetste verbeteringswerken tot het ver
leden zullen behoren. 

5. AFVOEREN 

5.1. ALGBMBBN 

Na 1950 zijn in de meeste beken en rivieren in de 
Achterhoek waterstands- en afvoermetingen verricht 
en bewerkt door de Rijkswaterstaat en de Provinciale 
Waterstaat. Tevens zijn van enkele gemalen de maal
cijfers bewerkt. Van de afvoeren op een zestal meet
punten en van het gemaal Baakse Beek worden 
nadere gegevens verstrekt over de 10-jarige periode 
1956- 1965. 

5.2. BEEKAFVOEREN 

Op de verzamelde afvoeren zijn enkele bewerkin
gen toegepast. Op de verschillende punten is de fre
quentie van de afvoeren vastgesteld. Daarnaast zijn 
overzichten gcmaakt van de afvoeren per jaar, per 
seizoen en per maand en van de hoogste en laagste 

Tabel 1.1. Meetpunten 

dagafvoeren per maand. De frequentie van de af
voeren is enerzijds van belang voor het opsteJlen van 
verbeteringsplannen voor de beken, waarbij het vooral 
om de hoge afvoeren gaat, en anderzijds voor het be
oordelen van lozingsmogelijkheden van afvalwater, 
waarbij het voorkomen van lage afvoeren op de voor" 
grand staat, omdat in verband met het zelfreinigende 
vermogen de beken een bepaalde minimumafvoer 
moetcn hebben. In verband met de watervoorziening 
van de Jandbouwgronden en met het oog op de steeds 
toenemende grondwateronttrekking voor de drink
watervoorziening en door de industrie zijn mede de 
afvoergegevens over tangere perioden belangrijk. 

Om te kunnen nagaan of de beschouwde periode 
representatief is voor een langere periode, is aan de 
hand van de frequenties van de dagregenval te Win~ 
terswijk de 10-jarige periode 1956- 1965 vergeleken 
met de periode 1880- 1965. 

5.2.1. Meetpunten 

De beschouwde meetpunten zijn aangegeven op 
fig. 1.1 en in tabel 1.1. De afvoeren op meetpunt 1 
zijn gedeeltelijk vastgesteld met behulp van afvoer
krornmen en voorts met een meetschot (zie deelrap~ 
port 6). De afvoeren op de meetpunten 2 tot en met 5 
zijn bepaald uit waterstanden (8-uur-standen) met be
hulp van afvoerkrommen. Voor de Baakse Beek en 
de Groenlose en de Aaltense Slinge is voor het gehele 
jaar een afvoerkromme gebruikt. In de Berkel te 
Rekken zijn aileen voor de winterperiode de afvoeren 
vastgesteid, omdat in de zomer deze rivier gestuwd is 
en dan geen eenduidig verband tussen de waterstand 
en de afvoer bestaat. De peilschaalwaarnemingen in 
de Baakse Beek, de Groenlose en de Aaltense Slinge 
werden verkregen van de Rijkswaterstaat en die te 
Rekken van het Waterschap van de Berkel. De af
voermetingen op deze punten voor het vaststellen van 
de afvoerkrommen zijn verricht door de Rijkswater
staat en de Provinciale \Vaterstaat van GelderJand. 
De afvocr van de Oude IJssel is bepaald uit de over
storthoogten van de stuw te Doesburg (met 5 verticale 
schuiven). Hiervoor worden dagelijks (om 8 uur) de 
stuwstanden en de hoven- en bencdenwaterstanden 
opgenomen. Deze gegevcns zijn verkregen van het 
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Stroomgebied 

Berkel 
Baaksc Beek 
Oude IJssel 
Berkel 
Berkel 
Oude IJssel 

Catchment area 

Beek 

Leerinkbeek 
Baakse Beek 
Aaltense Slinge 
Groenlose Slinge 
Berkel 
Oude IJssel 

River 

Table 1.1. Gauging stations 

Meetpunt 

Borculo 
de Wierse 
Grevinkbrug 
Schuttelerbrug 
Rekken 
Doesburg 

Station 

Oppervlakte 

5 200 ha 
7 400 ha 

12 000 ha 
18 800 ha 
38 400 ha 

120 000 ha 

Area 
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Fig. 1.1. Ligging van de meetpunten. 
Situation of the gauging stations. 
1. Leerinkbeek w Borculo; 2. Baakse Beek - De \Viersse; 
telerbrug; 5. Berkel w Rekken; 6. Oude JJssel w Doesburg 

'Vaterschap van de Oude IJssel. De ijking van de 
stuwschuiven is gezamenlijk gebeurd door de Rijks
waterstaat en de Provinciale Watcrstaat. Bij zeer hoge 
afvoeren wordt de middelste schuif verwijderd. In 
deze gevallen is de afvoer berekend, waardoor deze 
afvoeren minder nauwkeurig zijn. Hieraan dient nog 
nadcre aandacht tc worden bcstced. 

5.2.2. Frequeutie van de dagafvoeren 

Voor de zes meetpunten is voor de periode 1956-
1965 de overschrijdingsfrequentie van de dagelijkse 
afvoeren berekend. \Vanneer deze afvoeren op half 
logaritmisch papier worden uitgezet tegen de bijbeho
rende frequenties, kan door de gevonden punten een 
rechte lijn worden getrokken. Door het lineair extra
poleren van deze lijn is het mogelijk ook van hogere 
dan de gemeten afvoeren de frequcntie te benaderen. 
Hicrbij wordt opgemerkt, dat de frequentielijnen in 
hoofdzaak zijn bepaald uit de middelhoge afvoeren. 
De hogere afvoeren kunnen namelijk meestal door 
optredende inundaties en het te kleine beekprofiel bij 
het meetpunt niet nauwkeurig worden vastgesteld, 
terwijl voorts in de beschouwde 10-jarige periode af-
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NATIONAL FRONTIER 

WATERSCHEIDING 

3. Aaltense Slingc - Grevinkbrug; 4. Groen1ose Slinge - Schut-

voeren kunnen zijn voorgekomen met een herhalings
tijd, groter dan 10 jaar. Het is duidelijk, dat de hoge 
en zeer hoge afvoeren in de beken eerst kunnen op
treden, nadat de beken zijn verbeterd en de inundaties 
zijn opgeheven. 

Zoals onder par. 5.2.1 is rnedegedee!d, zijn op aile 
meetpunten de dagelijkse afvoeren bepaald uit de 
8-uur-standen. Deze afvoeren zullen in de regel door 
de dagelijkse variatie in de afvoer niet overeenkomen 
met de gemiddclde dagafvoeren. Voor een aantal da
gcn zal deze afvoer te hoog zijn en voor andere dagen 
te laag. Zeals uit deelrapport 7 blijkt, stemt echter 
voor ecn lange pcriode de frequentieverdeling, be
paald uit de 8-uur-afvoeren, goed overeen met de 
frequentieverdeling, berekend uit de werkelijk opge
treden dagafvocren, mits het gebied niet te klein is. 
Voor meetpunt 3 (Aaltense Slinge, Grevinkbrug) is de 
frequentie voor de dagafvoeren aangegcven in fig. 1.2. 
In deze figuur blijkt duidelijk, dat de hoogst gemeten 
afvoeren kleiner zijn dan uit de frequentielijn zou 
volgen. De oorzaken hiervan zijn, zoals hicrboven op
gemerkt is, de bij deze afvoeren optredende inunda
ties en het te kleine beekprofiel bij het meetpunt. 
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Fig. 1.2. Frequentie van de afvoeren van de Aaltense 
Slinge 
Frequency of the discharge of the Aaltense Slinge 

Naast de frequentie van aile dagafvoeren per jaar 
zijn, behalve voor meetpunt 5 (Berkel, Rekken), ook 
de frequenties van de dagafvoeren in de zomerperiode 
(van 1 mei tot 1 november) bepaald. Voor meetpunt 3 
is deze frequentielijn ook op fig. 1.2 aangegeven. In 
tabel 1.2 zijn voor enkele frcqucnties de afvoeren, die 
hierbij worden bereikt of overschreden, vermeld. Ter 
vergelijking zijn de afvoeren uitgedrukt in nun per 
etmaal. 

Met behulp van de gegevens in tabel 1.2 is de ver
houding bepaald tussen de afvoeren, die 1 x per 100 
jaar (Qtoo-jaar) en die 1 x per jaar (Q,-jaar) worden 
ovcrschreden. Deze verhouding is van belang, orndat 
steeds rnecr in de vcrbcteringsplannen enerzijds als 
norm wordt gesteld, dat de jaa'r1ijks te verwachten 

afvoer bij een bepaalde drooglegging meet kunncn 
worden afgevoerd, terwijl anderzijds een afvoer met 
een frequentie van 1 x per 100 jaar nog juist- zonder 
droogiegging - moet kunnen worden verwerkt. Voorts 
is uit de tabel de verhouding tussen deze afvoeren 
voor de zomerperiodc afgcleid. 
Tenslotte is ook de verhouding tussen de zomer- en 
de jaarafvoeren met een frequentie van 1 x per 100 
jaar (Q10o-zomer en Q100-jaar) vastgesteld. Daar de 
zeer hoge jaarafvoeren voorkomen in de winter, is dit 
dus de vcrhouding tussen de extreme zomer- en win
terafvoeren. In tabel 1.3 zijn de genoemde verhoudin
gen aangegeven. Uit deze tabel blijkt, dat de ver
houding tussen de afvoeren, die 1 x per 100 jaar en 
1 x per jaar worden bereikt of overschreden, zowel 
voor de jaar- als voor de zornerafvoeren nagenoeg 
constant, namelijk rand 2 is. De verhouding tussen 
de zomer- en winterafvoeren met een frequentie van 
1 x per 100 jaar varieert sterk. Zeals onder par. 5.2.4 
wordt uiteengezet, zijn de bepaalde zomerafvoeren 
in de Groenlose Slinge waarschijnlijk te hoog. Hier
mede rekening houdend, ligt de verhouding tussen de 
extreme zomer- en winterafvoeren in ronde cijfers 
tussen 0,4 en 0,6. Zeals reeds is opgemerkt, is ook 
de frequentie van de lage afvoeren van belang. Op de 
meeste meetpunten kunnen deze afvoeren echter niet 
nauwkeurig worden vastgesteld. Voor de Aaltense 
Slinge kan de frequentie van de lage afvoeren worden 
afgelezen uit fig. 1.2. In tabel 1.4 wordt hiervan een 
overzicht gegeven. Opgemerkt wordt nog, dat in de 
tabel ter vergelijking naast de lage afvoeren de afvoer 
is aangegeven, die een dag per jaar wordt bereikt of 
overschreden (9,3 mm/etm). 

5.2.3. Frequentie van de topafvoeren 

Behalvc de frequentie van de dagafvoeren is ook 
de overschrijdingsfrequentie van de golftoppen (top-

Tabel 1.2. Frequentie van de dagafvoeren in mm/ctm 

Meetpunt Herhalingstijd 

1 jaar 10 jaar 100 jaar 

jaar zomer jaar zomer jaar zomer 

Leerinkbeek 8,7 4,9 12,7 7,5 16,7 10 
Baakse Beek 7,3 4,4 10,6 6,5 13,7 8,6 
Aaltense Slinge 9,3 4,3 14,3 6,4 19,3 8,5 
Groenlose Slinge 8,4 5,3 12,6 8,1 16,7 10,9 
Berkel 8,6 12,7 16,7 
Oude IJssel 6,0 3,0 8,8 4,3 11,5 5,8 

year summer year summer year summer 

1 year 10 years 100 years 

Station Return period 

Table 1.2. Frequency of the daily runoff in mm/24 lz 
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Tabel 1.3. Verhoudingen tussen de dagafvoeren 

Meetpunt 

Leerinkbeek 
Baakse Beek 
Aaltense Slinge 
Groenlose Slinge 
Berkel 
Oude IJssel 

Q100-jaar 

Q.-jaar 

1,92 
1,88 
2,05 
1,98 
1,95 
1,90 

Q100-year 

Qryear 

Verhouding 

Q100-zomer Q100-zomer 

Qrzomer Q100-winter 

2,04 0,60 
1,95 0,63 
1,98 0,44 
2,06 0,65 

2,00 0,50 

Q100-summer Q100-summer 

Qrsummer Q10rFwinter 
--·-·--·~· 

Station 

Table 1.3. Ratios of daily runoff 

Tabel 1.4. Aanta1 dagen, met een dagafvoer op de Aal
tense Slinge, lager dan de aangegeven waarde 

Dagafvoer (mm/etm) 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
9,3 

Daily runoff (mm/24 h) 

Aantal dagen 

260 
322 
343 
352 
357 
364 

Number of days 

Table 1.4. Number of days with a daily runoff of the 
Aaltense Slinge less than the indicated value 

penfrequentie) bepaald. Hierbij wordt van iedere op
tredende afvoergolf aileen de hoogste afvoer in de 
berekening betrokken, waarbij moet worden opge
merkt, dat ook deze golven zijn bepaald met behulp 
van de uit de 8-uur-standen berekende afvoeren. De 
werkelijke opgetreden topafvoeren zijn, behalve wan
neer dezc om acht uur voorkwamen, hoger geweest. 

In deelrapport 7 wordt nader ingegaan op de kwes
tie in hoeverre de uit de 8-uur-afvoeren gevonden 
frequentielijn afwijkt van die op grond van de wer
kelijke topafvoeren. Voor meetpunt 1 (in deelrapport 
7, F.,) in de Leerinkbeek blijkt het verschil in de af
voeren bij frequenties van 1 x per jaar en 1 x per 
10 jaar resp. 15 en 10% te zijn, terwijl dit verschil 
bij lagere frequenties nog kleiner wonlt. De frequen
tie van de afvoertoppen, die voor meetpunt 3 even
eens is aangcgeven in fig. 1.2, geeft cen beter inzicht 
in het afvoergebeuren dan de frequentie van de dag
afvoeren. In het laatste geval is immers niet bekend 
of bepaalde hoge afvoercn gezamenlijk, dan wel apart 
optreden. Wanneer de beide frequentielijnen beschik
baar zijn, is het mogelijk niet aileen de frequentie van 
overschrijding van een bepaalde top vast te stellen, 

Ratio 
·--··--··--

maar ook de gemiddelde overschrijdingsduur. 
In tabel 1.5 zijn voor enkele frequenties de afvoer

toppen, die hierbij worden bereikt of overschreden, 
met hun gemiddelde overschrijdingsduur aangegeven. 
Uit deze tabel blijkt, dat de overschrijdingsduur af
neemt naarmate de afvoer hoger is en de frequentie 
afneemt. In de Baakse Beek is de overschrijdingsduur 
bet grootst. Daar de golftoppen zijn bepaald uit de 
dagafvoeren, kan in tabel 1.5 de overschrijdingsduur 
niet kleiner dan een dag worden. In werkelijkheid zal 
dit wei het geval zijn. Voorts wordt nog opgemerkt, 
dat de inundatics, die thans bij hogere afvoeren op
treden tengevolge van het te kleine beekprofiel nau
welijks invloed hebben op de berekende overschrij
dingstijden, daar de frequentielijnen, zoals reeds is 
meegedeeld, in hoofdzaak worden bepaald door de 
middelhoge afvoeren, die wei binnen het beekprofiel 
worden afgevoerd. In tabel 1.6 zijn nog de verhou
dingen tusscn de topafvoeren, die 1 x per 100 jaar 
(Qtoo) en 1 x per jaar (Qt) worden overschreden, aan
gegeven. Deze verhoudingsgetallen zijn boger dan 
voor de dagafvoeren en liggen tussen rond 2,10 en 
2,35. 

5.2.4. Jaar-, seizoen- en maandafvoeren 

Zoals reeds is opgemerkt, is voor de watervoor
ziening van de landbouwgronden en ook met het oog 
op de steeds toenemende grondwateronttrekking voor 
de drinkwatcrvoorziening en door de industrle de 
kennis van de afvoeren over langere perioden van 
belang, met name van het voorkomen van lage af
vocrcn gedurende langere tijd. Met behulp van de 
beschikbarc gcgcvcns zijn voor de verschillende meet
punten de maandafvoercn berekend. 

In fig. 1.3 is voor de Aaltense Slinge hct verloop 
van de maandafvoeren voor de periode 1956- 1965 
aangegeven. Voor de andere meetpunten vertoont dit 
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Tabel 1.5. l<'requentie van de afvoertoppen met de gemiddelde overschrijdingsduur 

Meetpunt 

Leerinkbeek 
Baakse Beek 
Aaltense Slinge 
Groenlose Slinge 
Berkel 
Oude IJssel 

Station 

1 jaar 

afvoer aantal 
(mm/etm) dagen 

8,0 1,5 
6,2 2,4 
8,2 1,6 
7,8 1,4 
7,9 1,5 
5,2 1,8 

flow number 
(mm/24 h) of days 

1 year 

Herhalingstijd 

10 jaar 100 jaar 

afvoer aantal afvoer a an tal 
(mm/etm) dagen (mm/etm) dagen 

12,3 1,3 16,7 1 
9,7 1,5 13,7 1 

13,7 1,3 19,3 1 
12,3 1,2 16,7 1 
12,3 1,3 16,7 1 
8,3 1,3 11,5 1 

flow number flow number 
(mm/24 h) of days (mm124h) of days 

10 years 100 years 

Retum period 

Table 1.5. Frequency of the peak flows with the awrage time of exceedance 

Tabel 1.6, Verhoudingen tussen de topafvoeren 
Q100 en Q1 

Meetpunt 

Leerinkbeek 
Baakse Beek 
Aaltense Slinge 
Groenlose Slinge 
Berkel 
Oude IJssel 

Station 

Otoo 
~ 

2,09 
2,20 
2,34 
2,14 
2,11 
2,20 

Table 1.6. Ratios of the peak flows Q10o and Q1 

verloop eenzelfde beeld. Uit de figuur komen de 
drogc en natte jaren goed naar voren. De droge zo
mers van 1959 en 1964 tekenen zich duidelijk af, 
evenals de natte zomers van 1956 en 1965. In de 
winter 1959- 1960 kwamen zeer lage afvoeren voor. 
Zeer natte winters waren 1960- 1961, 1961- 1962 
en 1965- 1966. 

In tabcl 1.7 zijn, behalve voor de Berkel, de ge
middelde jaarafvoeren aangegeven, a1smede de gernid
delde afvoer in de winter (1 november tot 1 mei) en 
in de zomer (1 mei tot 1 november). Deze afvoeren 
zijn afgerond op 5 mm. Uit de !abel blijkt, dat de 
afvoeren nogal uiteenlopen. De jaarafvoer van· de 
Grocnlose Slinge is te hoog, hetgcen moct worden 
toegeschreven aan de sterk afwijkende zomerafvoe
ren van deze beek, hoewel ook de winterafvoer van 
de Groenlose Slinge aan de hoge kant lijkt. De af
wijkende zomerafvocren moeten in de eerste plaats 
worden toegeschreven aan de wijze, waarop deze af-
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voeren zijn bepaald, namelijk met behulp van afvoer
krommen. Zoals ondermeer in deelrapport 6 wordt 
besproken, kunnen tengevolgc van verschillende be
groeiingstoestanden grote afwijkingen ten opzichte 
van de met de afvoerkrommen bepaalde afvoeren 
optredcn. Voorts is het moge1ijk, dat in de zomer, 
bij het meetpunt in de Groenlose Slinge sprake is 
van een terugstuwingseffect vanuit de Berkel, dat 
wellicht soms ook in de winter optreedt, waardoor 
te hogc watcrstanden worden gemetcn en daardoor 
te hoge afvoeren worden berekend. Aan de vast
stelling van de zomerafvoeren zal nadere aandacht 
mocten worden geschonken. Het is mogelijk de in
vloed van de begroeiingstoestand uit te schakelen 
door de afvoeren te meten met behulp van geijkte 
stuwen en bodemvallen. De lagere afvoeren van de 
Oudc IJssel, die tevens dienst doet als scheepvaart
kanaal en over de laatste 5 a 6 km tussen dijken Hgt, 

Tabel 1.7. Gemiddelde jaar-, winter- en zomerafvoeren 
in de periode 1956 tot en met 1965 

:rvfeetpunt 

Leerinkbeek 
Baakse Beek 
Aaltense Slinge 
Groen1ose Slinge 
Oude IJssel 

Station 

Gemiddelde afvoeren in mm 

jaar winter zomer 

335 230 105 
323 206 117 
355 245 110 
415 270 145 
290 205 85 

year winter summer 

Mean runoff in mm 

Table 1.7. Mean yearly, winter and summer runoff in 
the period 1956 through 1965 
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Fig. 1.3. Maandafvoeren en hoogstc en laagste dagafvoeren per maand van de Aaltense Slinge 
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Fig. 1.4. Maandneerslagen en hoogste dagneerslagen per maand op bet station Winterswijk 
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kunnen verklaard worden door schutverliezen (ca. 
1 mm per maand) en kwelverliezen (geschat op 10 a 
20 mm per jaar). Opgemerkt wordt nog, dat de neer
slag in het Duitse stroomgebied ongeveer gelijk is aan 
die in de Achterhoek. Uit label !.7 kan worden af
geleid, dat de gemiddclde jaarafvo<;r in de Achterhoek 
in de bcschouwde periode 340 mm bedraagt. De ge
middelde neerslag is in deze periode 790 mm per 
jaar. Deze hoeveelheid is berekend uit de jaargemid
delden (afgerond ·op 10 mm) van 8 regenstations, te 
weten: Lochem (810 mm), Wintcrswijk (810 mm), 
Doetinchem (800 mm), Borculo (780 mm), Gendrin
gen (780 mm), Rekken (800 mm), Almen (770 mm) 
en Aalten (820 mm). 

Uit het voorgaande volgt, dat de verdamping in de 
periode 1956- 1965 gemiddeld 790 - 340 = 450 
rum per jaar bedraagt. Door BLOEMEN is in deel
rapport 9 de verdamping over deze periode berekend 
op gemiddeld 395 mm per jaar, terwijl door MAKKINK 

en VAN HEEMST (1967) de potentiele verdamping van 
een gesloten kart grasgewas, optimaal van water voor
zien, is bepaald op rand 490 mm per jaar, waarbij 
wordt opgemerkt, dat de gronden in de Achterhoek 
voor 70 % als grasland in gebruik zijn. 

Zoals reeds uit fig. 1.3 is gebleken, varit!ren de afM 
voeren in de loop van de jaren sterk. Dit is het gevolg 
van de onregelmatige neerslag. Een beeld hiervan 
geeft !ig. 1.4, waarop het verloop van de maand
neerslag te Winterswijk is aangegeven, alsmede voor 
icdere maand de hoogste dagregenval. In tabel 1.8 
wordt voor meetpunt 3 een overzicht gegeven van de 
zomer- en wintcrafvoeren (afgerond op 5 mm). 

In fig. 1.3 zijn ook de hoogste en laagste dagafvoc
ren per maand in de Aaltense Slinge aangegcvcn. De 
hoogste dagafvoer kwam voor in december 1960, 
tocn in hct gchele land in enkele dagen een zeer hoge 
regenval voorkwam. In Winterswijk was deze op 3 en 

Tabel 1.8. Afvoeren van de Aaltense Slinge 

Zomer Afvoer Winter Afvoer 
(mm) (mm) 

1956 190 1956-1957 280 
1957 125 1957-1958 275 
1958 120 1958-1959 175 
1959 20 1959-1960 65 
1960 120 1960-1961 415 
1961 130 1961-1962 350 
1962 75 1962-1963 175 
1963 100 1963-1964 150 
1964 30 1964-1965 215 
1965 180 1965-1966 320 

Gemiddeld 110 Gemidde1d 245 
Mean Mean 

Runoff Runoff 
Summer (mm) Winter (mm) 

Table 1.8. Runoff Of the Aa/tense Slinge 
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4 december 90 mm. In de Oude IJssel, die reeds is 
verbeterd voor zeer hoge afvoeren, trad in deze 
maand een maximum afvoer op van 12,5 mm per 
etrnaal. Dit is 1 mrn meer dan de afvoer met een 
frequentie van 1 x per 100 jaar (zie tabel 1.2), terwijl 
deze afvoer ongeveer 2 x zo hoog is als de andere 
hoogstc afvoeren in de beschouwde 1 0-jarige periode. 
Op de andere meetpunten kon de afvoer in december 
1960 nict hager worden dan de capaciteit van de 
beken. Voor deze punten zijn op grand van bereke
ningen volgens de methode der afvoerkarakteristieken 
(DE JAGER, 1965) en op grond van de ervaring, dat 
de afvoer van december 1960 een wat lagere frequen
tie heeft dan 1 x per 100 jaar, deze afvoeren bepaald. 
Voor de Aaltense Slinge is deze afvoer vastgesteld op 
ongcvcer 20 mrn per etmaaL Ook deze afvoer is on
geveer 2 x zo hoog als de overige hoogste afvoercn 
in deze beck. Deze laatstbedoelde afvoeren liggen in 
de bmnt van de capaciteit van de beck, waarbij reeds 
inundaties beginnen op te treden, zodat deze afvoeren 
niet nauwkeurig waren vast te stellen. Na de ver
betering van de Aaltense Slinge en de andere beken 
zal aan het vaststellen van de hoge afvoercn nadere 
aandacht moeten worden geschonken. 

5.2.5. Periode 1956-1965 

Teneinde te kunnen nagaan of de afvoerverhoudin
gen in de periode 1956- 1965 representatief zijn voor 
cen langere periode, is de frequentie van de dag
regenval te Winterswijk vergeleken met die voor de 
85-jarige periode 1880- 1965. Uit fig. 1.5 blijkt, dat 
de frequentielijn voor de periode 1956-1965 over 
het algemecn wat hager ligt dan die voor de periode 
1880- 1965, hoewel het vcrschil niet groot is. Dit 
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Fig. 1.5. Frequentie van de dagneerslag op het station 
Winterswijk voor de perioden 1956- 1965 en 1880- 1965 
Frequency of the daily precipitation at the slalioll JVin
terswijk for the periods 1956-1965 and 1880-1965 



blijkt ook uit de gemiddelde jaarneerslag, die voor 
de periode 1956- 1965, 810 mm was en voor de 
periode 1880- 1965, 770 mm. Het verschil in de ge
middelde jaarneerslagen bedraagt dus slechts 5 %. 
De voor het tijdvak 1956 • 1965 bepaalde afvoer
verdeling zal dan ook een redelijk goed beeld geven 
van de afvoersituatie in de Achterhoek over een tan
gere periode. 

5.3. AFVOER GEMAAL BAAKSE BEEK 

Het gernaal Baakse Beck, dat is aangegeven op 
bijlage 2, bemaalt bij IJsselstanden, hoger dan 6,20 m 
+ N .A.P ., de benedenloop van de Baakse Beek. Het 
stroomgebied van de benedenloop, waarop de Henge
lose beck, de Kloosterlaak en de Lindense Laak af
wateren, is 9335 ha groat. Voorts wordt een gebied 
in het polderdistrict IJssenand met een grootte van 
1055 ha door het gemaal Bakerwaard bemalen op 
de benedenloop van de Baakse Beek. Het totale be
malingsgebied van het gemaal Baakse Beck is dus 
10 390 ha. 

De maximum capaciteit van het gemaal is 10 ma; 
sec bij ecn opvoerhoogte van 2 m of minder. Bij 3 m 
opvoerhoogtc is de capaciteit 9 m3/sec. Met behulp 
van de maalstaten - waarop het aantal draaiuren en 
de binnen- en buitenwaterstanden zijn aangegeven ~ 

en de pompkrommen is voor iedere maaldag de uit
geslagen hoeveelheid water berekend. In fig. 1.6 is 
voor de periode 1956- 1965 per zomer en per winter 
het aantal maaldagen en de gemiddelde afvoer per 
dag in m3/sec aangegeven. Zo werd in de zomer van 
1956 7 dagen gepompt met een afvoer tussen 1 en 
2 m3/sec (aangegeven met 1,5 m3/sec) en 6 dagen 
met een capaciteit tussen 0 en 1 m3/sec (aangegeven 
met 0,5 m3/sec). Uit fig. 1.6 blijkt, dat het aantal 
maaldagen per jaar sterk varieert. Evenals in fig. 1.3 

komen ook hier de natte winters 1960- 1961, 1961 • 
1962 en 1965- 1966 goed naar voren, alsmede de 
droge winter 1959 • 1960, toen in het geheel niet 
gemalen werd. De natte zomer 1965 tekent zich even
eens duidelijk af; die van 1956 echter niet. In het 
algemcen blijken echter bij hogere afvoeren uit het 
bemalingsgebied ook hogere IJsse1standen op te tre
den. Oak is uit de figuur af te lezen, dat grotere af
voeren optreden, naarmate de maalperioden Ianger 
worden. In label 1.9 is het aantal maaldagen per 
zorner en per winter aangegeven. Voorts is nog de 
frequentie van de afvoeren van het gernaal berekend 
voor het jaar en voor de zomerperiode. Het resultaat 
is aangegeven in tabel 1.10. 

Zeals reeds is opgemerkt, is de maximum capaciteit 
van het gemaal 10m3/sec, hetgeen overeenkomt met 
een afvoer van 8 mm/etm. De 1 x per 100 jaar te 
verwachten afvoer in de zomer is dus lager dan deze 

Tabel 1.9. Aantal maaldagen van het gemaal Baakse Beek 

Zomer 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Gemiddeld 
!dean 

Summer 

Dagen 

13 
7 

12 
0 
5 

18 
0 
0 
0 

95 

15 

Days 

'Vinter Dagen 

1956-1957 43 
1957·1958 38 
1958-1959 27 
1959·1960 0 
1960·1961 63 
1961-1962 69 
1962-1963 12 
1963-1964 II 
1964-1965 40 
1965-1966 125 

Gemiddeld 43 
·Mean 

Winter Days 

Table 1.9. Number of pumping days of the pumping 
station Baakse Beek 

AANTAL MAALOAGEN 
NUMBER OF PUMP/N(i DAYS 

Fig. 1.6. Aantal rnaaldagen van het gernaal Baakse Beek met de afvoer per maaldag 
Number of pumping days of the pumping station Baakse Beek with the discharge per pumping day 
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Tabel 1.10. Frequentie van de dagafvoeren van het ge
maal Baakse Beek in mm/etm 

Herhalingstijd 

1 jaar 10 jaar 100 jaar 

jaar zomer jaar zomer jaar zomer 

6,6 3,1 10,0 5,0 13,5 6,9 

year summer year summer year summer 

1 year 10 years 100 years 

Return period 

Table 1.10. Frequency of the daily runoff of the pumping 
station Baakse Beek in mm/24 h 

afvoer. In de winter kunnen echter hogere afvoeren 
optreden dan het gemaal kan verwerken. In deze ge
va1len moet de meerdere afvoer tijdelijk geborgen 
worden. 

6. NORMEN VERBETERINGSWERKEN 

Bij de verbeteringsplannen voor de Leerinkbeek, 
de Aaltense Slinge, de Groenlose Slinge en de Berkel 
is van twee afvoernormen uitgegaan. Enerzijds is de 
eis gesteld, dat bij de afvoeren met een frequentie 
van 1 x per jaar een drooglegging van 0,50 a 0,60 m 
voorkomt, terwijl anderzijds bij afvoeren met een 
frequentie van 1 x per 100 jaar de hoogwaterlijn ge
lijk aan maaiveld mag zijn. Bij de berekening van 
deze afvoeren is uitgegaan van de frequenties van de 
dagafvoeren. In tabel 1.11 zijn zowel de in de plan
nen aangehouden afvoeren als de voor de periode 
1956- 1965 berekende afvoeren aangegeven. Zoals 

bij de plannen gebruikelijk is, zijn de afvoeren aan
gegeven in 1/ha.sec. De afvoeren in de Leerinkbeek 
en de Berkel stemmen goed overeen. Voor de Aal
tense Slinge zijn de in het plan aangehouden afvoeren 
hoger dan berekend voor de periode 1956- 1965 en 
voor de Groen lose Slinge lager. Over deze verschillen 
in de afvoeren kan bet volgende worden opgemerkt. 

Het verschil in de afvoeren in de Aaltense Slinge 
is het gevolg van het verschil in de methode, waar
mede de afvoeren zijn vastgesteld. De in het plan 
voor deze beek aangehouden afvoeren zijn name.lijk 
bepaald met behulp van de methode van de afvoer
karakteristieken, waarbij het verband tussen de neer
slag en de afvoer wordt vastgesteld. De frequentie 
van de afvoeren is hierbij bepaald met behulp van de 
freqentie van de dagregencijfers over de periode 
1912 - 1962. In dit Iicht bezien kan van een redelijke 
overeenstemming tussen de afvoeren worden gespro
ken. 

Voor de Groenlose Slinge zijn in beide gevallen de 
frequenties van de afvoeren bepaald uit de waar
genomen afvoeren. Voor de afvoeren in het plan is 
hiervoor uitgegaan van de periode 1950- 1959. In 
deze periode waren de afvoeren echter over het alge
meen lager dan die in de periode 1956- 1965. Overi· 
gens kan nog worden opgemerkt, dat in de bovenloop 
van de Groenlose Slinge (voor een oppervlakte van 
9110 ha) in het plan evenals voor de Aaltense Slinge 
wordt gerekend met afvoeren van 1,3 1/ha.sec (1 x 
per jaar) bij een drooglegging van 0,50 m en van 
2,6 1/ha.sec (I x per 100 jaar) zonder drooglegging. 
In het verbeteringsplan voor de Oude IJssel is te 
Doesburg uitgegaan van een hoogste afvoer van 179 
m•/sec. Dit komt voor bet 120 000 ha grote stroom
gebied neer op een afvoer van 1,50 1/ha.sec. De voor 
de periode 1956- 1965 berekende afvoer met een 
frequentie van I x per I 00 jaar bedraagt 160 rna I sec, 

Tabel 1.11. Vergelijking van de afvoernormen voor de verbeteringswerken met de afvoeren 
berekend voor de periode 1956- 1965 in 1/ha.sec 
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Beek 

Leerinkbeek 
Aaltense Slinge 
Groenlose Slinge 
Berkel 

River 

Opp. gebied in ha 

5 200 
12 000 
18 800 
38 400 

Area in ha 

norm 

1,00 
1,30 
0,75 
1,10 

norm 

Herhalingstijd 

1 jaar 100 jaar 

berekend nomt berekend 

1,00 2,00 1,95 
1,10 2,60 2,25 
0,95 1,60 1,95 
1,00 2,05 1,95 

calculated norm calculated 

1 year 100 years 

Return period 

Table 1.11. Compadson of the design discharge rates for the reconstruction works with the 
rates derived for the period 1956-1965 in 1/ha.sec 



hetgeen overeenkomt met 1,35 1/ha.sec. De onder 
par. 3.1.5 gemaakte opmerking, dat de afvoer van 
179 m3/sec een frequentie heeft van ongeveer 1 x 
per 100 jaar, is dus juist. 

Bij het verbeteringsplan voor de Baakse Beek is 
uitgegaan van een afvoer van 1 1/ha.sec bij een 
drooglegging van 0,30 m a 0,50 m. Vo1gens een glow 
bale berekening kan de verbeierde bcek zonder droogw 
legging cen afvoer van 1,7 1/ha.sec verwerken. Deze 
afvoer wordt volgens de vastgestelde frequentielijn 
oak ongeveer 1 x per 100 jaar overschreden. 

7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In dit deelrapport is in de eerste plaats een over
zicht gegeven van de waterstaatkundige toestand en 
de waterschappelijke indeling in de Achterhoek in de 
jaren 1946 en 1969. Daarbij is nader ingegaan op de 
vcle waterstaatkundige en cultuurtechnische werken, 
die ter verbctering van de waterbeheersing in de 
periode tussen deze jaren zijn gereedgekomen. Tevens 
is aandacht geschonken aan de werken, die in uit
voering zijn of zullcn komen. Wanneer oak deze wer
ken gereed zullen zijn, mag vcrwacht worden, dat de 
uitgebreide inundaties, zoals die in de zeer regenrijke 
decemberrnaanden van 1960 en 1965 voorkwamen, 
tot het verleden zullen behoren. 

In de tweede plaats is een onderzoek ingesteld naar 
de afvoerverhoudingen in de Achterhoek. Voor een 
zcstal beken is voor de periode 1956- 1965, die, gc
zien de frcquentie van de dagregenval te Winterswijk, 
redelijk goed past in de periode 1880- 1965, de fre
qucntie bepaald van de dagafvoeren (voor het jaar 
en voor de zomerperiode) en van de afvoertoppen, 
waarbij voor de toppen tevens de gemiddelde over
schrijdingsduur is berekend. Tevens is zowel voor de 
dagafvoeren als voor de topafvocren de verhouding 
bepaald tussen de afvoeren, die 1 x per 100 jaar en 
die 1 x per jaar worden overschreden. Deze verhou
dingen blijken weinig te variCren. De verhouding tusw 
sen de extreme zomerw en winterafvoeren vertoont 
ecn grotere spreiding. De frequentie van de hoge af
voeren en de verhoudingen tussen deze afvoeren zijn 

in hct bijzondcr van belang voor bet opstcllen van 
verbeteringsplannen. In verband met onder andere 
het lozen van afvalwater op de beken, zal bet vast
stellen van de frequentie van de ]age afvoeren mecr 
aandacht moeten krijgen. Tevens zijn op de verschil
lcnde mcetpunten de afvoeren per jaar, per zomer, 
per winter en per maand berekend. Deze afvoer
gegevens zijn (met name in droge perioden) mede 
belangrijk in verband met de watcrvoorziening van 
de Jandbouwgronden en met het oog op de steeds 
toenemcnde grondwatertonttrekking door de water
leidingmaatschappijen en industrieCn. 

De gemiddelde winterafvoeren komen redelijk goed 
overeen, maar de gemiddeldc zomerafvoeren vertonen 
grote verschillen. Aan het vaststellen van de zomer
afvoeren zal dan ook nadere aandacht geschonken 
moeten worden. Overigens variCren ten gevolge van 
de onregelmatige regenval de zomer- en winterafvoe
ren per jaar zeer sterk. Behalve van de afvoeren in de 
beken is ook een analyse gemaakt van de afvoeren 
van het gemaal Baakse Beek. Ook hier treden per 
jaar zeer grote schommelingen in de afvoer op. De 
resultaten van het afvoeronderzoek zijn in een aantal 
figuren en tabellen vastgelegd. 

Tenslotte is nader ingegaan op de bij de verschil
lende verbeteringsplannen gehanteerde afvoernormen. 
Behalvc voor het verbeteringsplan van de Baakse 
Beek, waarvoor de normen zijn vastgesteld op grand 
van ervaringscijfers, is voor de maatgevende afvoeren 
in de plannen uitgegaan van bepaalde frcquenties. De 
bij deze frequentics berekende afvoeren zijn vergele
ken met de afvoeren, bepaald uit de voor de periode 
1956- 1965 vastgestelde frequenticlijnen. Gebleken 
is, dat deze afvoercn redelijk tot goed met elkaar 
overeenstemmen. 
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DEELRAPPORT 2 

Beschrijving van het Leerinkbeekgebied 
en de opzet van het onderzoek 

H. J. Colenbrander 

1. INLEIDING 

Het stroomgebied van de Leerinkbeck is gelegen in 
de Gelderse Achterhoek tussen de plaatsen Borculo, 
Eibergen en Groenlo en het maakt deel uit van het 
Watcrschap van de Berkel. Het besluit in dit gebied 
een gedetailleerd hydrologisch onderzoek uit te voe
ren, is in 1960 genomen na afweging van de voor- en 
nadelen van een aantal gebieden. De belangrijkste 
punten, die bij deze keuze een rol hebben gespeeld, 
zijn: 

het onderzoeksgebied moest min of meer represen
tatief zijn voor de zandgebieden in oostelijk Gel
derland; 

- het gebied moest een, althans ten dele, verdrogend 
karakter hebben. 

Ten aanzien van het eerste punt kan worden ge
zegd, dat het oostelijk zandgebied van Gelderland een 
sterk wisselend landschap vertoont, met een onregel
matige verkaveling. Landbouwkundig gezicn wordt 
het gekenmerkt door het gemengde bedrijfstype, met 
kleine bedrijven. Ret Lccrinkbeekgebied nu vertoont 
ongeveer dit beeld, maar geo-hydrologisch gezien valt 
het in twee duidelijk verschillende delen uiteen. Ret 
oostelijkc dcel van hct stroomgebied sluit zich goed 
aan bij de streek tangs de Nederlands-Duitse grens 
van Enschede naar Aalten, terwijl het westelijke deel 
meer bet karakter heeft van de overige zandgebieden 
in oost-Gelderland. Doordat hct gebied nogal inhomo
geen. is, is het in principe minder geschikt als proef
gcbied. Aan.gezien het gebied echter kan worden op
gesplitst in op zichzelf wei homogene delen, vervallen 
de meeste bezwaren. Zelfs heeft een dcrgelijk gebied 
dan voordelen, omdat niet aileen de reactie van elk 
dee! apart kan worden bestudeerd, maar dat ook het 
gecombineerde effect kan worden vastgcstcld. 

Wat betreft het tweede punt, het verdrogende ka
rakter van hct gebicd, is uitgegaan van de COLN
kaarten, samengesteld door de Commissie Onderzoek 
Landbouwwaterhuishouding Nederland. Voor het 
Leerinkbcckgcbied geven deze kaarten duidelijk ver
drogende en droogtegevoelige gronden aan. Bij de 
keuze van het proefgebied hebben verder een aantal 
rneer onderzoektechnische aspecten een belangrijke 
rot gespeeld, zeals: 
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de vorm van het gebied; 
de aanwezigheid van basisgegevens (hoogte-, bo
dem- en geologische kaarten); 
het reeds beschikbaar zijn van hydrologische ge
gevens (grondwaterstanden, beekpeilen, afvoer- en 
neerslagcijfers); 
de mate, waarin het waterschap in technisch op
zicht medewerking wil en kan verlenen. 

Weinig gebieden zullen in a1le opzichten gunstig 
zijn, maar het Leerinkbeekgebied 1ijkt als geheel ge
nomen een goede keus. De gunstige lengte/breedte
verhouding van het gebied is aantrekke1ijk uit bet 
oogpunt van randinvloeden. Verder staan een aantal 
belangrijke basiskaarten ter beschikking; zo is een 
gedetailleerde hoogtekaart aanwezig, evenals globale 
bodemkundige en geologischc kaarten. Ook zijn de 
lengte- en dwarsprofielen van de belangrijkste leidin
gen opgemeten. Voorts wordt vanaf 1950 bij de man
ding van de beek dagelijks de waterstand opgenomen 
en worden sindsdien ook regelmatig afvoermetingen 
verricht. Vanaf 1952 zijn voorts een aantal grond
waterstandsbuizen regelmatig gepeild. Voor hct plaat
sen van de benodigde meetapparatuur en voor het 
verrichten van controle- en opnamewerkzaamheden is 
het van belang, dat de technische dienst van bet Wa
terschap van de Berkel goed is geoutilleerd en aan 
het onderzoek wil meewerken. 

In dit dee I rapport zal een beschrijving van het Lecr
inkbeekgebied worden gegeven en zullen tevens de 
doelstelling en opzet van het onderzoek worden toe
gelicht. Tenslotte is aangegeven welke waarnemingen 
zijn verricht en welke gegevens verder nog zijn ver
zameld. 

2. BESCHRIJVING LEERINKBEEKGEBIED 

2.1. HISTORISCHE ONTWIKKELING 

VA.N DE WATERSTAATKUNDIGE 

TO EST AND 

De Leerinkbeek Joost het overtollige water van een 
ongeveer 5200 ha groat gebied nabij Borculo vrij op 
de Berkel. Dcze waterlozing heeft al gedurende vele 
eeuwen grate moeilijkheden opgeleverd. Het peil van 
de Berkel fluctueert namelijk sterk en bij grote af-



voeren is dit dikwijls zo hoog, dat een vrije lazing 
onmogelijk is. Dit heeft vele malen aanleiding gegeven 
tot grate overstromingen, vooral in het beneden~ 

stroomse deel van het gebied. Deze inundaties worden 
zelfs zeer omvangrijk, zodra de Berkel buiten haar 
oevers treedt. Het overstromingswater komt dan, met 
het water van de Groenlose Slinge, die meestal ge~ 

lijktijdig overloopt, ten dele via het Leerinkbeekgebied 
tot afstroming. Hierbij zijn zelfs herhaaldelijk, zoals 
in 1926, 1946 en 1960, grote delen van de plaatsen 
Eibergen en Borculo onder water komen te staan. 

Vroeger zal het water van de Groenlose Slinge 
waarschijnlijk vee! vaker zijn weg hebben gezocht via 
het Leerinkbeekgebied. Dit valt af te leiden uit een 
kaart van omstreeks 1740 (fig. 2.1). Hierop trcft men 
ten noordwesten van Groenlo een soort ,groene" ri~ 
vier aan, die in werking zal zijn getreden zodra de 
normale afwatering van de Slinge min of meer was 
gestremd. Dit zal het geval zijn geweest, indien het 
peil van het westelijk van Groenlo gelegen Ruurlose 
Broek te haag werd. Dit gebied heeft in vroeger jaren 
dus als een soort boezem gefunctioneerd, van waaruit 
het water via de Grevengracht en Lebbinkbeek op de 
Berkel kwam. Dat de Slinge inderdaad dikwijls via 
het zuidwestelijk deel van het Leerinkbeekgebied naar 
de Berkel zal zijn afgestroomd, kan een verklaring 
zijn voor de vrij zware kleipakketten die hier voor~ 
komen. 

Op de kaart van 1740 valt verder de grote opper
vlakte aan woeste grand op. Nog slechts een klein 
deel van het gebied was toen als cultuurgrond in ge
bruik. Complexen cultuurgrond liggen in het midden 
en in het zuidwest~n van het gebied. Ook toen zullen 
de !age delen reeds in gebruik zijn geweest als gras
land, terwijl de hoge delen, essen genaamd, als bouw~ 
land zijn benut. Gedeeltelijk zullen de gronden bij de 
boeren in gemeenschappelijk gebruik zijn geweest. Dit 
zijn de ,Markegrondcn" en cen dergelijk gebruik 
komt meestal duidelijk in het verkavelingspatroon tot 
uiting. In de periode 1825- 1840 zijn de Markegron
den in deze streck cchter verdeeld. 

Dat een groot dee] van het gebied inderdaad pas 
zecr recent in cultuur is gebracht, blijkt uit de kaar
ten die in de bijlagen 5 en 6 zijn opgcnornen. Deze 
kaarten geven respectievelijk het grondgebruik om~ 
streeks 1880 en 1920 weer. Zo blijkt, dat vrijwel het 
gehele oostclijke gcbiedsdcel pas na 1900 in cultuur 
is gebracht. De intrcde van de kunstmest en het be
schikbaar zijn van vele goedkope arbeidskrachten (de 
werklozen uit Twente) hebben ook hier de ontginning 
van woeste grond sterk gestimuleerd. 

Met deze ontginning zullen de waterafvoerproble~ 
men echter bepaald niet zijn opgelost. lntegendeel, 
door het opvullen van de grintgaten en !age terrein
gedeelten in het bovengebied zullen de mogelijkheden 
om hierin tijdelijk water te bergen zijn verdwenen. 
Het regenwater, dat vroeger niet of maar zeer geleide~ 

lijk tot afstroming zal zijn gekomen, wordt nu veel 
sneller afgevoerd. Deze snelle afvoer is tevens nog 
bevorderd door de geleidelijke verbetering van het af
wateringsstelsel; deze verbetering is nodig geweest om 
op de landbouwgronden te hoge grondwaterstanden 
te vermijden. 

Door de verbeteringen in het bovengebied is de 
waterafvoer van de rest van bet gebied sterk bemoei~ 
lijkt. Overigens liet de ontwateringstoestand hier tach 
reeds vee! te wensen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
afgeleid uit de kaarten van de bijlagen 5 en 6. Uit 
deze kaarten blijkt, dat vele sloten vroeger min of 
mcer in moerasachtige gebiedjes doodliepen. Bepaalde 
delen van het gebied zullen dan oak gedurende grate 
delen van het jaar bijna ontoegankelijk zijn geweest. 
Namen als het Bellegoor en de Waterhoek spreken 
voor zichzelf. 

Vele plannen zijn in de loop der jaren opgesteld 
om de slechte waterhuishoudkundige toestand te ver~ 
beteren. Een belangrijk plan dateert, wat eerste opzet 
betreft, uit de jaren rond 1900. Toch is pas omstreeks 
1914, vooral op initiatief van de Borculose ,Rijks
landbouwondcrwijzer" HUIZINGA, een min of meer 
afgerond plan gereed gekomen. Dit plan omvatte 
onder andere de verlegging van het bovenstroomse 
deel van de Leerinkbeek, de Hupselse beek genaamd. 
Hierdoor zou het water van het bovenstroomse ge~ 
biedsdeel niet meer via de Oude Beek naar het zuid
westen afstromen, maar langs de weg van Groenlo 
naar Borculo meer in westelijke richting worden af~ 

gevoerd. Vele heftige discussies waren van deze plan~ 
nen het gevolg. De boeren in het bovengebied meen
den, dat hun collega's in het middengebied een on~ 
nodig duur plan wilden doen uitvoeren, omdat zij het 
overtollige water niet meer wilden ontvangen. Een 
citaat uit het verslag van een protestvergadering in 
1918 brengt ook nag een ander argument aan het 
Iicht: 
,De weg van Groenlo naar Borculo zal, wanneer er 
cen beck tangs loopt, onveilig worden, doordat men 
dan kans loopt met schichtige paarden in die beek 
terecht te komen." 
De grondslagcn van het plan van 1914 zijn in Jater 
jaren door de Nederlandse Heidemaatschappij uitge~ 
werkt, hetgeen heeft geresulteerd in het verbeterings
plan van 1918. Dit plan is echter pas in de jaren 
1924- 1928 tot uitvoering gekomen. De nieuwe lei~ 

ding langs de weg Groenlo-Borculo is in deze periode 
inderdaad gegraven, al is tevens cen overlaat gernaakt, 
waardoor een dee! van de hoge afvoeren tach via de 
Oude Beek kon worden geloosd. Tevens zijn bij dit 
verbeteringsplan vcle sloten, die maar zeer gebrekkig 
op het hoofdafwateringsstelsel waren aangesloten, 
hiermee verbonden. Ook is de waterstaatkundige toe~ 
stand rand Borculo aanzienlijk verbeterd. Het bene~ 
denstroomse deel van de beck is via een 167 m lange 
duiker onder het stadje Borculo doorgeleid, zodat het 
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Fig. 2.1. Kaart van omstreeks 1740, waarop de grens van het stroomgebied van de Leerinkbeek is aangegeven 
Map of about 1740 in which the watershed line of the Leerinkbeek area has been indicated(----) 
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overtollige water beneden een stuw in de Berkel kon 
worden geloosd. De duiker is berekend op een afvoer 
van ongeveer 3 a 4m3/sec, of wet 0,7 1/sec.ha. 
Na 1928 is in het gebied incidenteel de afwatcrings
toestand nog op verschillende plaatsen verbeterd. 
Vooral in de jaren 1930- 1940 zijn vele plannen uit
gevoerd. Zo is omstreeks 1936 de benedenloop van 
de Lccrinkbeek verdiept en beter in kaden gelegd, 
waardoor de afvoercapaciteit van dit deel op ongeveer 
1,1 1/sec.ha is gebracht. Overigens is over de normen, 
die bij de plannen in deze periode zijn aangehouden, 
weinig bekend. Een ingrijpende verandering heeft 
voor het zuidwestelijke deel van het gebied plaats 
gevonden in de jaren 1950- 1956. In deze jaren is 
de ruilverkaveling Beltrum uitgevoerd; hierbij is een 
afvoernorm van ongeveer 1,2 11 sec.ha aangehouden 
bij een drooglegging van 50 a 70 em. De beneden
stroomse leidinggedeelten zijn bij deze ruilverkaveling 
echter niet verbeterd, zodat een algehele verbetering 
van de waterstaatkundige toestand niet is bereikt. De 
intensivering van het afwateringsste1sel in de loop der 
jaren blijkt duidelijk uit de kaarten van de bijlagen 
5, 6 en 7. Een geheel bevredigende waterstaatkundige 
toestand wordt naar verwachting echter pas verkregen 
na het gereed komen van de verbeteringswerken, die 
in de periode 1966- 1968 zijn uitgevoerd. Hierbij is 
voor enkele delen van het gebied de afwateringsrich
ting gewijzigd en sommige delen lozen het overtollige 
water in het geheel niet meer op de Leerinkbeek, 
maar direct op de Berkel en op de Ramsbeek. Ook 
zijn bij de recente verbeteringswerken verschi1lende 
kunstwerken, zeals klepstuwen en bodemvallen, ge
plaatst. Deze maken een betere regulering en peil
handhaving mogelijk, vooral omdat tevens de water
inlaatmogelijkheden zijn vergroot. De afvoernormen 
waarvan men is uitgegaan variCren voor de verschil
lende delen vrij sterk. De maatgevende afvoer die is 
aangehouden loopt uiteen van 1,0- 1,7 1/sec.ha, waar
van is berekend, dat deze gerniddeld een maal per jaar 
zal worden overschreden. Verder is een gemiddelde 
drooglegging van 0,6 m aangehouden, een wandruw
heid van 30 - 35 mlf3/ sec en een maximale stroom
snelheid van 0,5 m/sec. De gehanteerde normen ko
men er op neer, dat gemiddeld genomen het dubbele 
van de maatgevende afvoer, zonder drooglegging, nog 
juist kan worden afgevoerd. 

2.2, F Y S I 0 G R A FISCH E BESCH R 11 VI N G 

Zoals reeds is opgemerkt, maakt het 5200 ha grote 
Leerinkgebied deel uit van bet stroorngebied van de 
Berkel. De belangrijkste leidingen zijn, naast de Lee
rinkbeek, in de bovenloop Hupselse Beck geheten, de 
Veenslatsgoot, de Oude Leerinkbeek, de Hierninkbeek 
en het Haarlose kanaal. De hoogteligging van het 
gebied varleert van ongeveer 15 m + N.A.P. nabij 
Borculo, tot 34 m + N .A.P. in het bovenstroomse 
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Fig. 2.2. Percentage van het Leerinkbeekgebicd hoven 
een bcpaalde hoogte 
llypsometric cun•e of the Leerinkbeek area (MSL :::: 
Mean Sea Level) 

dee! van het gebied (bijlage 8). De gemiddelde hoogte
ligging bedraagt ongeveer 19,80 m + N.A.P. (fig. 
2.2). Uit de hoogtekaart komt duidelijk naar voren, 
dat de terreinhelling sterk varieert. In het oosteHjk 
gebiedsdeel komen vrij sterke terreinhellingen voor; 
de gemiddelde terreinhelling bedraagt hier ongeveer 
5 Oj00• Het westelijke dee! van het gebied helt vee! 
minder sterk en heeft een gemiddelde heHing van 
2 Oj00 • Het verschil in helling blijkt ook duidelijk uit 
het lengteprofiel van de Leerinkbeek en Hupselse Beek 
(fig. 2.3). Deze Ieiding heeft in het benedenstroomse-, 
middelste- en bovenstroomse deel een gemiddelde bel
ling van resp. 0,35, 0,85 en 2,2 0/00• Het gebied be
staat overwegend uit humuspodzolgronden, kalkloze 
zandeerdgronden en enkeerdgronden (de oude zand
bouwlanden). Aileen langs de Berkel en in het zuid
westen van het gebied treft men kleine oppervlakten 
met beekklei aan. De humushoudende bovengrond is 
in de meeste gevallen vrij dun (0,20- 0,30 m). Bij de 
enkeerdgronden varieert de dikte van 0,50- 1,20 m. 
Het humusgehalte van de humuspodzol- en zandeerd~ 
gronden bedraagt in de bovenlaag 3 - 7 %, terwijl dit 
op de enkeerdgronden schommelt tussen 4 en 12 %. 
In deelrapport 4 wordt uitvoerig op de bodemgesteld
heid van het gebied ingegaan, terwijl in bijlage 12 een 
gedetai1leerde bodemkaart is opgenomen. 

Uit de cultuurkaart (bijlage 7) blijkt, dat het groot
ste dee! van de grond (65 %) in gebruik is als gras
land. Op ongeveer 30 % van de oppervlakte vindt 
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Fig. 2.3. lengteprofiel van de Leerinkbeek (van west 
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6, 8 en 10 zijn aangegeven 
Longitudinal section of the river Leerinkbeek (from West 
to East) in which the locations of the measuring sites Fe, 
4, 6, 8 and 10 hm•e been indicated 

akkerbouw plaats, zodat slechts 5 % overblijft voor 
woeste grond en bos. Het grasland treft men over
wegend in de natte delen aan, bijvoorbeeld langs de 
beekjes, maar ook in bet hoog gelegen oostelijk ge
biedsdeel. De percelen met diepe grondwaterstanden 
zijn als bouwland in gebruik. De granen vormen het 
voornaarnste akkerbouwgewas en beslaan 90 % van 
het totale bouwland areaal. In overeenstemming met 
het grondgebruik treft men in dit gebied vrijwel uit
sluitend gemengde bedrijven aan. De bedrijfsgrootte is 
klein en bedraagt gemiddeld 8,6 ha. 

Zowel op grand van de terreinhelling als in geo
hydrologisch opzicht kunnen twee verschillende delen 
worden onderscheiden. Het bovenstroornse deel (glo
baal genomen het gebied ten oosten van de weg 
Groenlo-Eibergen) heeft een dun watervoerend pak
ket· (2 - 6 m), dat rust op een ondoorlatende basislaag 
van tertiaire klei. In het benedenstroomse gebiedsdeel 
komt de ondoorlatende basis op een veel grotere diep
te voor en de dikte van het watervoerend pakket 
varieert bier van 20 tot 40 m (fig. 2.4). Wei treft 
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men hier vaak op verschillende diepten slecht door
latende lagen aan, die meestal echter geen grote uit
gestrektheid hebben. De doorlatendheid van het zand
pakket varieert verder vrij sterk; plaatselijk is het 
zand vrij fijn en lemig, maar elders grof en grintrijk. 
De kaarten, opgenomen in de bijlagen 10 en 11, weer
spiegelen duidelijk de bovengenoemde punten. Deze 
kaarten, alsmede de andere geo-hydrologische aspec
ten, worden uitvoerig in deelrapport 3 besproken. 
Door de ongelijke hoogteligging van het terrein ver
schillen de grondwaterdiepten vrij sterk. De gemid
delde grondwaterdiepte ligt op de laag gelegen per
celen tussen 0,30 - 0,45 m in de winter en tussen 
0,50-0,75 m in de zomer. Voor de boger gelegen 
gronden bedragen deze diepten 0,85- 1,20 m in de 
winter en 1,15- 1,50 m in de zomer (bijlagen 13 
en 14). 

Als gevolg van de geologische profielopbouw en de 
geringe grondwaterdiepte is het bergend vermogen in 
het bovenstroomse gebiedsdeel klein, terwijl dit in het 
midden- en benedenstroomse deel aanzienlijk groter 
is. Dit verschil in bergend vermogen, gecombineerd 
met het verschil in terreinhelling, heeft, zoals later zal 
blijken, grote invloed op verschillende hydrologische 
processen. Voorts moet nog een opmerking worden 
gemaakt over de kunstmatige wateraan- en afvoer
mogelijkheden. In het midden van het gebied bevindt 
zich een pompstation voor de drinkwatervoorziening. 
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Dit station onttrekt gemiddeld 1,5 x 106 m3 grand
water per jaar, dat grotendeels buiten het gebied wordt 
gebracht. Deze hoeveelheid is relatief gering als deze 
betrokken wordt op het gebied als geheel, maar de 
lokale invloeden van deze wateronttrekking kunnen 
niet worden venvaarloosd. 
Verder kan op een tweetal plaatsen vanuit de Berkel 
water worden ingelaten. Dit water wordt hoofdzake
lijk benut voor veedrenking, maar speelt kwantitatief 
geen ro1. 
Dit geldt ook voor de hoeveelheden afvalwater, die 
door een tweetal zuivelfabrieken van buiten het ge
bied op het leidingenstelsel van het Leerinkbeekgebied 
worden geloosd. 

3. DE DOELSTELLING EN UITVOERING 
VAN HET ONDERZOEK 

De doelstelling van het onderzoek in het Leerink
beekgebied is in de eerste plaats geweest het vaststel
len van de waterbehoefte van de landbouwgronden. 
Voor het bepalen van de werkelijk opgetreden ver
damping is onder andere de waterbalansmethode 
(deelrapport 11) gevolgd. De werkelijk opgetreden 
verdamping (E10) is hierbij uit de andere waterbalans
termen berekend. Door de verdamping (Eu1) met de 
potentiele verdamping (Ep) te vergelijken, wordt een 
goede indruk van de opgetreden watertekorten ver
krcgen. Om de actuele verdamping te bepalen zijn 
verder nog een tweetal andere berekeningstechnieken 
gevolgd. Zo geeft BI.OEMEN in deelrapport 9 aan, hoe 
dit gegeven uit de relatie tussen grondwaterdiepte en 
netto neerslag kan worden bepaald. MAKKINK (deel
rapport 1 0) volgt de methode van de dynamische 
digitate imitatie en bepaalt door het opstellen van een 
soort waterboekhouding, de verdamping en een aantal 
andere faktoren. Oak is aandacht besteed aan de re
sultaten, die van een evenutele kunstmatige water
aanvoer en een betere ontwatering mogen worden 
verwacht. 

Aan de hand van de gegevens van het COLN
onderzoek en de globale bodemkundige informatie 
kon tevoren reeds worden vastgesteld, dat de kans op 
verdroging zeker niet in het gehele gebied even groot 
is. Om de watertekorten beter te kunnen lokaliseren, 
is het gebied onderverdeeld in een aantal deelgebiedM 
jes. Hierdoor zijn onderzoekgebiedjcs verkregen, die 
wat betreft terreinhelling en geoMhydrologische eigenM 
schappen homogener zijn. 

In de loop van de tijd hebben de algemene aspecten 
van het onderzoek meer aandacht gekregen. Steeds 
duidelijker komt naar voren, dat de landbouwwater
huishouding niet los kan worden gezien van de alge
hele waterhuishoudkundige problematiek en dat een 
gei"ntegreerde aanpak noodzakelijk is. Daarom ook is 
niet a1leen aandacht besteed aan het optreden van de 

lage afvoeren, maar zijn ook de hoogste afvoertoppen 
bestudeerd en is de relatie tussen neerslag, bergend 
vermogen en afvoer nagegaan. Voorts is aandacht 
geschonken aan de invloed van de grondwateronttrek
king ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Oak 
de frequentie van verschillende hydrologische groot
heden is bekeken. Tenslotte zijn enkele, meer hydrau
lische, aspecten in ogenschouw genomen. 

Het spreekt vanzelf, dat bij het opstellen van cen 
meetprogramma en het inrichten van het meetpunten
net voor een dergelijk proefgebied-ondcrzoek met een 
groat aantal factoren rekening moet worden gehouM 
den, zoals: 

- de doelstellingen van het onderzoek; 
- de gewenste meetnauwkeurigheid; 
- de topografische en geo-hydrologische gesteldheid 

van het onderzoekgebied; 
- de beschikbare financien; 

de technische aspecten wat betreft mankracht, be
schikbare meetapparatuur en de mogelijkheid tot 
mechanische verwerking van de gegevens; 
de tijdsduur, die voor het onderzoek beschikbaar 
is. 

Het Leerinkbeekgebied IS m een vijftal stroomge
biedjes onderverdeeld, waarvan een drietal nog weer 
verder is opgesplitst. Bijna in elk van deze gebieden 
zijn afvoer-, neerslag-, grondwaterstand- en bodem
vochtmetingen uitgevoerd, zodat bijvoorbeeld aparte 
waterbalansonderzoekingen mogelijk zijn. Deze detail
lering heeft een vrij dicht meetpuntennet tot gevolg 
gehad. Het grate aantal waarnemingspunten heeft er 
weer toe geleid, dat aan de verwerking van de ge
gevens grate aandacht moest worden besteed. Vele 
waarnerningen zijn met behulp van registrerende ap
paratuur opgetekend en de verwerking van de basis
gegevens is zoveel mogelijk door middel van een 
computer geschied. De sterke mechanisatie van de 
waarnemingen is noodzakeJijk geweest, omdat het ver
richten van frequente waarnemingen op andere wijze 
moeilijk te realiseren zou zijn geweest. Eigen per
soneel is namelijk niet in bet onderzoekgebied ge
stationeerd geweest. De verwisseling van de registratie~ 
stroken en de 14-daagse opname van 200 grondwater
peilbuizen is door personeel van bet waterschap en 
de provinciale waterstaat geschied. Daarnaast is voor 
het verricbtcn van dagelijkse waarnemingen veelvuldig 
een beroep gedaan op de lokale bevolking. Dit geld! 
in de eerste plaats voor het aftappen van de dagelijkse 
neers1aghoevee1heid, a1smede voor bet periodiek op
nemen van beekpeilen en grondwaterstanden. De af~ 
voer- en bodemvochtmetingen zijn door de Dienst 
voor de waterhuishouding van de Rijkswaterstaat ver
richt. Ook het onderhoud van de meeste registratie
apparatuur is in handen van deze dienst. 

In vele gevallen was bet niet bekend welke rneet
apparatuur het best gebruikt kon worden. Daarom 
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Tabel 2.1. Gegevens van de belangrijkste meetpunten in het Leerinkbeekgebied 

Afvoer I Discharge Verdamping!Evaporation 

Meetpunt Type meter Waarnemings- Meetpunt Type meter Waarnemings-

no. aantal frequentie peri ode aantal frequentie peri ode 

Fe I x daags 1/ 3-50 t/m 311 3-66 2 ingegraven pan 1 x daags 118-63 tim heden 
Fe Rehbock continu 11 8-60 t/m 311 3-66 

I Cipolletti/Thomson 2 x daags 1/ 7-61 t/m 31112-65 Grondwaterstand!Groundwater level 
2 Cipolletti/Thornson 2 x daags 11 6-61 tim 31112-65 
3 Cipolletti/Thomson continu 1/ 6-61 tim 31112-65 5 peilbuis 2 x p. maand 11 8-52 tim heden 
5 Cipolletti/Thomson continu 11 7-61 tim 31/ 3-63 8 peilbuis 2 x p. maand 11 8-54 tim 31110-59 
6 schuifstuw continu 11 6-61 tim 31112-65 11 8-63 tim 31112-65 
7 Cipolletti/Thomson continu 11 7-61 tim 31112-65 40 peilbuis 2 x p. maand 11 7-57 tim 31112-66 
8 3 x Thomson continu 1/ 5-64 t/m 31112-65 100 peilbuis 4 x p. maand 1112-52 tim 311 8-56 

10 Parshall flume/Thomson continu 11 5-62 tim 311 6-67 25 diepe peilbuis 2 x p. maand 1/ 8-60 t/m heden 
11 Cipolletti/Thomson continu 11 5-63 tim 31/12-65 + 25 ondiepe 
12 H-flume continu 11 7-63 tim 30/ 6-67 5 diepe peilbuis 2 x p. maand 1/ 8-60 t/m 31112-65 
13 H-flume continu 11 3-64 tim 30/ 6-67 + 100 ondiepe 
14 H-flume continu 1/ 3-64 tim heden I peilbuis 1xp.dag 11 9-62 tim heden 

10 diepe peilbuis 2 x p. maand 11 8-63 t/m 31112-65 
Beekpeil!Water level + 85 ondiepe 

2 peilbuis 1 x p. week II 6-64 tim heden 
10 peilschrijver continu I peilschrijver continu II 8-62 t/m heden 
20 vaste peilschaal 2 x p. maand 1/ 8-60 tim 31112-65 I peilschrijver continu II 7-64 tim heden 
10 vaste peilschaal 2 x p. maand 1/ 4-64 t/m 31112-65 1 peilschrijver continu II 1-64 t/m 311 3-67 

Neerslag!Precipitation Bodemvocht/Soil moisture 

I standaard regenmeter 1 x daags 1110-54 tim heden 4 neutronen bron 2 x p. maand 1112-60 tim heden 
I pluviograaf continu 1110-54 tim heden 6 neutronen bron 2 x p. maand 1/12-60 t/m 31/12-65 
2 pluviograaf continu 1111-60 tim heden 8 neutronen bron 2 x p. maand II 4-64 tim 31112-65 
2 pluviograaf continu 11 8-63 tim heden 
5 standaard regenmeter 1 x daags II 3-64 tim heden 

no. number(n) Type of frequency period number(n) Type of frequency period 

Gauging site instrument Observation Gauging site instrument Observation 

Table 2.1. Some data of the main gauging sites in the Leerinkbeek area; (schuifstuw = movable weir,- peilschrijver = recorder; vaste peilschaal = staff gauge; regenmeter = 
rain gauge; ingegraven pan = sunken pan; peilbuis = observation well; neutronen bron = neutron probe; daags = per day,- maand = month; tim = up to and including; 
beden = the present,- diep = deep; ondiep = shallow) 



zijn bijvoorbeeld diverse typen meetstuwen, peilschrij
vers en regenmeters beproefd en is ook nieuwe meet
apparatuur ontwikkeld. In de deelrapporten zal daar
om in ruirne mate aandacht worden besteed aan de 
instrumentatie en aan de verwerking van de gegevens. 

4. VERZAMELDE GEGEVENS 

Zoals uit de overzichtskaart (bijlage 9) en uit de 
beschrijving van de meetpunten (tabel 2.1) blijkt, zijn 
in totaal 12 meetstuwen gebouwd en is een reeds 
bestaande landbouwstuw als afvoermeetpunt benut. 
Deze stuw is geijkt en de bovenwaterstand wordt door 
een peilschrijver continu geregistreerd. 

!viet het verrichten van waarncmingen is niet op 
aile meetpunten gclijktijdig begonnen. Het meetpun
tennct is in de loop van de tijd aanzienlijk verdicht. 
In de beschrijving van het net van meetpunten (tabel 
2.1) is steeds de juiste waarnemingsperiode vermeld. 
Zoals blijkt, is met de beekpeilwaarnemingen en de 
periodieke afvoermetingen bij het meetpunt Fe reeds 
begin 1950 gestart. In tabel 2.1 is tevens vermeld 
met welk type meetstuw de metingen zijn verricht. 
Bij cen tiental stuwen heeft de waterstandsregistratie 
mechanisch plaats gevonden, terwijl bij een tweetal 
stuwen het hoven- en benedenpeil tweemaal per dag 
is waargenomen. Een dee! van de gebruikte meet
stuwen is in het Waterloopkundig Laboratorium te 
Delft geijkt en een ander deel in het Hydrau1ica La
boratorium te 'Vageningen. 

Behalve de beekpeilregistratie bij de meetstuwen 
zijn bovendien nog een maal per 14 dagen aanvu1len
de beekpeilwaarnemingen verricht aan 40 vaste peil
schalen. 

Het aantal regenstations is tijdens het onderzoek 
sterk uitgebreid. Bij het begin van het onderzoek in 
1960 waren 4 stations aanwezig, waarvan er 3 over 
een p1uviograaf beschikten. Gedurende de laatste 3 
jaar van de waarncmingsperiode stonden echter de 
gegevens van in totaal 16 regcnstations ter beschik
king; hiervan waren er 5 uitgerust met een registre
rende meter. 

Zoals in het begin van deze paragraaf is uiteen
gezet, is de verdamping onder meer berekend uit de 
andere waterbalansterrnen. Directe of indirecte ver
dampingsmetingen zijn slechts in bepcrkte mate uit
gevoerd. Op een tweetal stations zijn dagelijks me
tingen verricht aan ingegraven verdampingspannen. 
Aangezien de verdamping niet volgens de methode 
PENMAN is berekend, zijn geen stralings- en vochtig
heidsmetingen verricht. Penman-cijfers (maand-tota
len) zijn wei beschikbaar voor het K.N .M.L·station 
Winterswijk, dat op een afstand van ongeveer 10 km 
van het Leerinkbeekgebied is gclegen. Ook zijn op 
een twectal stations temperatuur- en windsnelheids
rnetingen verricht, echter niet ten behoeve van de 
verdampingsberekeningen. Het net van grondwater-

standspeilbuizen is tijdcns het onderzoek regelmatig 
uitgebreid, vooral om de waterscheidingen van de 
deelgebiedjes voldoende nauwkeurig te kunnen vast
stellen. Van een drietal peilbuizen zijn de gegevens 
beschikbaar vanaf 1952 en de metingen hierin worden 
nog steeds voortgezet. De Iengte van de buizen be
draagt gemiddeld ongeveer 2,5 m; op een veertigtal 
plaatsen is de grondwaterstand tevens op cen veel 
grotere diepte (20- 40 m) gepeild. Bovendien zijn op 
een drietal plaatsen door peilschrijvers de fluctuaties 
van het freatisch niveau continu geregistreerd. Deze 
peilschrijvers zijn resp. geplaatst op een laag, middel
hoog en hoog gelegen perceel. 

Bodemvochtmetingen zijn aanvankelijk op een Hen
tal plaatsen verricht, te weten op 3 bouwland- en 7 
graslandpercelen. In 1964 zijn 8 punten aan het meet
net toegevoegd, namelijk 2 in bouwland, 5 in gras
land en 1 in een bosperceel. De rnetingen zijn een 
maal per 14 dagen met nucleaire meetapparatuur 
verricht. De meetdiepte varieert van 1,80- 3,20 m 
beneden maaiveld. 

Naast de continue en periodieke meting van de 
hydro-meteorologische grootheden zijn nog vele an
dere waarnemingen verricht. Zo is door de Stiboka 
cen kartering uitgevoerd voor het samenstellen van de 
bodem- en grondwatertrappenkaarten. Voor het geo
hydrologisch onderzoek zijn gegevens verzameld door 
he! I.C.W., terwijl door de Werkgrocp Gco-elcktrisch 
Onderzoek T.N.O. geo-elektrische metingen zijn ver
richt. Door het Laboratorium voor Grand- en Gewas
onderzoek zijn voor 12 punten, waar oak bodern
vochtmetingen zijn uitgevoerd, de pF-waarden be
paald. Voor dezelfde punten is ook het humusgehalte 
en de granulaire samenstelling bepaald. Door het 
I.C.W. is geCnqueteerd voor het onderzoek naar de 
relatie tussen de waterhuishouding en de productiviteit 
van de grond. Voor het onderzoek naar het bedrJjfs
economisch-effect van een verbeterde waterbcheersing 
zijn de hiervoor genoemde gegevens van het I.C.W. 
gebruikt, alsmede gegevens van het Proefstation voor 
de Akker- en Weidebouw en de Landbouwvoorlich
ting. 

Bij het begin van het onderzoek in 1960 waren, 
zeals al eerder is opgemerkt, een gedetailleerdc hoog
tekaart en de opmetingen van de dwars- en Jengte
profielcn van de belangrijkste leidingen reeds aan
wezig. Wei zijn nog opnamen verricht voor het 
samensteHen van een cultuurkaart. 

Tot slot moet worden opgemerkt, dat de verzamel
de basisgegevens zoveel mogelijk centraal zijn opge
slagen. Zo zijn aile grondwaterstandsgegevens bij het 
Archief voor Grondwaterstanden T.N.O. vastgelegd, 
terwijl de afvoer-, beekpeil-, regen- en bodemvocht
cijfers bij de Dienst voor de Waterhuishouding van 
de Rijkswaterstaat zijn te vinden. AI deze cijfers zijn 
voor derden toegankelijk en kunnen tevens voor aller
lei andere onderzoekingen worden gebruikt. 
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DEELRAPPORT 3 

Hydrogeologie van het stroomgebied 
van de Leerinkbeek 

N. A. de Ridder 

1. INLEIDING 

Voor bet bepalen van de richting en intensiteit van 
grondwaterstromingen zijn gedetai11eerde hydrolo
gische gegevens noodzakelijk. In het stroomgebied 
van de Leerinkbeek zijn deze gegevens verzarneld uit 
diepe pulsboringen, waarvan de meeste als peilput 
zijn ingericht door een of twee peilfilters in de grof
zandige Jagen te plaatsen. Aanvankelijk zijn, regel
matig door het gebied verspreid, 19 pulsboringen 
(M 56 tim M 74) uitgevoerd (fig. 3.1). In een later 
stadium zijn nog 35 ondiepe handboringen (M 102 
tim M 137) in het oostelijke deel van het gebied ge
maakt ter nadere verkenning van een geulstructuur. 
Tenslotte zijn als aanvulling op het bestaande boornet 
nog 2 diepe pulsboringen (M 189 en M 192) in het 
westelijke deel van het gebied uitgevoerd. Daarnaast is 
gebruik gernaakt van gegevens uit vele oudere borin
gen die aanwezig zijn in het archie£ van de Geolo
gische Dienst en uit enige recente boringen bij Haarlo, 
die door de Waterleiding Oostelijk Gelderland voor 
grondwaterexploratie zijn uitgevoerd. At deze borin
gen zijn op de overzichtskaart van fig. 3.1 weergege
ven. 

De grondrnonsters uit de speciaal voor dit onder
zoek gernaakte pulsboringen zijn in het laboratorium 
gedetailleerd onderzocht, waarbij de korrelgrootte zo 
nauwkeurig mogelijk is geschat. Ter controle op deze 
schattingen zijn van de monsters uit de boringen 
M56, M58, M61, M64, M67, M71 en M74 kor
relgrootte analysen gemaakt. Voor een geologische 
interpretatie van de aangeboorde afzettingen zijn van 
vele monsters zware mineralen analysen verricht. 

Met behulp van de geschatte en in het laboratorium 
bepaalde korrelgrootteverdeling was het mogelijk een 
globale berekening van het doorlatend vermogen van 
de watervoerende lagen te maken. Voor de oudere 
boringen uit bet archief is deze formatieconstante uit 
de boorstaten afgeleid. In eerste instantie geven der
gelijke berekeningen een indruk van de orde van 
grootte van bet doorlatend vermogen, maar de resul
taten zijn uiteraard niet nauwkeurig. Ter controle op 
de aldus bepaalde bodemconstante is daarom ter 
plaatse van boring M 74 een pompproef gehouden. 
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In het oostelijke dee! van het gebied, waar slechts 
een dunne watervoerende laag aanwezig is, is op vier 
plaatsen nabij de boringen M 56 en M 57 bet door
latend vermogen door middel van pompproeven en 
met behulp van de boorgatenmethode bepaald. Ten 
slotte stonden nog de gegevens van een pompproef 
ter beschikking die in 1931 ten behoeve van het 
pompstation ,Olden Eibergen" is gehouden. 

Na het gereedkomen van de peilputten zijn aile 
filters doorgepompt waarna een watermonster is ge
nomen dat op chemische samenstelling is onderzocht. 

In dit deelrapport zal nader worden ingegaan op de 
hydrogeologische gegevens die zijn verzameld in ver
band met het onderzoek naar bet grondwaterregime 
in het stroomgebied van de Leerinkbeek. 

2. GEOLOGISCH OVERZICHT 

In bet stroomgebied van de Leerinkbeek kunnen 
twee landschapstypen worden onderscheiden, nameJijk 
bet grondmorene1andschap in het oosten en het dek
zandlandschap (laagterras bedekt door dekzand) in 
het westen. De begrenzing van beide Jandscbappen 
verloopt ongeveer volgens de lijn Groenlo - Eibergen. 

De gernidde1de terreinhoogte varieert van 32 A 34 
m + N.A.P. in het zuidoosten tot 15 a 17 m + 
N.A.P. in he! noordwesten van het gebied. Beide 
1andschappen kenmerken zich door een microrelief 
dat wordt veroorzaakt door dekzandruggen en lage 
beekdalen. Opmerkelijk is verder de min of meer 
steile belling waarmee het grondmorenelandschap in 
het dekzandlandschap overgaat. 

De ondergrond van het stroomgebied van de Lee
rinkbeek is opgebouwd uit afzettingen van zeer ver
schillende ouderdom en ontstaanswijze. Geologische 
formaties van Tertiaire ouderdom en in een marien 
milieu afgezet, komen onder bet gebele gebied voor, 
echter op zeer verschillende diepten. Zij worden be
dekt door Kwartaire, i.e. Pleistocene afzettingen af
komstig van de Rijn en van uit bet oosten komende 
smeltwaterbeken uit de ijstijd. In dit rapport zullen 
afzettingen onder dan Tertiair buiten beschouwing 
blijven. 



2.1. DE TERTIAIRE AFZETTINGEN 

2.1.1. Midden 0/igoceen 

In het Tertiair maakte Nederland deel uit van da
lingsbekkens die zich tot in Noord-Duitsland en in 
BelgiC en Engeland uitstrekten. In de zee, die deze 
bekkens binnendrong, werden dikke lagen sedimenten 
afgezet. Vooral in het oudere Tertiair overwegen zwa
re kleien en glauconietzanden, maar in het jongere 
Tertiair wordt de mariene sedimentatie geleidelijk 
door een fluviatiele verdrongen. 

In het Midden Oligoccen zette een belangrijke 
transgressie in die vrijwel geheel Nederland bedekte. 
De kustlijn van deze zee lag even ten oosten van de 
rijksgrens op Duits gebied. Het stroomgebied van de 
Leerinkbeek ligt dan oak nag geheel binnen het ge
bied dat door de Oligocene zee werd overspoeld. Af
zettingen uit het Midden Oligoceen komen overal in 
de ondergrond van het gebied voor, hoewel, door bet 
ontbreken van voldoende diepe boringen, hun aan
wezigheid slechts op enkele plaatsen is aangetoond. 
Dit is onder andere het geval in boring 34 G 57 bij 
het grenskantoor in de orngeving van het Zwilbroek, 
waar op 14,50 m beneden maaiveld donkergrijze 
meest vette, deels fijnzandige klei is aangetroffen be
horende tot het Midden Oligoceen. Op 38 m diepte 
was deze klei, ook wei septarienklei genoemd, nag 
niet doorboord. In de omgeving van Rekken ligt deze 
klei, die zich in een zeer uniforme facies door het 
gehele land laat vervolgen, zelfs aan of zeer dicht 
onder de oppervlakte. De bovenzijde van deze zeer 
slecht doorlatende kleilaag duikt in westelijke richting 
snel naar grate diepten weg. In geen der in de wes
telijke helft van het gebied gelegen 50 m diepe borin
gen is deze klei bereikt. 

2.1.2. Midden Mioceen 

Gedurende het Mioceen had de zee over het alge
meen een wat gering~re uitbreiding dan tijdens het 
Oligoceen. Tach trad in het Midden .Mioceen een 
transgressie op waarbij het grootste deel van Neder
land opnieuw door een ondiepe zee werd bedekt. 
Hierin kwamen sedimenten van verschillende korrel
grootte tot afzetting, namelijk aan het begin meer 
zandige, tegen het einde toen de zee zijn grootste uit
breiding bezat, meer kleiige sedirnenten. De kustlijn 
lag dicht bij de rijksgrens op Duits gebied. Ret 
stroomgebied van de Leerinkbeek werd ook in die 
tijd geheel door de zee bedekt, zeals uit talrijke boor
gegevens valt af te leiden. 

In de oostelijke helft van het gebied liggen afzet
tingen van het Midden Mioceen op geringe diepte en 
in het grensgebied zelfs bijna aan de oppervlakte. Zij 
bestaan uit slibrijke rniddelfijne glauconietzanden en 
grijsgroene fijnzandige tot vette kleien, waarvan het 
gehalte afslibbare delen (< 16 1,) van 45 tot 65% 
varieert. De zanden bJijken over het algemeen een 

vrij uniforme korrelgrootte verdeling te bezitten. 
De bovenzijde van het Mioceen helt van oost naar 

west en wei van 25 a 30 m + N.A.P. tot 15 a 30 m 
- N.A.P. Gedurende het Pleistoceen trad in verschil
lende perioden cen sterke erosie op, die de Miocene 
afzettingen plaatselijk voor een deel opruimde. Deze 
erosie is er de oorzaak van dat de helling van bet 
!viiocene oppervlak niet geleidelijk verloopt, maar 
soms met vrij grate sprongen. Een dergelijke vrij 
steile belling in de bovenzijde van het :rviioceen komt 
ongeveer langs de lijn Groenlo- Eibergen voor. 

Over de dikte van de Miocene afzettingen is weinig 
bekend, maar in oostelijke richting neemt deze ge
leidelijk af tot enige meters. 

2.1.3. Plioceen 

Tegen het einde van het Mioceen trek de zee zich 
geleidelijk uit deze streken terug. In het daarop vol
gende Plioceen vond nog wei mariene sedimentatie 
plaats, maar deze werd tach al spoedig door sedimen
tatie uit rivieren verdrongen. 

In het Leerinkbeekgebied zijn tot nag toe maar wei
nig afzettingen van .Pliocene ouderdom aangetoond. 
Slechts in enkele boringen in het uiterste westen ge
legen zijn aanwijzingen verkregen dat hier enige res
ten van fluviatiele Pliocene afzettingen bewaard zijn 
gebleven, onder andere in boring 34 D 93. Het mate
riaal bestaat hier uit sterk slibhoudende fijne zanden, 
die een grijze tint hebben en veen- en houtresten be
vatten. 

2.2. DE PLEISTOCENE AFZETTINGEN 

2.2.1. Formatie van Sterksel-Enschede 

Tegen het einde van het Plioceen trok de zee zich 
voorgoed uit deze streken terug en vanaf dit moment 
zijn het uitsluitend rivieren en landijs die aan de op
bouw en afbraak van het gebied bijdragen. Weliswaar 
drong de zee in het begin van het Pleistoceen nag 
eenmaal een eindweegs de Achterhoek binnen, maar 
bereikte het stroomgebied van de Leerinkbeek niet. 

Het is opvallend dat, voor zover uit de beschikbare 
boringen is af te leiden, geen afzettingen uit het Oud 
Pleistoceen in dit gebied aanwezig zijn. De oudste 
Pleistocene afzcttingen dateren uit het lviidden Pleisto
ceen en behoren tot de formatie van Sterksel-Ensche
de. Deze formatie bestaat overwegend uit sedimenten 
van de Rijn met een meer of minder duidelijke bij
menging van oostelijk materiaal. Dit volgt uit de 
mineralogische samenstelling van de zanden, die ge
kenmerkt wordt door de typische Rijn associatie gra~ 
naat, epidoot, saussuriet-alteriet, hoornblende, met 
soms een niet onbelangrijk percentage metamorfe mi
neralen, toermalijn en topaas (fig. 3.2). Laatstgenoem
de rnineralen zijn vooral in het noordoosten van het 
gebied duidelijk aangetoond. 

De formatie van Sterksel-Enschede komt vrijv{el 
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Fig. 3.2. Samenstelling der zware mineraalinhoud van de zandmonsters uit boring M 57 en M 116 
Heavy mineral composition of the borings 11157 ami 111116 

uitsluitend ten oosten van de lijn Groenlo-Eibergen 
voor, waar de verbreiding vrij algemeen is. De for
matie ligt bier direct op het Mioceen en reikt op vele 
plaatsen tot aan de oppervlakte. De dikte wisselt van 
0 tot circa 10 m. Het materiaal van deze formatie 
bestaat over het algemeen uit grijze matig grove en 
middelgrove zanden met soms veel fijn en grof grind. 

Er zijn vermoedens dat v66r de sedimentatie van 
de formatie van Sterksel-Enschede het Miocene ter
reinoppervlak door erosiegeulen versneden was. Ben 
dergelijke geul bevond zich ter plaatse van de borin
gen M 124, M 116, 34 G 58, M 129, M 128, M 102, 
34 G 41 en 34 G 36 in Eibergen. Zoals uit de samen
steHing van de zware mineraalinhoud van de monsters 
uit boring M 116 blijkt, vertonen de zanden van de 
geulopvulling zulke duidelijke kenmerken van de for
matie van Sterksei-Enschede, dat eerder aan afzettin-
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gen van deze formatie dan aan fluvioglaciale afzet
tingen gedacht kan worden (fig. 3.2). In hoeverre dit 
verrnoeden juist is, kan slecbts door pollenanalytisch 
onderzoek van venen en kleien uit deze afzetting 
worden uitgemaakt. 

2.2.2. Formatie van Urk-Vianen 

Zoals reeds werd opgernerkt wordt bet Pleistoceen 
gekenmerkt door sterk wisselende klimaatsomstandig
heden met als gevolg veranderingen in de stand van 
de zcespiegel en in het regime van de rivieren. Perio~ 
den met diepe dalinsnijdingen wisselden af met pe
rioden van dalopvu11ing en accumulatie. 

In het Leerinkbeekgebied vond na de afzetting van 
de formatie van Sterksel-Enschede een diepe dal
insnijding plaats, waarbij in de westelijke belft van bet 
gebicd deze formatie vrijwel gebeel werd opgeruimd. 



Zelfs het aan de basis gelegen Mioceen werd ten dele 
weggeCrodeerd. De oostelijke wand van dit crosiedal 
verJiep ongeveer volgens de lijn Groenlo-Eibergen. 
Ten oosten van deze lijn bleef de formatie van Sterk
sel-Enschede bewaard en werd als gevolg van de dal
insnijding een terras, dat in zuidoostelijke richting zijn 
voortzetting vindt in het Hauptterrasse van de Be
nedenrijnse Jaagvlakte. 

In een betrekkelijk smalle zone in het westelijk deel 
van het gebied, ongeveer ter plaatse van de boringen 
M 73, M 72, M 71, M 70 en M 74, zijn zandige 
Rijnafzettingen gevonden, die echter in mineralogisch 
opzicht sterk verschillen van de eerder genoemde 
Rijnzanden van de formatie van Sterksel-Enschcde. 
Het gehalte aan vulkanische mineralen, met name dat 
van augiet, is in deze zanden zeer hoog (fig. 3.3). 
Deze typische Rijnzanden zijn grof tot zeer grof en 
rijk aan grind. Zij lijken een betrekkelijk smalle ero
siegeul, die in de :Miocene ondergrond is uitgeruimd, 
op te vullen. 

De ouderdom van deze augietrijke zanden is niet 
nauwkeurig aan te geven; zij kunnen zowcl tot de 
formatie van Urk behoren als tot de fonnatie van 
Vianen, m.a.w. zij kunnen zijn afgezet in het Elste
rien (Mindel glaciaal), het Holsteinien (Mindel-Riss 
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interglaciaal) of Saalien (Riss glaciaal). De betreffen
de zanden worden daarom voorlopig aangeduid met 
de naam formatie van Urk-Vianen. Slechts op een 
plaats, name1ijk in boring M 71, is direct op het 
augietrijkc zand een laag keileem van enige meters 
dikte aangetroffen die naar hoven overgaat in fluvio
glaciale leem van het Saalien. Hieruit volgt dat de 
betreffende zanden moeten zijn afgezet v66r het ge
bied door het landijs werd bedekt, zodat een vroeg
Saalien ouderdom tot de mogelijkheden behoort. 

2.2.3. Fluvioglaciaal en keileem 

In het Saalien veranderde het regime en de loop 
der rivieren ingrijpend. Een geheel nieuw drainage
patroon ontstond door het smeltwater dat van het 
oostelijk gelegen landijs afkwam en dat diepe tot zeer 
diepe geuisystemen in de ondergrond uitschuurde. 

In het stroomgebied van de Leerinkbeek zijn uit 
boringen en geo-elektrisch onderzoek enkele van deze 
geulen beter bekend geworden. Een dergelijke geuJ, 
ingesneden in de lviiocene ondergrond. is te vervolgen 
van boring M 72 nabij Beltrum, via de boringen 
Haarlo III en VI naar M 68 aan de Berkel bij Haar
lo, waar de basis van dit dal op een diepte van 50 m 
bcneden rnaaiveld nog niet was bercikt. 
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Fig. 3.3. Samenstel1ing der zware mineraalinhoud van de zandmonsters 
uit boring M 70 
Heavy mineral composition of the boring M 70 
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Deze geulen en dalen ontstonden onder invloed van 
een dating van de zeespiegel en dateren daarom uit 
het begin van het Saalien (Riss ijstijd). Mogelijk heeft 
ook de Rijn nog tot de vorrning van sornmige daten 
onder andere het dal van Haarlo, bijgedragen. Al
vorens bet landijs het gebied, dat door grote relief
verschillen gekenmcrkt werd, overdekte kunnen de 
dalen reeds enigszins zijn opgevuld, onder andere 
door fijne zanden en kleien (zie boring M 68). Toen 
het ijs het gcbied bereikte, waren de dalen nog niet 
geheel opgevuld, wat blijkt uit boring M 71, gelegen 
op de flank van het Haarlo dal. In deze boring is 
namelijk direct op de formatie van Urk-Vianen een 
laag keileem aangetroffen. 

Toen het landijs hct gebied overdekte, moeten re
liCfverschillen hebben bestaan in de orde van grootte 
van 45 m. In de oostelijke helft vindt men keileem 
aan of dicht aan de oppervlakte (circa 30 m + 
N.A.P.) maar in de westelijke helft, onder andere in 
boring M 71 en 34 D 12 op circa 15 m - N.A.P. 
Ofschoon voor de komst van het landijs plaatselijk 
enig fluvioglaciaal werd afgezet (zie onder andere 
boring M 61) kwam het tijdens het afsmelten van het 
ijs tot sedimentatie van fluvioglaciaal materiaal dat 
de daten niet aileen opvulde, maar ook overvulde. 
Naast fijne zanden en zelfs kleien, bestaat dit mate
riaal veelal uit grove grindhoudcnde zanden met kris
tallijne bestanddelen. 

2.2.4. Collfinentaal Eemien 

Aan het einde van de Riss ijstijd trad een klimaats
verbetering in en nam hct Eemien (Riss-\Vi.irm inter
glaciaal) een aanvang. In deze warme periode kwam 
het tot een rustige sedimentatie vanuit beken en kleine 
rivieren. In de lage kommen werden fijne slibrijke 
zanden en klcien afgezet, die soms ccn dikte van 
cnige meters bereikten. Op verschillende plaatsen 
kwam het tot veenvorming. Dit gehele complex van 
fluviatiele en biogenc scdimenten wordt samengevat 
onder de term ,Continentaal Eemien". Dit Eemien 
komt niet algemeen verbreid in de ondergrond van 
het Lcerinkbeekgebied voor. Het is echter in vele 
boringen in de westelijke helft aangetroffen en wei 
op een diepte van ongeveer N .A.P. of enkele meters 
daarbovcn of daarondcr. 

2.2.5. Formatie van Kreftenheije 

Reeds tegen het einde van de Riss ijstijd is de in
vloed van de Rijn in deze streken weer merkbaar. 
Toch zijn er gcen aanwijzingen dat de rivier reeds zo 
vroeg in het Leerinkbeekgebied aanwezig was. Toen 
aan het einde van het Eemien het klimaat verslechter
de en een nicuwe koude periode, het \.Yi.irm glaciaal, 
begon, stroomde een belangrijke Rijntak door het 
Leerinkbeekgebied en kwam bet over een breed front 
tot sedimentatie van grove zanden. Deze afzettingen 
bchorcn tot de formatie van Kreftenhcijc, die jn 
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mineralogisch opzicbt gekenmerkt wordt door een 
typische associatie van Rijnmineralen (fig. 3.3). 

Deze formatie beeft een algemene verbreiding in 
de westelijke belft van het gebied dat, door zijn lage 
Jigging ten opzicbte van de oostelijke helft, geheel 
binncn de invloedssfeer van de rivier lag. Men rnoet 
daarbij niet aan een enkele rivier denken, maar aan 
een verwilderd stelsel van riviertakken. Door de sedi
mentatie werd bet westelijke deel geleidelijk opge
vuld, echter niet zover dat het niveau van het ooste
lijk gelegen terras werd bereikt. De terrasrand van 
Groenlo-Eibergen werd niet door de rivier overschre
den, zodat oostelijk van deze rand de formatie ont
breekt. 

De dikte van deze formatie, die uit overwegend 
matig grove tot middelgrove zanden met fijn en grof 
grind is samengesteld, wisselt van enkele meters tot 
circa 10 m. Dikten van 5 a 10 m zijn echter vrij 
algemeen. 

2.2.6. Formatie van Twente 

Nadat nog tijdens bet Wi.irm glaciaal de Rijn uit bet 
gebied verdween en de fluviatiele sedimentatie een 
einde nam, kwam bet vooral in het laatste deel van 
deze ijstijd tot afzetting van door de wind aangevoer
de dekzanden. Daarnaast kan ook enige sedimentatie 
vanuit kleinc beken zijn opgetreden, maar de hoofd
massa van het fijnzandige materiaal dat toen werd 
afgczet, bestaat uit dekzand. Deze zanden kwamen 
vooral terecht in het lage westelijke deel, dat hierdoor 
verder werd opgevuld. In dit gebied bereiken deze 
afzettingen, die als formatie van Twente worden aan
duid, hun grootste dikte, namelijk 5 a 8 m. Ret mate
riaal bestaat uit overwegend matig fijne en middel
fijne, soms wat lemige zanden. Op het oostelijk ge
legen terrasplatcau beperken deze fijne zanden zich 
tot enkele locale voorkomens van zeer geringe dikte. 

3. HYDROGEOLOGISCH OVERZICHT 

In deze paragraaf zal een overzicht worden gcgcvcn 
van de belangrijkstc hydrogeologische kenmerken van 
het gebied. Van belang zijn daarbij onder andere de 
dicpte van de ondoorlatende basislaag, de verbrciding, 
de diktc en het doorlatend vermogen van de watcr
voerende lagen. 

3.1. DE ONDOORLATENDE BASISLAAG 

De mariene afzettingen van het Midden lviioceen 
kunnen beschouwd worden als de ,ondoorlatende 
basislaag", die uit slecht doorlatende slibhoudende 
glauconietzanden en nagenoeg ondoorlatende dikke 
kleilagen van grote uitgestrektheid bestaat. 

De configuratie en diepteligging van de bovenzijde 
van dczc Miocene basislaag is met structuurlijnen in 
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Fig. 3.4. Structuurkaart bovenzijde Jong Tertiair 
Structural map of top of Young Tertiary 

fig. 3.4 weergegeven. Uit deze kaart is af te leiden 
dat dit oppervlak van oost naar west geleidelijk helt, 
hetgeen aan tektonische oorzaken is toe te schrijven. 
Zo vindt men in het oostelijke deel van bet gebied het 
Miocene oppervlak op een diepte van circa 30 m + 
N .A.P ., dat wil zeggen nagenoeg aan maaiveld, terwijl 
in bet westelijke deel een diepte van circa 20 m -
N.A.P. is aangetoond. Over een afstand van 10 km 
daalt de basislaag dus 50 m, hetgeen een belling van 
I : 200 betekent. 

De configuratie van bet :rviiocene oppervlak is in 
belangrijke mate door erosie bepaald. Daluitschuring 
door de Rijn en smeltwatergeulsystemen uit de Riss 
ijstijd hebben bet Miocene oppervlak versneden, waar
door over korte afstanden soms grote hoogteverschil
len voorkomen. Als grootste vcrschil in hoogte van 
dit oppervlak is 65 m gevonden. Bij cvcntuele grond
waterwinning op grotere schaal is een inzicht in de 
vorm en diepteligging van dcze basislaag van grote 
betekenis. 

3.2. DE WATER V 0 ERE N DE LAG EN 

Tot de watervoerende lagen kunnen de formaties 
van Sterksel-Enschede, Urk-Vianen en Kreftenheije 
en de fluvioglaciale afzettingen worden gerekend. 

Deze formaties komen echter niet algerneen verbreid 
in de ondergrond voor. 

De formatie van Sterksel-Enschede komt nagenoeg 
uitsluitend in de oostelijke helft van het gebied voor 
en dan nog als een afzetting van slechts geringe dikte. 
Als opvulling van een relatief smal dal is de formatie 
van Urk-Vianen als watervocrende Iaag van betrek
kelijk geringe betekenis. Haar verspreidingsgebied 
beperkt zich tot een smaHe zone in de westelijke helft 
van bet gebied. 

Tot de belangrijkste watervoerende afzettingen be
horen de formatie van Kreftenheije en het Fluvio
glaciaal, waarvan het verspreidingsgebied globaal ten 
westen van de lijn Groenlo-Eibcrgcn ligt. Op vele 
plaatsen gaan beide afzettingen geleidelijk in elkaar 
over en vormen aldus CCn watervoerend pakket. El
ders zijn zij min of meer van elkaar gescheiden door 
kleilagen en Ienzen van het Continentale Eemien. 

De totale dikte van het watervoerende pakket, in
clusief de fijnzandige deklaag, wissclt van 0 tot meer 
dan 40 m, waarbij de grootste dikte in het dal van 
Haarlo, in de westclijke helft van bet gebied, is ge
vonden (bijlage 10). In de oostelijke hclft is de water
voerende laag over het a1gemeen 0 tot 10m dik, uit
gezonderd in geulsystcmen waar de dikte 10 a 20 m 
of mcer kan bedragen. 
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3.3. HET DOORLATEND VERMOGEN VAN 

DE WATERVOERENDE LAAG 

Onder het doorlatend vermogen of kD-waarde van 
een watervoerende laag wordt het product verstaan 
van de doorlatendheid k (in m/ etm) en de Jaagdikte 
D (in m). Hierin is k de gemiddelde doorlatendheid 
van de betreffende laag voor horizontale stromingen, 
met andere woorden de hoeveelheid water die een 
ecnheid van oppervlakte passeert bij een stijghoogte 
gradient gelijk aan 1. Voor talrijke hydrologische be
rekeningen, zoals de ondergrondse afvoer, kwelstro
ming, grondwaterwinning door middel van putten 
enz. is een inzicht in de grootte van en variaties in 
de kD-waarde noodzakelijk. 

Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn, dat 
niet alleen de dikte van de Pleistocene afzettingen in 
het stroomgebied van de Leerinkbeek sterk varieert, 
maar dat ook de korrelgrootte van de zanden en 
daarmee de doorlatendheid niet hornogeen is. Als ge
volg hiervan kunnen grote verschillen in kD-waarde 
van het watervoerende pakket verwacht worden. On
der de gegevcn ornstandigheden heeft het dus weinig 
zin om deze grootheid op enkele willekeurig gekozen 
plaatsen te bepalen, omdat de gevonden uitkomsten 
niet representatief voor het gehele gebied zullen zijn. 

Het doorlatend vermogen van het watervoerende 
pakket is daarom in eerste instantie geschat uit de 
profielbeschrijving van aile in het gebied bekende 
boringen. De enige betrouwbare grootheid, die uit 
deze boorstaten is af te leiden, is de dikte van de 
bemonsterde lagen. In vele gevallen zijn de grond
monsters vrij uitvoerig beschreven, zodat globaal een 
indruk kan worden verkregen van de korrelgrootte
verdeling (U-cijfer), de sorteringsgraad, het gehalte 
aan afslibbare delen en aan grind van de monsters. 
Met behulp van deze gegevens is het nu mogelijk een 
schatting te maken van de doorlaatfactor (k) van het 
monster, Hierbij wordt gebruik gemaakt van de een
voudige formule kU2 = 54 000. Aangezien de sor
tering en het gehalte aan afslibbare delen en aan 
grind de doorlatendheid verschillend bei'nvloeden, 
worden de gevonden uitkornsten hierop gecorrigeerd. 
Door nu de gevonden k-factor met de dikte van de 
laag waarop het monster betrekking heeft, te ver
rnenigvuldigen wordt de kD-waarde van die laag ge
vonden. Wanneer van aile opeenvolgende zandige 
lagen aldus de kD-waarde wordt bepaald en vervol
gens de uitkomsten worden gesomrneerd, vindt men 
de kD-waarde van het gehele watervoerende pakket. 

Het is duidelijk dat deze methode niet nauwkeurig 
is, maar zij geeft een indruk van de orde van grootte 
van en de variaties in het doorlatend vermogen van 
de watervoerende lagen binnen bet gebied. Dit is van 
meer waarde dan een exacte bepaling op een of twee 
willekeurig gekozen plaatsen. 

Dezelfde berekeningsmethode is toegepast voor de 
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boringen M 56, M 58, M 61, M 64, M 67, M 71 en 
M 74, waarvan de grondrnonsters granulometrisch 
zijn onderzocht en dus nauwkeurige gegevens over 
U-cijfer, sortering, slib- en grindgehalte ter beschik~ 
king stonden. Ook in dit geval mag echter aan de 
uitkomsten geen grate nauwkeurigheid worden toege
kend, omdat met sterk gestoorde monsters gewerkt 
moest worden. 

3.3.1. Regionaal overzicht van het 
doorlatend vermogen 

De uit boorstaten en korrelgrootte analysen afge
leide kD-waarden zijn weergegeven in bijlage 11. Ret 
patroon van lijnen van gelijk doorlatend vermogen 
vertoont ecn zekere overeenkomst met dat van de 
configuratie van het oppervlak der Tertiaire (Miocene) 
afzettingen (fig 3.4) en dat van de dikte der kwar
taire (watervoerende) afzettingen (bijlage 10). Over 
het algemeen nemen de kD-waarden van oost naar 
west geleidelijk toe, mede als gevolg van de in die 
richting toenemende dikte der watervoerende lagen. 
De laagste waarden (kD < 100 m'/etm) komen uit
sluitend in het oostelijke deel en met name in het 
grensgebied voor, waar de watervoerende laag een 
zeer geringe dikte heeft. Op vele plaatsen zijn hier 
kD-waarden van minder dan 50 m2/etm gevonden. 
Een uitzondering vormt de geulstructuur bij Eibergen, 
waar als gevolg van de grotere dikte van de geul
opvulling kD-waarden van 100 tot 500 m'/etm voor
komen. 

De hoogste kD-waarden komen niet in het uiterste 
westen van het gebied voor, maar in een strook die 
van Haat·lo naar het zuiden en zuid-westen loopt. In 
deze strook, die samenvalt met het begraven dal van 
Haarlo, zijn kD-waarden van 500 tot 1000 m'/etm 
overheersend, terwijl op sommige plaatsen, met name 
in de omgeving van Haarlo, zelfs waarden van 1000 
a 2000 m2/etm of hager zijn gevonden. 

Niettegenstaande het empirische karakter geeft de 
kaart toch een duidelijk beeld van de mate waarin het 
doorlatend vermogen binnen het betreffende gebied 
en soms zelfs over korte afstanden varieert. 

3.3.2. Pompproeven 

Wanneer aan een put per tijdseenheid een constante 
hoeveelheid water wordt onttrokken en in enige put
ten in de orngeving bet effect van deze afpomping op 
de grondwaterstand wordt nagegaan, is het mogelijk 
een vrij nauwkeurlg inzicht in het doorlatend ver
mogen van de ondergrond te verkrijgen. Dergelijke 
pornpproeven hebben bovendien het voordeel dat de 
uitkomsten representatief zijn voor een wat grater 
gebied, bijvoorbeeld 50 a 100 ha. Een nadeel is dat 
deze proeven vrij kostbaar zijn, zodat hun aantal tot 
enkele beperkt moet blijven. 

Ter aanvulling en controle op de empirische kD
waardenkaart (bijlage 11) is in het dal van Haarlo bij 
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Fig. 3.5. Lithologisch profiel van pompproef M 74, Haarlo 
Lithological profile at test site A174, Haarlo 

1\'l 74 een tamelijk uitgebreide pompproef gehouden. 
In de orngeving van de boringen 1>.·1 56 en M 57 in 
de oostelijke helft van het gebied is het doorlatend 
vermogen eveneens door middel van veldproeven be
paald. 

3.3.3. Pompproef Ham·lo 

Deze pompproef werd uitgevoerd met put M 74 als 
pompput en twee raaien waarnerningsputten in noor
delijke en zuidelijke richting (fig. 3.1). In de noorde
lijke raai bedroegen de afstanden van deze waar
nemingsputten tot de pompput 10, 25, 50, 100 en 
285m, in de zuidelijke raai 10, 25, 50, 100 en 220m. 
De diepte van deze putten en van de daarin geplaatste 
filters, alsmede het geologische profiel ter plaatse van 
de pompproef, zijn in fig. 3.5 weergegeven. 

Zeals uit deze figuur b1ijkt, zijn in de ondergrond 
t\vee watervoerende lagen aangetroffen, gescheiden 
door een kleilaag die tot het Continentale Eernien 
behoort. De ondoorlatende basislaag, bestaande uit 
zware kleien van .Miocene ouderdorn, bevindt zich op 
een diepte van 37 m (20 m - N.A.P.). De eerste 
watervoerende laag, die zich hiet·boven bevindt en uit 
matig grove en zeer grove grindhoudendc zanden be
staat, reikt tot ongeveer N .A.P. en heeft dus een dikte 
van circa 20 m. De tweede watervoerende laag be
vindt zich hoven de Ecmklei en hceft ecn dikte van 
4 a 5 m. Deze laag van overwegend matig grove zan
den wordt afgedekt door een 5 a 8 m dikke laag 
matig fijn zand. 

De pompproef is in twee gedeelten uitgevoerd, 
waarbij eerst gepompt is in de diepe watervoerende 
laag en daarna in de ondiepe. Het pompfilter in de 
diepe laag had een lengte van 8 rn en was gesteld op 
een diepte van 24 tot 32 rn beneden de oppervlakte. 
Gedurende 8 uren is gepompt met een constant debiet 
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Fig. 3.6. Grondwaterstandsdaling als functie van d~ tijd 
voor pompproef l\174, Haarlo 
Time- drawdown cwTes of pumping test M 74, Haarlo 

van 25,33 m3 per uur. De dalingen van de grond
waterstand in de diepe peilputten tijdens de proef zijn 
weergegeven in fig. 3.6. Uit de figuur valt af te leiden 
dat na 8 uur pompen de grondwaterstand in de ver
schillende putten nauwelijks meer daalde en de sta
tionaire stromingstoestand nagenoeg was bcreikt. Ret 
grondwater in dczc diepe watervoerende laag gedroeg 
zich dus als onvolkomen spanningswater, waarvoor 
de formule van De Glee geldt. Deze formule luidt: 

Q 

'P = 2 n kD 

waarin: 

cp = maxirnale stijghoogtever1aging van het grond
water (in m) op een afstand r (in m) van de 
pompput 

Q = capaciteit van de pornpput (rn'/etm) 

kD doorlatend vermogen (m2/ etm) van het water
voerende pakket 
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K0 = gemodificeerde Besselfunctie van de 2e soort 
en van de orde nul 

L = VkD.c = de spreidingslengte, waarin c (in 
dagen) de weerstand van de kleilaag tegen 
verticale waterstroming voorstelt. 

In fig. 3.7 zijn de stijghoogteverlagingen van het 
grondwater in de verschillende peilputten ten tijde 
t = 1000 minuten op dubbel logaritmisch papier uit
gezet tegen de afstanden tot de pompput. Door deze 
kromme passend te leggen Op de krornme voor de 
functie K 0 (x), er voor zorgdragend dat de beide assen 
evenwijdig blijven, volgt voor de afstand tussen de 
beide horizontale assen: 

Q 
oc-~= = 0,05; 
2 n kD 

608 
kD = 2 X 3,14 X 0,05 ~ 1940 m2/etm 

en voor de afstand tussen de beide verticale assen: 

L = 7600 m = V 1940.c ; c ~ 29800 etm 

Passen we voor de beide peilraaien de formule van 
Thiem toe 

Q r, 
kD = -~~--In -

2 n (lz2 - !z,) r, 

dan vinden we voor de peilputten op afstanden r1 = 
50 men r2 = 100m voor de noordelijke raai: 

608 
kD = ··~-In 2 ~ 2230 m2/etm 

2 X 3,14 X 0,03 

en voor de zuidelijke raai: 

608 
kD = SIn 2 ~ 1920 m2/etm 

2 X 3,14 X 0,03 

Bij een dikte van de watervoerende laag van 20 m 
volgt hieruit cen gemiddelde doorlaatfactor k ~ 100 
m/ etm. Uit de zeer hoge weerstand van de Eemklei 
volgt dat de doorlatendheid van deze circa 6 m dikke 
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Fig. 3.7. Grondwaterstandsdaling als functie van de af~ 
stand voor pompproef M 74, Haar1o 
Distance- drawdown curves of pumping test M 74, Haarlo 
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kleilaag uiterst klein is, namelijk gemiddeld enkele 
tienden millimeters per etmaal. 

Voor de tweede pompproef, in de bovenste water
voerende laag, is het pompfilter op een diepte van 
6,30 tot 10,30 m beneden de oppervlakte gesteld. Aan 
dit filter is gedurende 7,5 uur water onttrokken met 
een constant debiet van 3,75 m3/uur. 

Toepassing van de formule van De Glee op de ge~ 
gevens van deze proef Ievert de volgende uitkomsten: 

voor de afstand tussen de horizontale assen Q/2 n kD 
= 0,05 

kD = 90 
..... ___ ~ 290 m2/etm 

2 X 3,14 X 0,05 

en voor de afstand tussen de verticale assen L = 
105m 

y290.c = 105 m 
c~40etm 

Bij een gcmiddelde dikte van de watervoerende laag 
van bijna 5 m volgt hieruit een gemiddelde doorlaat
factor voor de laag van k = 60 m/ etm. De circa 6 m 
dikke fijnzandige deklaag heeft als gemiddelde door
Jaatfactor voor verticalc stroming k = 0,15 m/etm. 

Het totale doorlatend vermogen van het watervoe
rende pakket kan worden gesteld op 1940 + 290 = 
2230 m2/etm. 

Van de grondmonsters uit de pompput M 74 zijn 
korrelgrootte analysen verricht en de uitkomsten bier
van zijn gebruikt om de kD-waarden van beide water
voerende lagen te berekenen. Voor de bovenste laag 
werd gevonden kD = 120 m2/etm en voor de on
derste laag kD = 1550 m2/etm. Deze uitkomsten 
liggen belangrijk lager dan die van de pompproef. 
Hierbij moet echter wei worden opgemerkt dat deze 
waarden slechts op een boring betrekking hebben, 
terwijl de pornpproef een gemiddelde oplevert van 
een aantal boringen. De resultaten zijn in dit geval 
niet geheel vergelijkbaar. 

3.3.4. Overige pompproeven 

In het oostelijke deel van het gebied zijn op vier 
plaatsen de kD-waarden in het veld bepaald (plekken 
I tim IV, bijlage 11). Op de plaatsen I en II werd 
reeds op een diepte van respectievelijk 1,70 en 1,90 m 
beneden maaiveld Marien l\1ioceen aangeboord. De 
dunne laag hoven het Mioceen bestaat uit lemig zand 
en grindhoudend matig grof zand. 

Op deze plaatsen is de boorgatenmethode toegepast 
om de kD-waarde te bepalen. Bij een grondwaterstand 
van ongeveer 1,00 m beneden maaiveld is als uit· 
komst gevonden: 
op plek I kD ~ 0,12 m2/etm, 
op plek II kD ~ 0,05 m2/etm. 



Op de plaatsen III en IV is de watervoerende laag 
dikker en zijn eenvoudig ingerichte pompproeven uit
gevoerd. 

Ter plaatse van boring M I 05 (plek Ill) bestaat het 
profiel tot een diepte van ruim 5 m uit matig grove 
tot zeer grove zandcn met vrij veel grind. Van circa 
5 tot 8 m komen afwisselend fijne, grove zanden en 
Jeem voor en daaronder Mioceen. 

Aan deze grofzandige laag is gedurende 8 uur 
water onttrokken met een capaciteit van 3,5 m3/uur, 
waarbij het effect van deze onttrekking op de grond
waterstand in de omgeving in enige pei1putten is 
waargenomen. Toepassing van de formule van Thiem 
voor de verschillende pei1putten levert kD-waarden 
op die varieren van 60 tot 290 m2/etm, hetgeen wijst 
op een sterk wisselende samenste11ing en doorlatend
heid van he! profiel op deze proefplek. Als gemid· 
delde van de gevonden kD-waarden kan 180 mZ/etm 
worden aangchouden. 

Op proefplek IV is een bijna 5 m dikke laag matig 
grof zand aangetroffen op Mioceen. In deze grove 
zandlaag is op 1,20 tot 2,00 m beneden maaiveld 
lcem aanwezig. Gedurende 8 uur is aan de grove 
zandlaag water onttrokken met een capaciteit van 1,5 
m3/uur. Toepassing van de formule van Thiem Ievert 
als uitkomst: kD :::::::: 12 m2/etm. Deze uitkomst is 
belangrijk lager dan op grond van de profielbeschrij· 
ving was te verwachten. 

Tenslotte client nag de pompproef vermeld te wor
den die in 1931 is gehouden ten behoeve van een 

Tabel 3.1. De waarden van kD en c berekend uit ge
gevens van pompproeven 

Pompproef 

Haarlo, M74 

Dikte 
(m) 

Bovenste watervoerende laag 5 
Upper aquifer 
Onderste watervoerende laag 20 
Lower aquifer 

Eibergen, ,Olden Eibergen" 10 a 15 

Proefplek I 0,65 
Test site I 
Proefplek II 0,35 
Test site 11 
Proefplek III 6 
Test site Ill 
Proefplek IV 3 
Test site IV 

Thickness 
Pumping test (m) 

kD c 
(m2/ebn) (elm) 

290 40 

1940 29800 

445 

0,12 

0,05 

180 

12 

kD c 
(m'/24 h) (24 h) 

Table 3.1. Values of kD and c calculated from pumping 
test data 

onderzoek naar de mogelijkheden tot de inrichting 
van de waterwinplaats ,Olden Eibergen" nabij Eiber
gen. Blijkens de boorbeschrijvingen komen bier be
Jangrijke verschillen in samenstelling en dikte van de 
watervoerende afzettingen voor. zodat het moei1ijk 
was de kD-waarde nauwkeurig te bepalen. AJs gemid
delde waarde wordt vermeld 445 m2/etm. 

De resultaten van de verschiHende pompproeven 
zijn in tabel 3.1 samengevat. 

De cijfers in deze tabel bevestigen het reeds eerder 
gcstelde dat het doorlatend vermogen van bet water
voerende pakket in het Leerinkbeekgebied zeer sterk 
wisselt, namelijk van minder dan 1 tot meer dan 
2000 m'/etm. 

4. ANALYSE VAN DE GRONDWATER
STROMING 

4.1. DEFINITIE VAN KWEL 

Door CoLENBRANDER zijn in deelrapport 8 uitvoe
rige beschouwingen gewijd aan de grondwaterstanden 
in het Leerinkbeekgebied. Behalve aan de stromings
richting van het grondwater wordt aandacht geschon
ken aan de grondwaterdiepte en fluctuatie, zie figuren 
8.11 tot en met 8.15 in genoemd rapport. Er blijken 
aanzienlijke verschi1len in grondwaterdiepte binnen 
het gebied voor te komen, die primair zijn toe te 
schrijven aan verschillen in maaiveldshoogte. Zo blijkt 
op de hoge esgronden in het oosten de grondwater
stand zeer diep te liggcn en de fluctuatie in water
stand relatief groot te zijn. In de lager gclegen delen 
en aan de voet van deze essen is de grondwatcrdiepte 
gering, terwijl ook de fluctuaties in grondwaterstand 
door de kortere afstand tussen de open leidingen, 
klein zijn. Ret grondwater uit de hager gelegen delen 
treed! in de !age gebieden aan de dag als kwel. 

In een artikel over de stromingen van het grand
water in de Achterhoek hebben ERNsT, DE RIDDER en 
DE VRIES (1970) de term kwel gedefinieerd als de 
netto ondergrondse instroming per eenheid van tijd 
en per eenheid van horizontaal oppervlak. De netto 
ondergrondse instroming in het bctreffende gebied 
kan als een extra afvoer van de drains in dat gc
bied tot uiting komen. \Vanneer, in niet-stationaire 
situaties, de grondwaterspiegel betrekkelijk laag ligt 
ten opzichte van het drain nivcau, zal de uitstroming 
van de kwel naar deze drains in meerdere of mindcre 
mate worden vervangen door een opwaartse stroming 
naar de capillaire zone. 

Tcnvijl de drains in de lagere de len van hct Leerink
beekgebied vcclal door de betreffende kwelstroming 
overbelast worden en een extra afvoer te zien geven, 
die kwel of positieve kwel genoemd wordt, zijn de 
drains in de hager gelegen delen onderbelast. De re
ductic in afvoer op deze hogere delen zou men weg-
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zijging kunnen noemen, maar wordt door genoemde 
auteurs met negatieve kwel aangeduid. 

4.2. F 0 R MULE V 0 0 R DE K WE L 

Vrijwel elke grondwaterstroming kan worden be
schouwd als een stroming in een horizontale water
voerende laag of lagenserie, die aan de basis door een 
ondoorlatende laag wordt begrensd. Dit houdt in, dat 
de kwel in een bepaald gebied kan worden voorgesteld 
als de som van de instroming en uitstroming door de 
verticale zijden van het beschouwde gebied. De in
tensiteit van de kwel kan nu worden gcdefinieerd als 
de nctto instroming door de verticale zijden (negatief 
gerekend in geval van wegzijging of negatieve kwel) 
per eenheid van horizontaal oppervlak. Door ERNST 
in: ERNST, DE RIDDER en DE VRIES (1970) is hiervoor 
een formule gegeven die als volgt geschreven kan 
worden: 

VJvA (3.1) 

waarin: 

vk de intensiteit van de kwel 

A = het horizontale oppervlak van het bcschouwde 
gebied 

s de lengtc coOrdinaat van de grens van het ge
bied A 

n = richting loodrecht op s en positief gerekend 
wanneer naar buiten gericht 

q11s = de stromingscomponent, horizontaal en lood
recht op s, per eenheid van tijd en per een
heid van lengte van s en positief gerekend 
wanneer deze naar buiten is gericht. 

Toepassing van de wet van Darcy voor horizontale 
in- en uitstroming door de grenzen van het beschouw
de gebied Ievert de volgende vergelijking: 

f oh 
v1, A = kD 'Jii ds (3.2) 

Behalve deze horizontale in- en uitstroming kan 
ook nog inM en uitstroming plaats vindcn door het 
freatisch vlak en door lagen waar oppervlaktewater 
naar het grondwater wordt uitgewisseld, een situatie 
waarvoor andere formules gelden. 

Voor het berekenen van de kwe1intensiteit van een 
bepaald gebied zijn, blijkens formule (3.2) nauwkeu
rige gegevens nodig betreffende kD-waarden en de 
gradient van de grondwaterspiegel. Deze gegevens 
kunnen worden ontleend aan de kD-waardenkaart 
weergegcven in bijlage 11 en de grondwaterisohypsen
kaart van, bijvoorbeeld fig. 8.12 in deelrapport 8. 
Voor het gebruik van gestroomlijnde, minder nauw
kcurige isohypsenkaarten en de mogelijk daaruit 
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voortvloeiende fouten in de kwelberekening, mage 
worden verwezen naar bovengenoemde publikatie. 

4.3. DIFFERENT 1 E METHODE 

Voor het bier gestelde doel kan de grondwater
isohypsenkaart van fig. 8.12 in deelrapport 8 als vol
doende nauwkeurig worden beschouwd. De vraag is 
echter op welke wijze de berekening van een groot 
aantal kringintegralen kan worden uitgevoerd, of dat 
een eenvoudiger formule kan worden gevonden ter 
vervanging van vergelijking (3.2). Ret berekenen van 
de kwel door middel van kringintegralen over een 
tamelijk groot aantal geschikt gekozen niet te kleine 
gebieden is weinig aantrekkelijk vergeleken met de 
mogelijkheden die een methode van eindige verschil
len in een rooster biedt. 

In fig. 3.8 is een rooster weergegevcn dat uit vier~ 
kanten bestaat met zijden a (= afstand tussen de 
roosterpunten). Voor een dergelijk rooster luidt de 
differentieMvergelijking: 

(kD),,.,, (hn - h,) + (kD)tm (hf - hm) + 
(kD)zm (hz - hm) + 

+ (kD)mu (h, - h,.) = (vk),.a2 (3.3) 

Elke term kD111 x (lt.c - h111) aan de linkerkant van 
deze verge1ijking kan als een eerste benadering van de 
grond\.Yaterstroming door een van de zijden van het 
gearccerde vierkant in fig. 3.8 worden beschouwd. 
De som van deze termen komt overeen met de kring
integraal van vergelijking (3.2). Daarom kan (3.3) 
worden gezien als een aanvaardbare benadering van 
de gemiddelde waarde van de kwel VJ.:m in het vier
kant met roosterpunt m. 

Fig. 3.8. Notatie van de grondwaterstijghoogte en bet 
doorlatend vermogen zoals gebruikt in formule (3.3) voor 
de berekening van de instroming en uitstroming door de 
zijden van een a2 vlak 
Notation of the hydraulic head values and the transmis
sivities used in eq. (3.3) for the calculation of the inflow 
and outflow through the sides of an a'~·area 
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Fig. 3.9. De verdeling van de positieve kwel en de negatieve kwel in het Leerinkbeekgebied. De in- en uitstroming 
is berekend met fonnule (3.3) voor a = 500 m, met kD-waarden volgens fig. 3.6 en grondwaterstijghoogten volgens 
fig. 8.12 uit deelrapport 8 
The distribution of the positive and negative kwel (positive and negative subsurface inflow) in the Leerinkbeek area. 
The in and outflow has been calculated with eq. (3.3) for a = 500 m, with kD-~'alues according to fig. 3.6 and hydraulic 
head values after fig. 8.12 from sub-report 8 

4.4. TOEPASSING OP BET 

LEERINKBEEKOEBIED 

Voor de berekening van de kwel in het Leerink
beekgebied is gebruik gemaakt van een rooster, be
staande uit vierkantjes met zijden a = 500 m. Dit 
rooster is gesuperponeerd op de isohypsenkaart en 
voor elk roosterpunt is door interpolatie de waterstand 
vastgesteld. Door het rooster op de kD-waardenkaart 
van bijlage 11 te superponeren is op dezelfde wijze de 
kD-waarde halverwege de roosterpunten vastgesteld. 
Door vervolgens formule (3.3) toe te passen kon voor 
elk vierkant de intensiteit van de kweJ worden be
rekend. De resultaten van deze berekeningen zijn 
weergegeven in een kwelkaart, zie fig. 3.9. 

Zoals uit deze kaart valt op te maken, Iaten zich 
duidelijk gebieden met positieve kwel en gebieden 
met negatieve kwel (wegzijging) onderscheiden. 

De gebieden met negatieve kwel zijn vooral geloca-

liseerd tussen de Hupselse beek en de VeensJatsgootJ 
waar hogc esgronden met diepe grondwaterstanden 
en sterke grondwaterstands-fluctuaties worden aan
getroffen. Aan de voet van deze hoge esgronden ko
men gebieden met positieve kwcl voor (intensiteit van 
0,5 tot 2 mm/ etm). Ook de lage gronden ten oosten 
van Eibergen en de dalen van Berkel en Leerinkbeek 
zijn gebieden met positieve kwel. Het drinkwater
pompstation ,Olden Eibergenu in het midden van bet 
gebied valt op als een gebied met sterke positieve 
kwel (kunstrnatigc drainage door oppompcn van 1,5 x 
1 oo ms grondwater per jaar). 

Ret kwelpatroon vertoont in het algemeen een 
goedc ovcrecnkomst met de grondwaterdiepte en 
-fluctuatiekaarten weergegeven in deelrapp~rt 8. Ge
bieden met positieve kwel worden gekenmerkt door 
ondiepe grondwaterstanden en geringe fluctuaties van 
de waterstand, terwijl gebieden met ncgatieve kwel 
meestal diepe grondwaterstanden en sterke grond-
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Fig. 3.10. Tijd- stijghoogtelijnen voor bet diepe en bet ondiepe grondwater in boring M 72, gelegen in een gebied met 
positieve kwel 
Time- hydraulic head values for shallow and deep groundwater in boring 1Y1l2, located in an area with positive net 
subsurface inflow 

waterstandsfluctuaties vertonen. 
De opwaarts gerichte stromingscomponent, die in 

gebieden met positieve kwel moet bestaan, wordt be
vestigd door de tijd-stijghoogtelijnen van het diepe en 
bet ondicpe water in boring M 72, die gelegen is in 
een gebied met positieve kwel (fig. 3.10). Op andere 
plaatsen in de Achterhoek is aangetoond dat de tem
peratuur van het grondwater in gebieden met posi
tieve kwel ongeveer 1° tot 2° C boger is dan die van 
het grondwater in gebieden met negaticve kwel. Ook 
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de chemische samenste11ing van het grondwater bHjkt 
in het algemeen een duidelijke samenhang te vertonen 
met de hierboven geschetste grondwater-circulatie 
(ERNST, DE RIDDER en DE VRIES, 1970). 
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DEELRAPPORT 4 

De bodemgesteldheid van het stroomgebied 
van de Leerinkbeek 

J. C. Pape 
G. Ebbers 

1. INLEIDING 

Het Leerinkbeekgebied is ongeveer 5200 ha groot 
en ligt ten zuidoosten van Borculo (zie bijlage 9). Voor 
de veldopname is gebruik gemaakt van kaarten van 
de Topografische Dienst, die naar schaal 1 : 20 000 
vergroot zijn, en van chromo topografische kaarten, 
schaal I : 25 000. In de omgeving van Beltrum is 
gebruik gemaakt van kaarten, schaal 1 : 10 000, om
dat ten gevolgc van de hier enige jaren geleden uit
gevoerdc ruilverkaveling de topografie sterk is ver
imderd. Deze kaarten, schaal 1 : 10 000, zijn door de 
Cultuurtechnische Dienst verstrekt. De definitieve 
kaarten zijn getekend op topografische kaarten, schaal 
I : 25 000. Het veldwerk geschiedde in de periode 
van april tot en met november 1963. De verwerking 
van de gcgevcns vond plaats in de winter 1963- 1964. 

Ret karteren geschiedde met een boor van 1,20 m 
!engle. De boringsdichtheid bedroeg circa 1 boring 
per 2 a 3 ha. Van elke 2 boringen is er ecn beschre
ven. In feite is dit aantal boringen per ha te gering 
voor een bodemkaart, schaal 1 : 25 000. Op verzoek 
van de opdrachtgever echter zijn zowel de bodem
kaart als de grondwatertrappenkaart toch op deze 
schaal afgeleverd. Bij het gebruik client men ten aan
zien van de betrouwbaarheid van de bodemgrenzen 
en het percentage onzuiverheid binnen de kaartvlak
kcn, hiermede rekening te houden. 

Terminologie en indelingscriteria komen overeen 
met die welke gebruikt zijn in het ,Systeem van Bo
demclassificatie voor Nederland" van DE BAKKER en 
ScHELLING (1966). Afwijkingen en verdere onderver
delingen zijn in de tekst aangegeven. 

2. DE OPPERVLAKTE GEOLOGIE 

2.1. INLEIDING 

In het stroomgebied van de Leerinkbeek komen 
enige verschillende geologische afzettingen aan of 
nabij de oppervlakte voor. Zij worden zoveel mogelijk 
in stratigrafische volgorde besproken. Bij de beschrij
ving is gebruik gemaakt van de Geologische Kaart, 
van aanvullende gegevens van de Geologische Dienst, 
van onderzoekresultaten van de afdeling Geologie 

van de Stichting voor Bodemkartering en van eigen 
veldwaarnemingen (BURCK, e.a. 1956; STICHTING VOOR 

BonEMKARTERING, 1965). Zie voor een a1gemeen geo
logisch overzicht deelrapport 3, 

2.2. :MIOCENE KLEI 

Ten oosten van de 25 m hoogtelijn komt in het 
gekarteerde gebicd waarschijnlijk overal Miocene k1ei 
voor. Dit is ruwweg ten oosten van de 1ijn Eibergen
Groenlo. Het is een dik pakket mariene klei (fig. 4.1), 
waarin haaietanden en schelpen voorkomen. In de 
ondergrond is het materiaal groenzwart, waarschijnlijk 
als gevolg van de aanwezigheid van veel glauconiet 
en pyriet. 

Fig. 4.1. Ontsluiting in 1·Iioccnc klci in de omgcving van 
Zwilbroek 
Excavation in :Miocene clay in the neighbourhood of 
Zwilbroek 
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De bovenzijde van het pakket is sorns bruingrijs 
verweerd. Bij oxydatie van de pyriet worden ijzer- en 
aluminiumsulfaat, gips en zwavelzuur gevormd. De 
sulfaten zijn in het opgedroogde materiaal zichtbaar 
als een gele of witte uitslag. Ret zwavelzuur wordt 
door het grondwater afgevoerd naar lager gelegen 
gebleden, waar de ondergrond dan een zeer lage pH 
kan hebben. Dergelijk materiaal moet bij grondver
betcringswerkzaamheden niet worden bovengehaald 
(WIND en STEEGHS, 1964; POELMAN, 1968). De Mio
cene klei heeft een hoge lutum~slibverhouding, een 
hoge kationenwaarde (fig. 4.2) en is slecht doorlatend. 

In de regel kornt de Miocene klei voor onder een 
bedekking van zandige, jongere sedimenten. De dieptc 
waarop de klei voorkomt is van groat belang voor de 
waterhuishouding. 

Het kleipakket is sterk door erosie aangetast, waar
door er veel geulen in voorkomen, die rneestal met 
jongcr materiaal zijn opgevuld. Hierdoor wisselt de 
diepteligging vaak op zeer korte afstanden. Bij Eiber
gen wordt de l\1iocene klei gewonnen voor de steen
fabricage. 

Kotionenwoorde in m.eeq. per lOOg grond 

Cot ion exchange capacity (maq. /100 g H>i/J 
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Fig. 4.2. Het verband tussen kationenwaarde en lutum~ 
gehalte bij enige sedimenten in de omgeving van Eibergen 
The relation between cation e:·.;change capacity and clay 
colltent ( < 2 micron) of some sediments in the neigh
bourhood of Eibergen 
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2.3. Quo PLEISTOCEEN TERRASZAND 

Plaatselijk komt op de Miocene klei vaak als op~ 
vulling van de hierboven genoemde geulen grof zand 
en/of grind voor, dat in het Pleistoceen werd afgezet 
door de Rijn (MAARLEVELD, 1956). Hct materiaal 
heeft voor de landbouw weinig gunstige eigenschap
pen, zodat het desbetreffende gebied laat is ontgon
nen. 

2.4. K E I L E E M 

Eveneens ten oosten van de 25 m hoogtelijn komen 
sporen van de landijsbedekking uit de Risstijd aan of 
nabij de oppervlakte voor, plaatselijk als keileem, 
soms aileen als cen bestrooiing van zwerfstencn. De 
keileem is zeer verschillend van samenstelling. Soms 
komt hij overeen met de keileem uit het noorden van 
Nederland en bezit dan zeer veel verschillende korrel~ 
grootten. Vaak echter is veel lokaal rnateriaal opge
nomen, waardoor het onderscheid met oudere afzet
tingen in de omgcving nagenoeg wegvalt. De keileem 
is vaak slecht doorlatend en in verband daarmee van 
belang voor de waterhuishouding. 

2.5, DEKZAND 

Dekzanden komen in het gehele gebied van de 
Leerinkbeek voor. Ten westen van de 25 rn hoogtelijn 
in dikke pakketten, ten oosten daarvan als een be
trekkelijk dun dek, op de oudere afzettingen. De dek
zandcn ontstonden in de WUrmtijd als eolische sedi
menten. Het zand is aangevoerd met overwegend 
westenwinden. Door het eolisch transport is het mate
riaal goed gcsorteerd en van uniforme korrelgrootte 
met een mediaan van circa 180 ,U· De dekzanden 
zijn in enige verschi1lende perioden van de Wiirmtijd 
afgezet. Fig. 4.3 geeft hiervan een overzicht. 
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Fig. 4.3. Stratigrafisch overzicht van de Wtirm ijstijd 
(ouderdom in jaren) 
Stratigrajic scheme of the Wiirm glacial (age in years) 



Fig. 4.4. Laag van Usselo in een ontsluiting bij Eibergen 
Usselo-layer in an excavation near Eibergen 

Ret Oude dekzand komt op veel plaatsen in de 
ondergrond voor. Het is merkwaardig gelaagd, opge
bouwd uit iets lemiger en iets minder lemige bandjes. 

Ret Jonge dekzafld I vormt vermocdelijk de meeste 
in het Lcerinkbeekgebied aanwezige dekzandruggen. 
Zij !open van west-noordwest naar oost-zuidoost 
CMAARLEVELD en VANDER ScHANS, 1961). 

Hct Jonge dekzand II komt waarschijnlijk veel 
minder voor. De dekzandruggen van deze afzctting 
!open in het algemeen van west-zuidwest naar oost
noordoost. Ret Jonge dekzand I en II zijn soms van 
elkaar geschciden door een gebleektc laag met houts
kool, de zogenaamde laag van Usselo. Het is een 
bodcmvorming uit de Aller¢dperiode (fig. 4.4). Voor
al in de lager gelcgen gebicden is onder het Oude 
dekzand vaak sterke verspoeling waar te nemen. Dit 
hangt samen met de periglaciale omstandighcden. De 
oOI·sprong van veel dekzand in het Leerinkbeekgebied 
zal gezocht moetcn worden in de beekdalen. 

1vierkwaardig is de conccntratie van min of meer 
waaiervormig gerangschikte dekzandruggcn bij Bel
trum. We veronderstellen dat de Slinge ten noord
westen van Groenlo in die richting heeft doorgelopen. 
Waar de Slinge het hoog gelegen terrein met de oude 
ondergronden verlaat, is veel zand door de sterke 
afname van de stroomsnelheid gesedimenteerd. Het 

materiaal van deze storthoop van zand werd afwis
selend door de wind naar het oosten getransporteerd 
en door het water van de Slinge voor een deel weer 
naar het westen verplaatst. Hierdoor ontstonden hoge 
zandruggen met vee) geulen ertussen. Verder west
waarts hecft de Slinge, nadat het meeste zand was 
bezonken, zwaarder materiaal afgezet, zodat de geu
len naar het noordwesten toe beekklei gaan bevatten. 

2.6. RIVIERKLEI 

In het zuidwestelijk gedeelte van het gebied lopcn 
in zuidoost-noordwestelijke richting veel smalle geu
len, die rivier- of beekklei bevatten. Een gedeelte 
dam·van is waarschijnlijk al afgezet in de Wi.irmtijd, 
ccn ander dccl is ongetwijfeld ontstaan in het Holo
ceen. De zwaarte en het profielverloop \visselen sterk. 

3. BODEMVORMING 

3.1. lNLEIDING 

De aan de oppervlaktc liggende geologische sub
straten zijn onderhevig aan voortdurende veranderin
gen. Deze vinden plaats onder invloed van de bodem
vormende factoren: moedermateriaal, klimaat, flora 
en fauna, topografie en grondwater, tijd en de mens. 
De vele processen die zich in de bodem afspelen kun
nen tot resultaten voeren die, dank zij hun geogra
fische verbreiding, op een kaart kunnen worden af
gebeeld. 

Het zal duidclijk zijn, dat in het algemeen zeer veel 
processcn tegelijk in de grond plaatsvinden en dat de 
onderlinge combinatie en de intensiteit waarmede zij 
verlopen, de uiteenliggende resultaten veroorzaken, 
die men in de grand aantreft. Hoewel al geruime tijd 
de verschillende bodemvormende processen worden 
bestudeerd, is het nag altijd moeilijk, een bevredigen
de verklaring te geven voor het ontstaan van de ver
schillende bodems. Toch zullen wij enige opmerkin
gen maken over het ontstaan van de belangrijkste 
bodems in het gebied van de Leerinkbeek. 

3.2. PODZOLGRONDEN 

In het stroomgebied van de Leerinkbeek komen 
vrijwel uitsluitend humuspodzolen voor, Zij hebben in 
aile gevallen een inspoelingshorizont, waarin humus 
en sesquioxyden zijn ingespoeld, de podzol-B-horizont. 
Deze B-horizont moet aan bepaalde eisen betreffende 
dikte en intensiteit voldoen om tot de duidelijke pod
zolen te worden gerekend. 

In vrij vee! gevallen bevindt zich hoven de B-hori
zont een gebleekte uitspoelingshorizont, de A2-hori
zont. De bovenzijde wordt gevormd door een humus
houdende Al-horizont. Ret is nog altijd niet duidelijk 
hoe de podzolen ontstaan. Aanvankelijk narn men 
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aan, dat ijzer bij Jage pH in oplossing gaat en op 
zekere diepte bij hogere pH weer neerslaat. De pH 
die men in de podzolen aantreft is echter niet Jaag 
genoeg om ferrioxyden op te lessen. 1\1en heeft aan 
de mogelijkheid gedacht, dat ijzer kan bewegen in 
combinatie met een beschuttend negatief geladen col
lolde. Een dergelijke combinatie kan uitvlokken op 
plaatsen, waar tweewaardige ionen aanwezig zijn. In 
podzolen treft men deze echter zelden aan. 

Ook de iso-elektrische theorie van Mattson geeft 
geen goede verklaring, orndat de benodigde pH-spron
gen in de bodem niet aanwezig zijn. Het meest waar
schijnlijke is, dat er complexen worden gevormd van 
metalen en organische verbindingen. Het blijft echter 
rnoeilijk te verklaren waarorn deze in de B-horizont 
neerslaan. Waarschijnlijk spelen hierbij tal van om
standigheden een rol, zeals de werkzaarnheid van 
micro-organisrnen, periodiek uitdrogen, reductie
oxydatie-omstandigheden, adsorptie van de organische 
stof aan gronddeeltjes, concentratie van de hurneuze 
stoffen, enz. Men kan natuurlijk wei enige feitcn 
vaststellen. Zo blijken de hoog gelegen humuspod
zolen in de A-horizonten betrekkelijk arm te zijn aan 
ijzer en aluminium. 
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In de B-horizont vindt men meestal een maximum 
van beide elementen. Laag gelegen humuspodzolen 
hebben uit het gehele profiel ijzer verloren, terwijl 
aluminium nog duidelijk een maximum in de B-hori
zont te zien geeft (fig. 4.5) (PAPE, 1965). Wat dit 
voor de mineralenhuishouding van de plant betekent 
is nog niet duidelijk, maar bijvoorbeeld de fosfaat
huishouding wordt er zeker door beinvloed. Bijzonder 
hoge gehalten aan AhOa vindt men in B-horizonten, 
die zijn verkit. De organische stof blijkt in de B-hori
zont van humuspodzolen gemakkeJijk te vervloeien. 
De cxcrementen van bodemdieren worden gernakke
lijk afgebroken. Dit gaat samen met hoge C/N-quo
tiCnten. Vooral in laag gelegen humuspodzolen is de 
hornogenisatie altijd gering geweest. 

3.3. BEEKEERDGRONDEN 

Deze bodems liggen altijd vrij dicht bij het grand
water of hebben in die situatie gelegen. Als voor
naamste resultaat van de bodemvorming bezitten deze 
gronden een gewoonlijk goed ontwikkelde Al-hori
zont, die soms aanzienlijke afmetingen kan hebben. 
De organische stof hierin is veel stabieler dan die 
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Fig. 4.5. Het verloop van de Fe- en Al-gehalten in enige humuspodzo1gronden, genmgschikt van droog naar nat 
Fe20 3 and A/20 3 colltelll of some humus podzol soils arranged from dry to wet 
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in de hum.uspodzolen en ook de humusvormen zijn 
meestal vrij stabiel. Het C/N-quotient is gewoonlijk 
laag. 

In het gehele profiel zijn meestal duidelijke hydro
mode verschijnselen aanwezig. Een groot deel van de 
roestvlammen en -v1ekken en oak de ijzerconcreties, 
die men erin aantreft, bestaan uit ijzerverbindingen 
die door het grondwater zijn aangevoerd. Waarschijn
lijk is een groat deel van dit ijzer afkomstig uit de 
humuspodzolen in de omgeving. Een grijze zone duidt 
aan beneden we1ke diepte het grondwater niet of zel
den zakt. Deze gronden kunnen zo ijzerrijk zijn, dat 
de fosfaathuishouding er sterk door wordt gestoord. 

Orienterende onderzoekingen duiden erop, dat de 
pH van het grondwater van de ijzerrijke beekeerd
gronden hager is dan die van de laag gelegen humus
podzolen. 

3.4. GooREERDGRONDEN 

Voorlopig wordt aangenomen, dat deze boderns 
een positie innemen tussen de beekeerdgronden en de 
humuspodzolen zonder ijzerhuidjes. Er is evenwel 
nag weinig onderzoek aan verricht. 

3.5. ENKEERDGRONDEN 

Lage en hoge zwarte enkeerd
gronden 

Deze gronden zijn ontstaan door de activiteiten van 
de mens. Gedurende vele eeuwen is door bemesting 
uit potstallen humushoudend zand op de akkers ge
bracht waardoor deze aanzienlijk zijn opgehoogd. In 
de omgeving van Eibergen liggen dekken van meer 
dan 120 em dikte. Reeds vroeg is de mens met deze 
ophoging begonnen. Enige C 14-gegevens uit de om
geving van Eibergen tonen aan dat de onderste 20 em 
van een oud bouwland is ontstaan tussen 316 ± 65 
jaar n. Chr. en 660 ± 65 jaar n. Chr. Er komen 
zwart op bruine en zwarte oude bouwlanden voor 
(P APE, 1966). Aangenomen wordt dat bet kleurver
schil wijst op een verschil in het gebruikte strooisel, 
namelijk kleiplaggen en bosstrooisel, respectieve1ijk 
heideplaggen. 

De oude bouwlanden zijn aangelegd op zeer ver
schillende ondergronden, wat echter in de gebruiks
waarde van de grand een geringe of geen rol speelt. 

3.6. VAAGGRONDBN IN DB RIVIERKLEI 

Kalk!oze poldervaaggronden 

Van de bodemvormende processen, die zich in 
deze gronden hebben afgespeeld is vrijwe1 niets be
kend. De bodems zijn kalkloos, maar het is niet be~ 
kend of zij ook in kalkloos materiaal zijn ontstaan. 
De grate ijzerrijkdom van deze gronden is vermoede
Iijk een gevolg van ijzeraanvoer uit de ornringende 

humuspodzolen, maar oak uit sedimenten uit het ach~ 
terland. Op vee1 plaatsen treft men in de rivierklei
gronden (beekbezinkingsgronden) concreties aan van 
ijzer en mangaan. Opmerkelijk is de hoge adsorptie~ 
capaciteit van de klei van de Berkel. Waarschijnlijk 
houdt dit verband met de montmorillonietachtige 
ijzerminera1en die erin voorkomen (VAN OER MARBL, 

1950). 
Enige gronden, die wat boger boven het grond~ 

water Jiggen, zijn bovenin bruin. Het binnenste van 
de structuurelementen is echter meestal grijs gebleven. 
De weinig gestoorde gelaagdheid van de beekbezin
kingsgronden wijst op een geringe biologische activi
teit. In veel gevallen heeft zich een Al-horizont in 
deze gronden ontwikkeld, doch deze is dikwijls te dun 
om te voldoen aan de eisen die in de bodemclassifi
catie aan een duidelijke Al zijn gesteld. 

4. BODEMKAART, SCHAAL 1 : 25 000 
(bijlage 12) 

4.1. HOOFDINDBLING VAN DE LEGENDA 

De kaarteenheden zijn samengevat in de volgende 
hoofdindeling: 

~ Humuspodzolgronden 

~ Enkeerdgronden 

Kalkloze zandeerdgronden 

Rivierkleigronden. 

Zowel de humuspodzolgronden, de enkeerdgronden 
als de zandeerdgronden zijn zandgronden, hetgeen 
wil zeggen dat ze binnen 80 em diepte voor meer dan 
de helft uit zand bestaan. Zand is mineraal materiaal 
met minder dan 8 % lutum. De rivierkleigronden 
bestaan tussen 0 en 80 em voor rneer dan de helft 
uit minerale lagen met meer dan 8 % lutum. 

4.1.1. Humuspodzolgronden 

Hiertoe behoren de gronden, die een duidelijke 
humuspOdzol B-horizont hebben en waarvan de Al
horizont dunner is dan 50 em (fig. 4.6). De B-hori
zont kan sterk wisselen in dikte en intensiteit. Hij 
moet aan verschillende eisen, in het schema voor bo
demclassificatie vastgelegd, voldoen. In de relatief 
hoog gelegen humuspodzolgronden, de kamp- en de 
haarpodzolgronden, is de B-horizont meestal compac
ter en dunner dan bij de lager gelegen laar- en veld
podzolgronden. Bij kamp- en haarpodzolgronden ko
men direct onder de B2-horizont ijzerhuidjes random 
de zandkorrels voor. In de C-horizont zijn soms dunne 
inspoelingslaagjes, zogenaamde fibers, aanwezig. 

Bij de laar- en veldpodzolgronden ontbreken de 
ijzerhuidjes onder de B2-horizont. Boven de B2-hori
zont komt soms een B2h-horizont voor. Indien deze 
aanwezig is bevindt zich daarboven vaak een uitspoe-
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Fig. 4.6. Laarpodzolgrond 
l.aar podzol soil 

lingshorizont (A2-horizont), die zecr verschillend van 
aard kan zijn. Dikwijls is hij in het geheel niet zicht
baar, omdat hij door de bovenlaag, de A 1-horizont, 
is geploegd. Wanneer hij echter wei aanwezig is, kun
nen cr onder andere grote verschillen in dikte op
treden (1 0- 80 em). Vooral in de !age, natte laar- en 
veldpodzolgronden, die bovendien nag een storende 
ondergrond hebben, zijn soms zccr dikke A2-horizon
ten tot ontwikkeling gekomen. 

Humuspodzolgronden zijn meestal ontstaan in 
leemarm of zwak Jemig mocdermateriaal en een voed
selarm milieu. De humus in de humuspodzolgr<mden 
is van mindcr goede kwaliteit, hetgccn onder andere 
tot uiting komt in de C/N-verhouding. De humus
podzolgronden worden onderverdeeld naar de hydro
morfc kenmerken, de dikte van de humushoudende 
bovenlaag (Al-horizont) en de textuur van de hoven
grand. 

4.1.2. Enkeerdgronden 

Dit zijn zandgronden met een humushoudende bo
vengrond (Al-horizont) dikker dan 50 em (fig. 4.7). 
Ze zijn ontstaan door menselijke activiteiten. De hoge 
enkeerdgronden komen meestal voor op dekzandrug
gen, die vaak de riviertjes of beken flankeren. De 
Jage enkeerdgronden vindt men veelal in de orngeving 
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van bewoningskernen en lage terreingedeelten tussen 
de hoge enkeerdgronden. Een sterke concentratic van 
de hoge enkeerdgrondcn komt tussen Groenlo en 
Bcltrum voor, overigens Jiggen ze verspreid door het 
gebied. 

De kleur van de Al-horizont kan varH!ren van 
uitcrst zwart tot zwartbruin. Uitgesproken bruine 
enkeerdgronden komen in dit gebied niet voor, wei 
profielen, waarvan het bovenste deel zwart en het 
ondcrste dee! bruin is. In het algcmeen 1iggen deze 
in de omgeving van de rivierkleigronden, terwijl de 
zwarte verder van de rivicrklei af verspreid door het 
gebied voorkomen. De enkeerdgronden worden on
derverdeeld naar grondwatertrappen, dikte van de 
bovcngrond (A 1 ~horizont) en textuur van de hoven
grand. 

4.1.3. Kalkloze zandeerdgronden 

De gronden, behorende tot deze grocp hebben aile 
een humushoudcnde Al-horizont, die voldoet aan de 
cisen van .,de mineralc eerdlaag", doch die minder 
dan 50 em dik is, terwijl een duidelijke podzol-B
horizont ontbrcckt. De Al-horizont rust op ccn grijze 

Fig. 4.7. Zwarte enkeerdgrond 
Black enk earth soil (plaggen soil) 



al dan niet roestige, soms zwakbruin gekleurde on
dcrgrond. Bij de gooreerdgronden, die roestarm zijn, 
wordt onder de A 1-horizont vaak een zwakke podzol
B-horizont aangetroffen. De aard van de humus is in 
deze gronden mecstal minder goed dan in de roestige 
beekeerdgronden van deze groep, hetgeen tot uiting 
kornt in een hogere C/N-verhouding. Tcvcns zijn de 
beekeerdgronden meestal wat lemiger dan de goor
eerdgronden. 

Per definitie mogen de gooreerdgronden gcen roest 
hebben ondieper dan 35 em. In het oostelijk deel van 
het gebied komen echter gronden voor, die op een 
storende ondergrond van oude klei Jiggen. In het 
zand hoven deze storende ondergrond zijn meestal 
profielen ontwikkeld met aile hiervoor besproken 
eigenschappen van de ijzerarme gronden. Als gevolg 
echter van de storende ondergrond heeft zich ondic
per dan 35 em enig roest ontwikkeld. Deze gronden 
zijn toch tot de gooreerdgronden gerekend en niet 
tot de beckeerdgronden. De beekeerdgrondcn kornen 
voor in doorlopende laagten en op de overgang van 
de rivierkleigronden naar de wat hoger gelegen hu
muspodzolgronden. 

In de omgcving van de rivierkleigronden zijn de 
beekeerdgronden sterk roestig. In oostelijke richting 
necmt de roest zodanig af, dat in het meest oostelijk 
gelegen deel van het gebied, naast humuspodzolgron
den, slechts roestarme gooreerdgronden worden aan
getroffen. De kalkloze zandeerdgronden worden on
derverdeeld naar hun hydromorfe kenmerken en de 
textuur van de bovengrond. 

4.1.4. Rivierkleigronden 

Dit zijn fluviatiele kleigrondcn zonder minerale 
eerdlaag. In dit gebied worden zij tot de kalkloze 
poldervaaggronden gerekend. Er is weinig zichtbarc 
bodemvorming in te bcspeuren. De bovengrond is 
tamelijk danker maar zeer dun. Aile op de kaart 
voorkomende rivierkleigronden zijn kalkloos, bezitten 
hydromorfe kenmerken ondieper dan 50 em en een 
zandondergrond ondieper dan 120 em beneden maai
veld. Zowel de zwaarte als de dikte van de kleilaag 
kunnen over korte afstanden sterk wisselen. De 
zwaarle bedraagl mcestal 8 - 25 % lulum ( < 2 1,), 
de dikte varieert van 40 - 120 em, meestal echter 
40- 80 em. 

In de ondergrond komen fijnzandige, kleihoudende 
lagen en grofzandige, kleiarme lagen veelvuldig voor. 
Over het algemeen zijn de profielen erg roestig, waar
bij de roest soms zeer diep doorgaat. De gronden 
liggen als aaneengesloten stroken tussen Groenlo en 
Borculo. Waarschijnlijk heeft daar vroeger de Slinge 
gelopen. Ook Iangs de Berkel komen deze gronden 
voor, een enkele keer als afgesloten kommetjes, ver
moedelijk als gevolg van plaatselijke verstuivingen in 
de beekdalen. 

4.2. DE ON D ERS C HEIDINGEN B INN EN DB 

HOOFDINDELING 

4.2.1. Algemeen 

De enkelvoudige kaarteenheden bestaan voor ten 
minste 70 % van de oppervlakte van ieder kaartvlak 
uit de door de codering aangegeven kaarteenheid. Ze 
zijn op de bodemkaart omgrensd door een volgetrok
ken zwarte lijn. De onderscheidingen zijn gelijk aan 
die welke worden gebruikt bij de kaartbladenkarte
ring, schaal 1 : 50 000. In de enkeerdgronden zijn 
enige extra onderverdelingen aangebracht. De code 
van de symbolen, die in gebruik is bij de kaartbladen
kartering, is a1leen in de legenda · aangegeven, ten 
einde vergelijking met andere karteringen mogelijk te 
maken. 

Aanvankelijk waren 18 kaarteenheden onderschei
den, genurnrnerd van 1 t/rn 18. Later werd de 
bodemkaart enigermate vereenvoudigd, waardoor de 
kaarteenheden 1, 3 en 4 kwamen te vervallen. 

De gronden van de in par. 4.1 genoemde hoofd
indeling zijn onderverdeeld naar: 

- hydromorfe kenmerken 

dikte van de humushoudende bovenlaag, Al-hori
zont 

textuur van de bovengrond (gemiddeld van 0- 40 
em). 

4.2.2. Hydromorfe kenmerken 

Gronden, die tot hoog in het profiel permanent of 
periodiek met water zijn verzadigd of dit voorheen 
waren, tonen hiervan de sporen. Door afwisselende 
oxydatie- en reductie-omstandigheden ontstaat een 
bepaalde verdeling van de ijzerverbindingen in de 
grond. Deze verdeling is enigermate te meten aan de 
kleur en vlekkerigheid (roest- en reductievlekken) in 
bet profiel en aan het ontbreken van ijzerhuidjes 
random de zandkorrels. 

Naast de ijzerverdeling geven ook bepaalde lagen 
in bet profiel aanwijzing omtrent de waterbeweging 
in de grond, namelijk een totaal gereduceerde onder
grand (G-horizont) al dan niet met wortel- of hout~ 
resten. De hydromorfe kenrnerken zijn: 
in de humuspodzolgronden geen ijzerhuidjes rondom 
de zandkorrels onmiddellijk onder de B2-horizont, 
in de kalkloze zandeerdgronden een G-horizont on
dieper dan 80 em beginnend of geen ijzerhuidjes 
rondom de zandkorre1s onder de A-horizont, 
in de rivierkleigronden reductievlekken binnen 50 em. 

Opmerking: In de enkeerdgronden zijn de hydro
morfe kenmerken niet gedefinieerd. Zij worden ver
deeld in lage en hoge enkeerdgronden met behulp van 
de grondwaterlrappen (GI). De !age enkeerdgronden 
liggen op Gt III of lager (zie hiervoor par. 5). De 
hoge zwarte enkeerdgronden op Gt V en hoger. 
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4.2.3. Dikte van de humushoudende bovenlaag 
(A1-horizont) 

De dikte van de humushoudende bovenlaag is in 
de volgende klassen ingedeeld: 

0- 30 em = dun ~ onderscheiden bij 
30- 50 em = matig dik ~ humuspodzolgronden. 

50- 80 em = dik / ondcrscheiden bij 
> 80 em = zeer dik ~ enkeerdgronden. 

In kalkloze zandeerdgronden is geen onderscheid ge~ 
maakt in de dikte van de humushoudende bovenlaag. 
Meestal is deze dunner dan 30 em. 
In de rivierkleigronden is geen duidelijke A1-horizont 
aanwezig. De dikte van de humushoudende bovenlaag 
is dientengevolge niet als criterium gehanteerd. 

4.2.4. Textuur van de bovengrond 

De zandgronden zijn beoordeeld naar het gemid
delde leemgehalte ( = gehalte aan delen < 50 p) 
van de bovenste 40 em van bet bodemprofiel. De 
volgende indeling is hierbij gebruikt: 

0 - 10 % < 50 fl = leemarm 
10 -17,5% < 50 f' zwak lemig ~ 

lemig. 
17,5-32,5% < 50 ft sterk lemig 

Onderscheiden zijn: 

in de humuspodzolgronden: 

leemarm en zwak lemig 
zwak lemig 

in enkeerdgronden: 
zwak lemig 
lemig 

0-17,5% 
10-17,5% 

10-17,5% 
10- 32,5% 

in de kalkloze zandeerdgronden: 
leemarm en zwak lemig 0 - 17,5 % 
zwak lcmig 10- 17,5% 
lemig I 0- 32,5 % 

< 50ft 
<50 f' 

< 50 f' 
< 50ft 

<50ft 
<50 f' 
<50 f' 

De rivierkleigronden zijn naar het percentage lutum 
(delcn < 2 p, eveneens het gemiddelde gehalte van 
de bovenste 40 em) ingedeeld: 
8 - 25 % = zavel; > 25 % = klei. In dit gebied 
komt slechts een lutumklasse voor namelijk die van 
8 - 35 %, < 2 I' (zavel en klei). 

Opmerking: Er is gcen indeling gemaakt naar de 
grofheid van het zand, omdat het niet mogelijk was 
deze af te grenzen. Aile onderschciden kaartvlakken 
zijn fijnzandig (M50~mediaan, 50-210 p, meestal 
cchter 150-180 p). Waar echter grof zand en/of 
grind voorkomt is dit met een toevoeging per be
schrevcn boorpunt op de kaart aangegeven. 

4.3. TOEVOEGINGEN 

4.3.1. Inleiding 

Om vcrschillende redenen zijn sommige kenmerken 
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en eigenschappen niet als afzonderlijke legendapunten 
opgenomen, maar zijn als toevoeging in de verschil
lende kaartvlakken aangegeven bij de desbetreffende 
beschreven boringen. 

4.3.2. Beschrijving van de gebruikte toe\~oegingen 

a. Zanddek 15 a 40 em dik 

Deze toevoeging komt aileen maar voor in bet 
noordwestelijk deel van het gebied in een vlak kalk· 
loze poldervaaggronden, op de bodemkaart (code 18). 
Het betreft bier opgebracht al dan niet humeus zand 
van wisselende dikte. 

b. Grind en/of grof zand ondieper 
dan 40 em beginnend 

Deze toevoeging komt vooral in het oostelijk deel 
van het gebied voor. Ret grove materiaal is in hoofd
zaak terraszand. Dit terraszand is zeer grillig van 
patroon. Het is op de bodemkaart met een duidelijk 
teken aangegeven, zodat onmiddellijk opvalt, waar 
men deze grove afzettingen kan aantreffen. De tex
tuur kan uiteenlopen van grof zand tot zeer grof 
grind. 

c. Grind en/of grof zand beginnend 
tussen 40 en 80 em en minstens 
40 em dik of beginnend dieper dan 
80 em en doorgaand tot dieper dan 
120 em 

Als toevoeging b, doch dieper dan 40 em begin
nend. 

d. Oude klei ondieper dan 40 em be
ginnend 

De toevoeging komt in het oostelijk deel van bet 
gebied sporadiseb voor. Waar in dit rapport gespro
ken wordt over ,oude kleP' wordt hiermede bedoeld 
zowel :tviiocene klei als keileem. 

e. Oude klei beginnend tussen 40 en 
120 em en minstens 20 em dik 

Dezc toevoeging komt in bet oostelijk deel van bet 
gebied veelvuldig voor. De diepte, waarop deze oude 
klei begint wisselt sterk. De klei loopt meestal door 
tot dieper dan 120 em, waarschijnlijk is hij zelfs tien
ta11en meters dik. 

f. Grind en/of grof zand 
dan 40 em beginnend en 
beginnend tussen 40 en 
minstens 20 em dik 

ondieper 
oude klei 
120 em en 

Dezc toevoeging geeft aan dat in CCn profiel zowel 
grind en/ of grof zand als oude klei voorkornt. In 



deze toevoeging zijn de toevoegingen b en c gecom
bineerd. 

g. Grind en/of grof zand beginnend 
dieper dan 40 em en minstens 20 
em dik en oude klei beginnend 
tussen 40 en 120 em en minstens 
20 em dik 

Als f, doeh dieper dan 40 em beginnend. De grind 
en/of grofzandlaag kan wat dunner zijn. 

h. P I a a t s e 1 ij k v e r we r k t e n grot en
deels geegaliseerd 

Deze toevoeging geeft die gronden aan, die door 
ontginning, herontginning, egalisatie enz. dieper dan 
40 em verwerkt zijn en daardoor duidelijk afwijken 
van het oorspronkelijke profiel. Het is, gezien de 
boringsdichtheid en de kaartschaal, niet mogelijk deze 
gronden af te grenzen. Waar op de kaarten deze toe
voeging is geplaatst, kan men op of nabij die plek 
verwerkte gronden aantreffen, al dan niet geegali
seerd. 

In de omgeving van Beltrum is enige jaren geleden 
een · ruilverkaveling uitgevoerd, waarbij gronden zijn 
ontgonnen of herontgonnen. Daardoor komt hier 
deze toevoeging vrij veel voor. Ten gevolge van grind
winning, ten oosten van de weg Eibergen-Groenlo, 
oak daar. Verder komt deze toevoeging verspreid 
door het gebied voor. 

i. Plaatselijk afgegraven 

Deze toevoeging geeft aan waar recentelijk per
celen, of delen ervan, zijn afgegraven om grind en/ of 
grof zand te winnen. Ze komen voor ten oosten van 
de spoorlijn Eibergen-Groenlo. 

4.4. B IJ Z 0 N 0 ERE 0 N 0 E R SCHEID IN G EN 

Somrnige, in hoofdzaak geografische onderscheidin
gen, zoals open water, zand- en grindgroeven, bebou
wing en dergelijke zijn als zogenaamde bijzondere 
onderscheidingen op de kaart aangegeven. 

Tabe1 4.1. Grondwatertrappenindeling in em - maaiveld 

Gem. hoogste grondwaterstand (GHG) 
J.Yiean highest groundwater level (GHG) 
Gem. laagste grondwaterstand (GLG) 
Mean lowest groundwater level (GLG) 

I 

<50 

I 

II 

50-80 

11 

5. GRONDWATERREGIME EN 
GRONDWATERTRAPPEN 

De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn van bc
tekenis voor de water- en luchthuishouding van de 
grand en nernen een belangrijke plaats in onder de 
factoren die bepalend zijn bij de beoordeling van de 
gcschiktheid van de grand als cultuurgrond. Dam·om 
is het gewenst dat de bodemkaart er informatie over 
geeft. De gegevens over grondwaterstandcn op de 
bodemkaart zijn vervat in de grondwatertrappen (af
gekort: Gt's). Het zijn de klassen van de grondwater
trappenindeling. De volgende gedachtengang ligt aan 
deze indeling ten grondslag. 

De grondwaterstand op een plaats varieert in de 
loop van een jaar. In het algemeen zal het niveau in 
de winter hoger zijn dan in de zomer. Bovendicn 
zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden, met 
andere woorden de tijdstijghoogtelijncn die het ver
band tusscn de diepteligging van de grondwaterspiegel 
beneden maaiveld en de tijd aangeven, zullen van jaar 
tot jaar een verschi11end verloop vertonen. Het is 
mogelijk door zulk een bundel tijdstijghoogtelijnen 
een gemiddelde grondwaterstandscurve te trekken. De 
top rcspectievelijk het dal van deze curve laat zien tot 
welke stand in ecn gemiddeld jaar het grondwater in 
de winter stijgt en in de zomer daalt. De grondwater
standswaarden, afgelezen bij de top en het dal van 
de gemiddelde curve, worden de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (afgekort GHG) respeetievelijk de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (afgekort GLG) 
genoemd. 

5,1, INDELING VAN DE GRONDWATER

TRAPPEN 

Het gemiddeld verloop van de grondwaterstand op 
een bepaalde plaats kan - sterk schematisch - worden 
gekarakteriseerd door de GHG en de GLG. De waar
den die men voor deze grootheden vindt, kunnen van 
plaats tot plaats vrij sterk varieren. Daarom is de 
klassenindeling, die is ontworpen op basis van de 

Grondwatertrap 

III IV v VI VIla VIIb 

< 40 > 40 < 40 40- 80 80- 120 > 120 

80-120 80-120 > 120 > 120 > 120 > 120 

lll IV v VI VIla Vllb 

Groundwater class 

Table 4.1. Groundwater level for various groundwater classes in em below soil surface 
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GHG en de GLG, betrekkelijk ruim van opzet (label 
4.1). Elk van deze klassen - de grondwatertrappen 
(Gt's) - is gedefinieerd door een combinatie van een 
zeker GHG- en GLG-trajeet (bijv. GHG 40- 80 em 
met GLG > 120 em beneden maaiveld, Gt VI), of 
aileen door een GLG-trajeet (bijv. GLG 50- 80 em, 
Gt II); in bet laatste geval ligt de GHG namelijk 
vrijwel steeds in de buurt van het maaiveld. 

Wanneer aan een vlak van een kaarteenheid of aan 
een deel ervan een bepaalde Gt is toegekend, wit dat 
zeggen dat de GHG's en de GLG's van de gronden 
binnen het vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge 
van het voorkomen van onzuiverheden, zullen vari
eren binnen de grenzen gesteld voor de betreffende 
Gt. Daarrnee wordt dus informatie gegeven over de 
grondwaterstanden die men er in de zomer (GLG), 
respcetievelijk in de winter (GHG) in een gemiddeld 
jaar mag verwachten. 

Evenals bij de kaarteenheden, wordt bij de begren
zing van de grondwatertrappen ecn onzuiverheid van 
circa 30 % van de oppervlakte van bet met een be
paalde Gt aangegeven vlak toegelaten. Voor zover de 
Gt-grenzen niet samenvallen met die van de kaart
eenheden, worden ze aangegeven met een blauwe lijn. 
Hierbij zij opgemerkt dat getracht is, waar enigszins 
mogelijk, de Gt-grenzen met bodemgrenzen te Iaten 
samenvallen om het kaartbeeld niet onnodig gecom
pliceerd te maken. 

5.2, KARTERING VAN DE GRONDWATER

TRAPPEN 

Zoals uit de inleiding blijkt zou de meest objectieve 
methode om grondwatertrappen te karteren, een in
tensieve en langdurige waterstandsopnamc zijn. Voor 
bet toepassen van deze methode ontbreekt echter de 
tijd. Daardoor moet gebruik worden gemaakt van een 
aantal andere hulpmiddelen, als: de grondwaterver
schijnselcn in bet profiel, de topografie, bodemge
bruik en vegctatie, bodemvorming, constateren van 
de hoogte van het grondwater in de boorgaten en bet 
vaststellcn van slootwaterstanden tijdens de kartedng. 

5.2.1. Grondwaterverschijnselen in het profiel 

De waterbeweging in de grand laat duidelijke spo
ren na. Totaal gereduceerde blauwgrijze kleuren ge
ven met vrij grate zekerheid de GLG aan. Roestvlek
ken met daarnaast reductiekleuren geven goede in
lichtingen betreffende de GHG. In ijzerarme gronden, 
waar genoemde vcrschijnselen veel minder duide1ijk 
optredcn, zijn eveneens kenmerken aanwezig, zeals 
bleke vlekjes en vaalbruine tinten, die aanwijzingen 
geven omtrent de waterbeweging, zij het minder dui
delijk. 

5.2.2. Topografie 

In open zandgronden kan men op een bepaalde 
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plaats aan grondwaterverschijnselen de Gt duide1ijk 
vaststellen. Met deze plaats als uitgangspunt kan men 
van de directe omgeving aan de hand van relatieve 
hoogteverschillen de Gt schatten. Het trekken van 
een Gt-grens geschiedt dan ook vaak aan de hand van 
in het veld ziehtbare hoogteverschillen. Bij de kar
tering ,Leerinkbeek" moest hiervan echter sterk wor
den afgewekcn, door het voorkomen van storende 
ondergronden. Niet zelden komt het voor, dat topo
grafisch. hogere del en natter zijn dan lagere. 

5.2.3. Bodemgebruik en vegetatie 

Bodemgebruik en vegetatie geven vaak, zij hct dan 
globaal, een indruk van de Jigging ten opzichte van 
het grondwater. Aaneengesloten grascomplexen Jiggen 
altijd op lage Gt's, bouwlanden op hogere. Biezen, 
zeggen en geknikte vossenstaart zijn duidelijke vocht
indicatoren. 

5.2.4. Bodemvorming 

Het grondwater speelt een belangrijke rol bij de 
bodemvorming. Omgekeerd geeft de aard van de bo
dem een aanwijzing voor de Gt. Voorbeelden hiervan 
zijn de lage Jigging van de beekeerd- en gooreerd" 
gronden, terwijl bij humuspodzolen de aard van de 
bodemhorizonten in veel gevallen een indruk kan 
geven van de hydrologische omstandigheden waar
onder zij ontstonden. Zo duidt een fletse, diep door" 
gaande B2-horizont erop, dat de grond bij hoge 
grondwaterstanden is ontstaan. :Men client zich er wel 
van te overtuigen, dat gcen ingrijpende ontwatering 
hceft plaatsgevonden. 

5.2.5. Het constateren van de hoogte van het grand
water in boorgaten en het vastste/len van 
slootwaterstanden tijdens de kartering 

Tijdens de kartering is gelet op slootwaterstanden 
en de waterstanden in de geboorde gaten. Wetende in 
welke periode van het jaar men karteert, draagt deze 
waarneming bij tot ccn goede vastste11ing van de Gt. 

5.3. DE GRONDWATERS,TAND IN DB 

OMGEVING VAN HET POMPSTATION 

VAN DE "\VATERLBIDING 

OoSTELUK GELDERLAND 

Bij de kartering van de grondwatertrappen in de 
omgeving van het pompstation bij Haarlo, bleek dat 
daar de geconstateerde grondwaterstanden niet in 
overeenstemming waren met de verwachtingen, die 
uit de hydromorfe kenmerken konden worden afge
leid. De hydromorfe kenmerken geven een indruk 
van de grondwaterstanden, zeals deze lang geweest 
zijn. Zij stammen waarsehijnlijk uit de tijd v66r de 
wateronttrekking door het pompstation. Op de grond
watertrappenkaart is de toestand aangegeven, zoals 
die uit de hydromorfe kenmerken kan worden afge-



lezen. Het gebied waarbinnen lagere grondwaterstan
den kunnen worden verwacht dan door de Gt-klassen 
wordt aangegeven is met een bijzondere signatuur op 
de kaart aangegeven. Behalve de wateronttrekking 
door het pompstation, hebben vermoedelijk ook enige 
diepe leidingen de grondwaterstand in een gedee1te 
van het omgrensde gebied verlaagd. 

6. BESCHRIJVJNG VAN DE 
ONDERSCHEIDEN KAARTEENHEDEN 
VAN DE BODEMKAART 
SCHAAL 1 : 25 000 (bijlage 12) 

In de volgende paragrafen zullen de op de bodem
kaart ondersch.eiden kaarteenheden worden bespro
ken, waarbij steeds in dezelfde volgorde de volgende 
punten naar voren komen: 
- kaarteenheid 
- omschrijving van de kaarteenheid 
- landbouwkundige geschiktheid 
- waterhuishouding. 

6.1. HUMUSPODZOLGRONDEN 

6.1.1. Laarpodzo/gronden 9 (cHn21) 

Laarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zon
der ijzerhuidjes direct onder de B2-horizont. De bo
vengrond is 30 - 50 em dik en bestaat uit zwak lemig 
fijn zand. Het humusgehalte bedraagt 3 - 7 %. De 
bovenlaag bevat meestal 12- 15 % teem, naar be
neden neemt het leemgehalte af en is dan meestal 
minder dan 10 %. De loodzandlaag (A2-horizont) is 
in veel profielen afwezig, omdat deze door de toege
pastc grondbewerking vermengd is met de hoven
grand, die daardoor vaak grijszwart van kleur is. 
Soms kan echter een dikke A2-horizont aanwezig zijn. 

De overgang van de Al- of A2-horizont naar de 
B-horizont is vrij seherp. De kleur van de B2-horizont 
varieert van zwartbruin tot Jichtbruin, de dikte van 
I 0 tot 100 em. Plaatselijk kan deze B-laag verkit zijn. 
De overgang van B- naar C-horizont verloopt meestal 
geleidelijk. De hydromorfe kenmerken zijn in humus
podzolgronden vaak moeilijk te omschrijven. In tegen
ste11ing tot bcek- en gooreerdgronden komen totale 
reductic of duidelijke roest niet voor, doch veelal wei 
blekingsvelden en bruingrijze kleuren; soms is er wat 
roest in de ondergrond. De laarpodzolgronden behoren 
tot de wat oudere ontginningsgronden. Zij komen ver
spreid door het gebied voor over geringere opper
vlaktcn. Ten oosten van de weg Eibergen-Groenlo 
worden enige profielen met oude klei in de onderM 
grond aangetroffen. 

De laarpodzolgronden liggen voornamelijk op 
grondwatertrap V, voorts op de Gt's III, VI en VIla. 
De gronden zijn in gebruik voor akker- en weide
bouw. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: Op Gt V geschikt voor haver; geschikt 
tot matig geschikt voor aardappelen en voederbieten; 
wcinig gesehikt voor rogge, te nat. 
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen, soms 
te nat; weinig geschikt voor rogge, te nat. 
Op Gt VI gcschikt voor rogge, haver en aardappelen; 
matig geschikt voor voederbieten, te droog. 
Op VIla geschikt tot matig geschikt voor rogge, haver 
en aardappelen; weinig geschikt voor voederbieten, 
te droog. 
Weidebouw: Op Gt V geschikt, echter met Iichte zo
merdepressie. 
Op Gt III geschikt, echter iets laat. 
Op Gt VI matig geschikt, te droog. 
Op Gt VIla matig geschikt, te droog. 

Waterhuishouding 
Een verlaging van de hoogste grondwaterstanden bij 
Gt III en V geeft een gunstig effect. Bij Gt VI en 
VIla zal ontwatering de kans op verdrogen doen toe
nemen. 

6.1.2. Veldpodzo/gronden 10 (Hn21) 

Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zon
der ijzerhuidjes direct onder de B2-horizont. De bo
vcngrond is dunner dan 30 em en bestaat uit Jeemarm 
en zwak lemig fijn zand. Het humusgehalte bedraagt 
3- 7 %, bet leemgehalte van de bovenlaag 10- 14 %, 
soms rninder dan 10 % en een enkele keer, wanneer 
in de ondergrond klei voorkomt, kan het leemgehalte 
wat boger zijn. Overigcns neernt het, evenals bij de 
laarpodzolgronden, naar beneden af. In hct oostelijk 
dcel van het gebied bevatten deze gronden veel grind 
en meestal ook grof zand (toevoegingen b en c). Ook 
ligt in deze omgeving een oppervlakte van veldpodzol
gronden, waarin op sterk wisselende diepte oude klei 
in de ondergrond wordt aangetroffen (toevoegingen d 
en e). Plaatselijk komen de toevoegingen f en g voor. 
In deze gronden is vee! gegraven om grind en zand 
te winnen, zodat er nogal wat verwerkte profielen zijn 
(toevoeging h), soms zijn zij verwerkt ten gevolge van 
de ontginning. Het zijn namelijk overwegend jonge 
ontginningsgronden. Voor verdere bijzonderheden zie 
de laarpodzolgronden 9 (cHn2l). 

Veldpodzolgronden beslaan grote oppervlakten over 
bet gehele gebied en liggen voornamelijk op de grond
watertrappen III, V en VI en voorts in een zeer ge
ringe oppervlakte op Gt II, VIla en Vllb. Op Gt II 
en III komt overwegend grasland voor en enig bos. 
Op Gt V grasland, bouwland en enig bas. Op Gt VI, 
VIla en Vllb bijna uitsluitend bouwland, op een klein 
gedeelte bos. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: Gt III matig geschikt, soms te nat; wei
nig gcschikt voor rogge, te nat. 
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Gt V geschikt voor haver; geschikt tot matig geschikt 
voor aardappelen en voederbietcn; weinig geschikt 
voor rogge, te nat. 
Gt VI, VIla en Vllb geschikt tot matig geschikt voor 
rogge; matig geschikt voor haver en aardappelen, te 
droog; weinig geschikt voor voederbieten, te droog. 
Naarmatc de Gt van dczc laatste groep lager is, is de 
landbouwkundige geschiktheid voor genoemde teeltcn 
beter. 
Weidebouw: Gt III geschikt, cchtcr icts laat en plaat
selijk met Iichte zomerdepressie, Gt V geschikt, echter 
met Iichte zomerdepressie. Gt VI, VIla en Vllb min
der geschikt voor grasland, te droog. Naarmate echter 
van deze Jaatste groep de Gt lager is, is de geschikt
heid voor grasland beter. 

\Vaterhuishouding 
Bij gronden op Gt III en V is het gewenst om door 
ontwatcring de hoogste tappen in de winter- en voor
jaarsstanden wat af te vlakken. De zomerwaterstand 
client behouden of zo mogelijk wat opgevoerd te 
worden, daar anders de kans op zomerdepressie gaat 
toencrnen. Bij Gt VI doet ontwatering de kans op 
verdrogen toenemen. Bij Gt VIla en Vllb heeft ant
watering geen effect. 

6.1.3. Kamppodzo/gronden 11 (cHd21) 

Kamppodzolgronden zijn humuspodzolgronden met 
ijzerhuidjes direct onder de B2-horizont. De hoven
grand is 30 - 50 em dik en bestaat uit zwak lemig fijn 
zand. Het humusgehalte is 4 - 7 %. Het leemgehalte 
van de bovenlaag bedraagt 10 a 12 %. In de onder
grand altijd minder dan 10%. De humus in deAl
horizont is wat milder dan die van de humuspodzolen 
met een dunne humushoudende bovenlaag. In de 
meeste profielen is de loodzandhoudcnde A2-horizont 
afwezig, omdat deze door de bovengrond is geploegd. 
Plaatselijk kan een B2h-horizont en/ of een verkitte 
B-laag aanwezig zijn. Soms komen in deze kaarteen
heid grofzand en/of grindlagen voor (toevoegingen 
b en c). 

De kamppodzolgronden liggen op grondwatertrap 
Vllb. Zij beslaan een geringe oppervlakte ten zuid
westen van Eibergen en zijn in gcbruik als bouwland. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: geschikt voor rogge, haver en aardappe
Jen; weinig geschikt voor voederbieten, te droog. 
'Veidebouw: matig geschikt voor grasland, te droog. 

Waterhuishouding 
Ontwatering heeft geen effect. 

6.1.4. Haarpodzo/gronden 12 (Hd21) 

Haarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden met 
ijzcrhuidjes direct onder de B2-horizont, de boven
grond is dunner dan 30 em en bestaat uit leemarm en 
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zwak lemig, fijn zand. Het humusgehalte is 3 - 6 %. 
Het leemgehalte van de bovenlaag bedraagt meestal 
5 a 12 %. naar beneden is dit altijd minder dan 
10 %. De kwaliteit van de humus in de bovenlaag is 
aan de wrede kant. l\1eestal is de loodzandhoudende 
laag (A2-horizont) door de bovenlaag (Al-horizont) 
geplocgd. Soms is een B2h-horizont aanwezig. Plaat
selijk kunnen B2-horizonten verkit zijn. Een gedeelte 
van deze gronden komt voor met meer of minder 
dikke grove zand- en/ of grindlagen. 

De haarpodzolgronden komen voor ten zuidwesten 
van Eibergen. De oppervlakte van deze kaarteenheid 
is gering. Zij komen voor op grondwatertrappen VIla 
en VIIb. De gronden zijn in gebruik als bouwland en 
bos. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: matig geschikt voor rogge; 
matig geschikt voor haver en aardappelen, te droog; 
weinig geschikt voor voederbicten, te droog. 
Weidebouw: weinig geschikt voor blijvend grasland, 
te droog. 

Waterhuishouding 
Ontwatering heeft geen effect. 

6.2. EN K E E R D G R 0 N D EN 

6.2.1. Lage enkeerdgronden 2 (EZg23) 

De bovengrond van Iage enkeerdgronden is 50 - 80 
em dik en bestaat uit lemig fijn zand. Het humus
gehalte van de bovenlaag bedraagt 4 a 8 %' doch 
plaatselijk kan dit op de lagere gedeelten van de 
kaarteenheden oplopen tot ca. 12 %. Het leemgehalte 
van de bovenlaag bedraagt meestal 15 - 25 %, de on
dergrond is mecstal zwak lemig, 10 a 15 %. 

De lage enkeerdgronden komen voor aan de ran
den van de hoge enkeerdgronden en in de buurt van 
bewoningskcrnen. Ze beslaan slechts een geringe op
pervlakte, liggen op grondwatertrap III en zijn overw 
wegend in gebruik als grasland, soms als bouwland. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: Matig geschikt voor zomergewassen, 
soms te nat; weinig geschikt voor rogge, te nat. 
\Veidebouw: Geschikt, echter iets Jaat. 

\Vaterhuishouding 
Enige verlaging van de winter- en voorjaarsgrond
waterstanden zal de gebruiksmogelijkheden docn toe
nemen. 

6.2.2. Hoge zwarte enkeerdgronden 

Deze gronden zijn onderverdeeld in 4 verschillende 
kaartcenheden, namelijk: 
5 (zEZd21) hoge zwarte enkeerdgronden met een 



bovengrond dikker dan 80 em, bestaande uit zwak 
lemig fijn zand, 

6 (zEZ21) hoge Z\varte enkeerdgronden met een bo~ 
vengrond van 50 - 80 em dik, bestaandc uit zwak 
lemig fijn zand, 

7 (zEZd23) hoge zwarte enkeerdgronden met een 
bovengrand dikker dan 80 em, bestaande uit sterk 
lcmig fijn zand, 

8 (zEZ23) hage zwarte enkeerdgronden met een ba
vengrand van 50 - 80 em dik, bestaande uit sterk 
lemig fijn zand. 

Om herhalingen te voorkomen worden deze kaart~ 
eenheden gezamenlijk beschreven. In de omgeving 
van Beltrum en langs het riviertje de Berkel komen 
cnigc van deze gronden voor met een bruine of bruin~ 
zwarte laag wat dieper in het profiel. Deze lagen zijn 
altijd minder humcus dan de uitgesproken zwarte. Ze 
zijn zwak tot sterk lemig. _Met deze bruine Jaag wordt 
niet bedoeld een bruine podzol-B~horizont. 

Bij de overige hogc zwarte enkeerdgronden komt 
soms een humuspodzol in de ondergrond voor. Als bij 
deze eenheden de GHG ondieper dan 120 em voor
kornt, worden sorns roest~ of blekingsvlekken in bet 
profiel aangetroffen. Bij zwak lemige, hoge, zwarte 
enkeerdgronden (5: zEZd21 en 6: zEZ21) bedraagt 
het leemgehalte meestal 14 tot 17,5 %. Het humus
gehalte varieert van 4 tot 7 %. Bij de Jemige, hoge 
zwarte enkeerdgronden (7: zEZd23 en 8: zEZ23) 
varieert bet leemgehalte van 15 tot 25 %, bet humus~ 
gehalte van 4 tot 7 %. Naar beneden neemt zowel het 
humus- als leemgehalte meestal enige procenten af. 

Ten zuiden van Eibergen hebben sommige van deze 
gronden grind en/ of grofzand in de ondergrond (toe
vaeging c). De zwarte enkeerdgronden komen in een 
tamelijk grote oppervlakte verspreid over het gebied 
voor op de grondwatertrappen V, VI, VIla en VIIb. 
Op Gt V overweegt grasland, op de andere Gt's 
bouwland; grasland komt sporadisch voor. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: Op Gt V geschikt voor haver; gesehikt 
tot matig gesehikt voor aardappelen en voederbleten; 
wcinig geschikt voor rogge, te nat. 
Op Gt VI geschikt voor rogge, haver, aardappelen en 
voederbieten. 
Op Gt VII geschikt voor rogge, haver en aardappe
len; geschikt tot matig geschikt voor voederbieten, 
zomerdepressie. 
Weidebouw: Op Gt V en VI geschikt. Op Gt VII 
iets minder geschikt, zomerdepressie. 
Naarmate humus~ en leemgehalte hager zijn en de 
humeuze bovenlaag dikker is, wordt de kans op zo~ 
merdepressie geringer. Hierbij client te worden opgc
merkt, dat, hoewel er sprake is van een meer of min~ 
dcr sterke zomerdepressie, deze grondcn zecr vroeg 
zijn en tot laat in de herfst beweidbaar. 

Waterhuishouding 
Bij de gronden op Gt V zal enige verlaging van de 
grondwaterstand in de winter en het voorjaar de ge
bruiksmogelijkheden doen toenemen, overigens komt 
wateroverlast in de huidige toestand niet voor. Er 
treden in bet groeiseizoen vooral op Gt VIla en Vllb 
nag wel eens zomerdepressies op bij teelten van ge~ 
wassen, die veel vocht eisen. Indien dit ondervangen 
zou kunnen worden door watertoevoer, zou de ge~ 

schikthcid van deze grondcn voor tcelten als voeder
bieten en gras nog verbeteren. 

6.3. K ALKL OZE ZAND E ERDGR ON DEN 

(met minerale eerdlaag) 

6.3.1. Beekeerdgronden 12 (pZg21) en 14 (pZg23) 

Deze roestige gronden hebben geen ijzerhuidjes 
direct onder de Al-horizont. De humushoudende bo~ 
vengrond is meestal dunner dan 30 em en bestaat uit 
zwak lemig fijn, resp. lemig fijn zand op een bleek
grijze, naar beneden rnindcr roestig wordende onder~ 
grand. Het hurnusgehalte van beide kaarteenheden 
bedraagt 3 - 8 %. Het leemgehalte van de bovenlaag 
van kaarteenhcid 13 bedraagt 10- 17,5 %, naar bene
den meestal afnemend tot mindcr dan 10%. Kaart
eenheid 14 heeft een leemgehalte van 10 - 32,5 %, 
meestal echter van 15- 25 %, naar beneden afne
mend tot 15-5%. 

De overgang van de humeuze A1 ~horizont naar de 
C-horizont is als regel vrij scherp. Roest komt on
regelmatig verdeeld over bet gehele profiel voor tot 
op de blauwgrijze gereduccerde ondergrond, die 
meestal binnen 120 em Jigt en dikwijls onverteerde 
plantenresten bevat. 

In de orngeving van de rivierkleigronden zijn de 
beekeerdgronden steeds duidelijk roestig, terwijl in 
ooste1ijke richting het percentage roest afneemt. De 
beekeerdgronden ten zuiden van Eibergen zijn dan 
ook slechts zwak roestig. Soms komen in deze gron~ 
den lagen met !vln~ en Fe~concreties voor; plaatselijk 
worden meer of minder dikke grofzand- en/ of grind
lagen aangetroffen (toevoegingen b en c). Soms komt 
in de ondergrond oude klei voor (toevoeging c). 

De beekeerdgronden beslaan, verspreid over het 
gebied, een vrij groat oppervlak, Jiggen op de grond
watertrappen II, III en V en zijn in gebruik voor 
akker~ en weidebouw. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: Op Gt II weinig geschikt, te nat. 
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen, te nat; 
weinig geschikt voor rogge, te nat. 
Op Gt V geschikt vaor haver; geschikt tot matig ge~ 
schikt voor aardappelen en voederbieten; weinig ge~ 
schikt voor rogge, te nat. 
'Veidebouw: Op Gt II matig gesehikt, te nat, zode is 
gevoelig voor vertrapping. 
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Op Gt III geschikt, achter iets laat en plaatselijk met 
Iichte zomerdepressie. 
Op Gt V geschikt, echter met zomerdepressie. 
Naarmate deze gronden een hager leemgehalte hebM 
ben is de zomerdepressie geringer. 

Waterhuishouding 
Ontwatering van de gronden op Gt II geeft een gun
stig effect. Ontwatering bij Gt III en V, met het doe] 
de hoogste winter- en voorjaarswaterstanden wat af te 
vlakken, geeft eveneens cen gunstig effect. Te sterke 
ontwatering echter doet de kans op zomerdepressie 
tocncmen. 

6.3.2. Gooreerdgronden 15 (pZn21) en 16 (pZn23) 

Gooreerdgrondcn zijn gronden zonder ijzerhuidjes, 
zonder rocst of met onderbroken roest. De boven
grond is dunner dan 30 em en bestaat uit zwak Jemig, 
respectievelijk lemig fijn zand op een weinig gekleur
de ondergrond. Bet humusgehalte bedraagt voor beide 
kaartcenheden 3- 7 %. Bij kaartcenheid 15 bedraagt 
hct leemgehalte van de bovenlaag 10 ~ 17,5 %, naar 
beneden meestal afnemend tot minder dan 10 %. 
Bij kaartccnheid 16 bedraagt het leemgehalte van de 
bovenlaag 10- 32,5 %, mecstal echter 15- 20 %; 
naar beneden neemt, evcnals bij kaarteenheid 15, het 
leemgehalte af tot vaak minder dan 10 %. Plaatselijk 
kunnen in de bovenlaag hogere leemgehaltcn dan bo
vengcnoernde voorkomen, als gcvolg van het op ge
ringe diepte voorkomcn van oude klei (toevoeging e). 

Sonunige profielen hebben meer of minder dikkc 
grofzand- en/ of grindlagen, zowel in de hoven- als 
in de ondergrond (toevocgingen b, c, t en g). In som
mige percelen in het oostelijk deel van het gebied is 
grofzand en grind gewonnen (toevoegingen h en i). 
:Nlecstal was in dergelijke gronden een humuspodzol 
ontwikkeld, maar door het ontgraven is deze nage
noeg geheel verdwenen. Hierdoor is een roestarm 
A/C-profiel (gooreerdgrond) in grof materiaal ont
staan. 

De gooreerdgronden liggen hoofdzakelijk in het 
oostelijk deel van het gebied, op de grondwatertrap
pen II, III en V en zijn in gebruik voor akker- en 
weidebouw, een enkele kccr voor bas. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: Op Gt II weinig geschikt, te nat. 
Op Gt III matig geschikt voor zomergewassen, te nat; 
weinig geschikt voor rogge, te nat. 
Op Gt V geschikt voor haver; geschikt tot matig ge
schikt voor aardappelen en voederbieten; weinig ge
schikt voor rogge, te nat. 
Weidebouw: Op Gt II matig geschikt, te nat, zode is 
gevoelig voor vertrapping. 
Op Gt III geschikt, echter iets laat, met plaatselijk 
Iichte zomerdepressies. 
Op Gt V geschikt, echter met zomerdepressie. 
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Naarmate deze gronden een hager leemgehalte heb
ben is de zomerdepressie geringer. 

\Vaterhuishouding 
Ontwatering van gronden op Gt II heeft een gunstig 
effect. Ontwatering van Gt III en V met het doe! de 
hoogste grondwaterstanden wat af te vlakken, kan 
een gunstig effect hebben. 

6.3.3. Konteerdgronden 17 (pZd21) 

Kantccrdgronden zijn gronden met ijzerhuidjes di
rect onder de Al-horizont. De bovengrond is dunner 
dan 30 em en bestaat uit Jeemarm en zwak lernig fijn 
zand. Het humusgehalte bedraagt 2- 4 %. Van deze 
kaarteenheid komt een zeer geringe oppervlakte voor 
ten zuidoosten van Borculo op grondwatertrap VI; 
de grand is in gebruik als bouwland. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkcrbouw: Matig geschikt voor rogge, haver en 
aardappelen, te droog; weinig geschikt voor voeder
bieten, te droog. 
\Vcidebouw: \Veinig geschikt, te droog. 

\Vaterhuishouding 
Ontwatering zal de kans op verdroging doen toe
ncmen. 

6.4. VAAGGRONDEN IN DE RIVIERKLEI 

6.4.1. Kalk/oze po/dervaoggronden 18 (Rn62C) 

Deze gronden hebben een zavelbovengrond. Binnen 
80 em komt een minstens 20 em dikke zandlaag of 
een zandondergrond voor. De hydromorfe kenmerken 
beginnen ondiepef dan 50 em. Het hurnusgehalte van 
de bovengrond bedraagt 3 - 8 %. Deze grand en zijn 
vaak rocstig, soms tot dieper dan 120 em, terwijl vaak 
ook :rvin- en Fe-conereties aanwezig zijn. Bij sommige 
van de gronden op Gt V en VI is de bovenlaag bruin
bruinzwart; roest is daar moeilijk te onderscheiden, 
in tegenstelling tot de laag met roest- en soms met 
lvln- en Fe-concreties, die altijd onder de bovenge
noemde volgt. Ret zand in de ondergrond is meestal 
matig fijn, plaatselijk kan het matig grof of grof zijn. 
In de re1atief lagere gedee1ten van deze kaartcenheid 
komen in de humeuze bovenlaag donkergrijze, inkt
achtige reductievlekken voor en tevens roest. Het 
lutumgehalte is gewoonlijk Jager dan 25 %. 

De kalkloze poldervaaggronden liggen tussen 
Groenlo en Borculo en op enkele plaatsen langs het 
riviertje de Berkel. Zij liggen bijna uits1uitend in gras. 
De grondwatertrappen zijn II, Ill, V en VI. 

Landbouwkundige geschiktheid 
Akkerbouw: Op Gt II weinig geschikt, te nat. 
Op Gt III matig tot weinig geschikt, te nat. 
Op Gt V geschikt voor haver; geschikt tot matig ge-



schikt voor aardappelen en voederbieten; weinig ge
schikt voor rogge, te nat. 
Op Gt VI geschikt, echter plaatselijk Iichte zomer
depressje. 
Weidebouw: Op Gt II matig geschikt, te nat: zode is 
gevoelig voor vertrapping. 
Op Gt Ill geschikt tot matig geschikt, tijdelijk te nat 
en daardoor laat, de zode is plaatselijk gevoelig voor 
vertrapping. 
Op Gt V geschikt, echter plaatselijk met Iichte zomer
depressie. 
Op Gt VI geschikt tot matig geschikt, echter met zo
merdepressie. 

Waterhuishouding 
Ontwaterjng van gronden op Gt II geeft een gunstig 
effect, evenals ontwatering bij Gt III en V, met hct 
doel de hoogste grondwaterstanden in de winter en 
het voorjaar wat af te vlakken. Omdat deze gronden 
een gelaagde profielopbouw hebben, waarin de bc
worteling meestal ondiep is, dicnt men bij ontwatering 
niet al te rigoureus te werk te gaan, daar anders de 
kans op zomerdepressie toeneemt. 

6.5. TOBVOEGINGBN 

a. zan d de k 15 a 40 c m d i k 

Deze toevoeging is slechts gebruikt voor de smalle 
kleigeul ten zuiden van Borculo, die dermate nat was, 
dat men plaatselijk zand heeft opgebracht. 

b. Grind en/of grof zand ondiepcr 
dan 40 em beginnend 

Kaarteenheden met deze toevoeging komen over
wcgend in het oostelijk deel van bet gebied voor. Ret 
grove materiaal is sterk doorlatend en heeft een ge
ring waterbindend vermogen, waardoor verdroging 
van bet gewas gemakkelijk op kan treden (fig. 4.8). 
Waar veel wit grind aan de oppervlakte ligt, bestaat 
bij langdurige zonneschijn gevaar voor verbranding. 
Wanneer bet grind en/of grof zand op oude klei rust, 
kunnen de desbetreffende gronden zowel periodiek te 
nat als te droog zijn. Bij ontwatering van te nat ge
Jegen gronden dient men uiterst voorzichtig te werk 
te gaan, daar ze spoedig te sterk ontwaterd worden 
waardoor de kans op zomerdepressies toeneemt. 

Fig. 4.8. Groeiverschil in rogge. Gewas op de achtergrond heeft een s1echte stand op grof terrasmateriaa1. Op de voor
grond is dit grove zand bedekt met een laag fijn dekzand. Daar is de stand veel beter 
Differences in growth of rye. The unfm>ourable growth in the background is due to coarse terrace material at the surface. 
In the foreground this material is covered by fine cover sand, here growth is much better 
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c. Grind en/of grof zand beginnend 
tussen 40 en 80 em en minstens 
40 em dik of beginnend dieper dan 
80 em en doorgaand tot dieper dan 
120 em 

Als bij a, doch gemiddeld is de landbouwkundige 
geschiktheid van gronden met deze toevoeging beter 
en de kans op zomerdepressies minder. 

d. Oude klei ondieper dan 40 em be
ginnend 

Op enige plaatsen in het zuidoostelijk gedeelte van 
het gebied komt ondieper dan 40 em oude klei voor. 

e. Oude klei beginnend tussen 40 en 
120 em en minstens 20 em dik 

In het oostelijk deel van het gebied komt deze toe
voeging vrij veel voor bij humuspodzolgronden. De 
meestal zware en dichte klei werkt storend op de 
\Vaterbeweging in de grond, zodat in tijden met veel 
nccrslag spoedig wateroverlast optreedt, vooral wan
neer de boven1iggende zandlaag dun is. In tijden van 
geen of weinig ncerslag is de watervoorraad spoedig 
uitgeput, omdat er niet of nauwelijks water capillair 
opstijgt vanuit de oude klci. Door bovengenoemde 
oorzaken zijn deze gronden wisselend nat en droog. 
Naarmatc echter de oude klei dieper in bet profiel 
voorkomt, vermindert bet euvcl. Een diepte van circa 
100 em kan gunstig wcrken ten aanzien van de vocht
voorziening van de plant. 

Uit het bovenstaande zal duideJijk zijn geworden 
dat de invloed van een oude kleiondergrond op de 
landbouwkundige geschiktheid van een grand sterk 
afhankelijk is van: 
- de diepte van voorkomen 
- de aard van het materiaal, dat op de klei ligt 
- het bodemprofiel in dit materiaal. 
In verband hiermede kan de Jandbouwkundige ge
schiktheid moeilijk generaliserend worden beschreven. 
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Waterhuishouding 
Of ontwatering van deze gronden een gunstig effect 
geeft, hangt af van de diepte, waarop de klei begint 
en van de aard van het bovenliggende profiel. Bij 
Rekken worden op dergelijke gronden door middel 
van drainage redelijke resultaten bereikt. Het is dus 
mogelijk de wateroverlast te verminderen, de gevoelig
heid voor droogte zal eehter b1ijven. 

f. Grind en/of grof zand ondieper 
dan 40 em beginnend en oude klei 
beginnend tussen 40 en 120 em en 
minstens 20 em dik 

Deze gronden zijn gelijk aan de onder e genoemde, 
maar bevattcn bovendicn in de bovengrond grind met 
of zonder grof zand, wam·door ze Iandbouwkundig 
minder gesehikt zijn. Ontwatering client voorzichtig 
te geschicden. 

g. Grind en/of grof zand beginnend 
dieper dan 40 em en minstens 20 
em dik en oude klei beginnend 
tussen 40 en 120 em en rninstens 
20 em dik 

A~s f doch de afwijkingen komen dieper dan 40 em 
voor, waardoor zc gewoonlijk landbouwkundig wat 
beter geschikt zijn. Ze verdrogen minder snel en heb
ben minder wateroverlast. 

h. Plaatselijk verwerkt en groten
deels geegaliseerd 

Deze gronden zijn dermate verwerkt, dat geen ge
middclde profielbeschrijving is te geven, zie ook par. 
4.3.2 onder h. 

i. Plaatselijk afgegraven 

Ook hier een te grote heterogeniteit, zodat geen 
gemiddelde profielomschrijving gegeven kan worden, 
zic par. 4.3.2 onder i. 
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DEELRAPPORT 5 

Neerslag en neerslagverdeling naar plaats en tijd 

H. J. Colenbrander 
Ph. Th. Stol 

1. INLEIDING 

Het doel van vele neerslagstudies is het vaststellen 
van een betrouwbare maat voor de gebiedsneerslag 
uit een beperkt aantal waarnemingspunten. Lijkt dit 
een vrij cenvoudige opgave, in werkelijkheid is dit 
niet het geval. De neerslag blijkt namelijk zowel naar 
plaats als naar tijd, zeer onregelmatig te zijn verdeeld. 
Voor een wat groter gebied kan daarom uit de ge
gevens van een gering aantal waarnemingsstations de 
totale hoeveelheid neerslag over betrekkelijk korte 
tijdsintervallen niet nauwkeurig worden bepaald. 

Zelfs het meten van de punt-regenval Ievert de 
nodige .vraagpunten op. Zo blijken vorm, grootte en 
opstcllingshoogte van de regenmeter en vooral ook de 
omgeving van het waarnemingsstation van invloed op 
de neerslagmeting te zijn. 

De nauwkeurigheid die wordt nagestreefd dient 
verband te houden met het doe! waarvoor de neer
slagcijfers worden gebruikt. In de weg die het water 
aflegt alvorens buiten het gebied tot afvoer te komen 
worden de knelpunten gevormd door die plaatsen 
waar het water met de kleinste intensiteiten kan pas
seren. Zo zal het dus voor een afvoeronderzoek waar
bij watertransportproblemen en dimcnsionering van 
kunstwerkcn aan de orde komen, noodzakelijk zijn 
met grote detaillering de verschijnselen vast te leggen 
en dus een dicht net van neerslagstations frequent te 
meten. Dit gcldt bijvoorbeeld in sterke mate voor de 
afvoerstudie van gebieden met stedelijke bebouwing. 

Is het doe! gericht op het onderzoek naar het op
treden van schade aan de landbouwproduktie veroor
zaakt door wateroverlast, dan kan, afhankelijk van 
jaargetijde en gewaskeuze, met een ruimer waarne
mingsnet en geringe meetfrequentie worden volstaan. 
Het noteren van neerslagsommen over een aantal op
eenvolgende dagen kan dan reeds voldoende infor
rnatie voor verdere analyse verschaffen. 

Wei dient gememoreerd, dat voor het met elkaar 
in verband brengen van afvoer en neerslaghoeveel
heden het werkelijk gebeuren chronologisch gevolgd 
moet worden. Dit vereist een grotere waarnemings
dichtheid, dan wanneer de doelstelling aileen is het 
vervaardigen van frequentie-overzichten. 

Het zal duidelijk zijn dat voor het bestuderen van 
de waterhuishouding van een gebied het meetnet en 

de organisatie van het verrichten van de waarnemin
gen afgestemd moet zijn op het onderdeel, dat de 
meest intensieve rnetingen vereist. Andere benodigde 
uitkomsten kunnen dan door sommatie verkregen 
worden. 

De belangrijkste problemen die bij het neerslag
onderzoek naar voren komen hebben nu betrekking 
op: 

~ het nauwkeurig meten van de punt-neerslag 
het vaststellen van de vereistc dichtheid van het 
meetnet en van de frequentie van waarneming. 

De resultaten van een aantal onderzoekingen die 
in het Leerinkbcekgebied zijn uitgevoerd en die met 
deze problemen verband houden, zullen in dit deel
rapport worden besproken. Het betreft in de eerste 
plaats het vergelijkcn van de regenhoeveelheden, die 
in de diverse typen regenmeters zijn gemeten. In dit 
verband zal een nieuw type regenmeter worden be
sproken. Verder zijn de neerslaghoeveelheden ver
geleken die op eenzelfde tijdstip op verschillende 
stations zijn gemeten. Bovendien is voor het Leerink
beekgebied de neerslagverdeling over tijkvakken van 
verschillende lengte bestudeerd (uur, etmaal, maand, 
seizocn en jaar). Tcnslotte is voor het station 'Winters
wijk de neerslagverdeling gedurende de onderzoeks
periode vergeleken met de neerslagvcrdeling gcduren
de de langjarige waarnemingsperiode (1880- 1967) 
voor dit station. Ook is het extreme karakter van een 
aantal neerslagsommen aangetoond. Onderzoekingen 
die betrekking hebbcn op economische aspecten zijn 
niet uitgevoerd. 

2. NET VAN REGENSTATIONS 

Bij het begin van het onderzoek in 1960 waren 
voor Nederland geen gegevens bekend ten aanzien 
van de relatie tussen het aantal regenstations en de 
nauwkeurigheid waarrnee hieruit een gebicdsneerslag 
kan worden berekend. STOL (1967) heeft naderhand 
de resultaten van een door hem uitgevoerd onderzoek 
aangaande dit punt gepubliceerd. Het onderzoek in 
het Leerinkbeekgebied is met een gering aantal sta~ 
tions gestart. waarbij het in de bedoeling lag het 
meetnet te verdichten zodra bleek, dat de gebieds-
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Fig. 5.1. Het net van regenstations en de indeling volgens de Thiessen methode 
Network of rainfall stations and the Thiessen polygons 

neerslag niet nauwkeurig genoeg kon worden bere
kend. In de loop van de tijd is bet aantal stations 
inderdaad sterk uitgebreid, onder andere omdat er 
plaatselijke buien voorkwamen, die niet door een van 
de regenmeters werden geregistreerd. 

De stations Rekken en Borculo zijn K.N.M.I.
stations waarvan gegevens beschikbaar zijn vanaf 
1942 resp. 1945. Op deze stations is door de Dienst 
voor de Waterhuishouding een registrerende regen
meter in 1954 resp. 1963 geplaatst. Naast deze twee 
stations zijn in oktober 1960 een tweetal nieuwe sta
tions gesticht, te weten Beyer (Br) en ten Barge (fig. 
5.1). De symbolen waarmec de stations worden aan
geduid staan in tabel 5.1 vermeld. 

Het meetnet is in ju1i 1963 verder uitgebreid met 
de stations Pn en HI. Station Br is toen echter op
geheven. Vervolgens is het net in april 1964 gecom
pleteerd met de stations Hf, Se, Pe, At, Wn en Wr. 
Gedurende de laatste onderzoekjaren (1964- 1967) 
zijn de gegevens verzameld op de stations die in fig. 
5.1 zijn aangegeven. Bij de verdeling van de stations 
is rekening gehouden met de onderverdeJing van het 
gebied in deelstroomgebiedjes (deelrapport 2). Hierbij 
is er van uit gegaan, dat zoveel rnogelijk in elk deel-
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Tabel 5.1. Neerslagstations in het Leerinkbeekgebied en 
hun gewichten volgens het Thiessennet (fig. 5.1) 

Station Afkorting Oppervlakte Gewicht 
(lm) (g) 

Borculo Do 125 0,025 
Hulshof Hf 650 0.13 
Te Strocte Se 795 0.15 
Pompstation Pn 980 0,18 
A vest At 900 0,17 
Pape Pe 20 0,005 
'Voerdman Wn 565 0,11 
Hupsel/Ten Barge Hl/Be 705 0,14 
'Vormgoor Wr 460 0,09 
Rekken Rn 
Totaal 5200 1,00 
Total 

Stat/on Indication Size Weight 
(ha) (g) 

Table 5.1. Precipitation stations in the Leerinkbeek area 
and their weights according to the Tlliessen method 
(Fig. 5.1) 

gebiedje een regenstation aanwezig moest zijn. DaarM 
door is de onderJinge afstand van de stations verschil
lend. 



Fig. 5.2. Regenstation Pape met links op de foto cen 
standaard rcgcnmeter, rechts een pluviograaf en op de 
voorgrond een grondrcgcnmetcr 
Rainfall station Pape equiped with a standard rain gauge 
(left) mid a recording gauge (right); the foreground show
ing a ground level gauge 

Aile stations zijn van een zogenaamdc oude stan
daard regenmeter voorzien, die dagelijks wordt af
getapt (fig. 5.2). Deze regenmeter heeft een opvang
trechter met een oppervlaktc van 4 dm2, terwijl de 
trechterrand zich 40 em hoven maaiveld bevindt. De 
nieuwe standaard regenmeter die momenteel door het 
K.N .M.l. wordt gebruikt, hceft dezelfde opstellings
hoogte als de oude, maar slechts de hclft van de 
trechteroppervlakte (2 dm2). 

Op de stations Bo, Pn, HI en Pe is bovendien nog 
een zogenaamde grondregenmeter ge"instatlccrd (fig. 
5.2). Deze word! oak dagelijks afgetapt en heeft de
ze1fde oppervlakte als de oude standaardregenmeter; 
de trechterrand is echter ongeveer op maaivcldhoogte 
geplaatst. Op de voordelen van deze opstellingswijze 
zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. 

Teneinde de neerslagverdeling binncn een dag te 
kunncn vaststellenJ zijn op een vijftal stations (BoJ PnJ 
Pe, HI en Rn) pluviograven opgesteld (fig. 5.2). Deze 
zijn van het type, dat in Nederland bet meeste wordt 
gebruikt. De pluviograaf is voorzien van een opvang
reservoir en ecn vlotter waaraan een pen is bevestigd; 
deze noteert de regenval op een registratiestrookJ die 
op ecn ronddraaiende trammel is gespanncn. De 
trommel wordt door een uurwerk aangedreven en 
maakt een omwenteling per dag, waarbij dagelijks de 
registratiestrook wordt vernieuwd. De vlotterkamer 
wordt na elke 10 mm neerslag automatisch door mid
del van een syphon-systeem geleegd. Om ook in de 
winter de neerslag te kunnen registrercn, is de pluvio~ 
graaf van ccn verwarmingselement voorzienJ dat 
geregeld wordt door een thermostaat, ingesteld op 
+zoe. 

Zoals zal blijken, kleven er aan het gebruik van de 
pluviograaf enige nadelen. Mede om deze nadelen te 

ondervangenJ is een nieuw type registrerende regen· 
meter ontwikkeldJ dat op de stations Pn en HI staat 
opgestcld. Het principc van de nieuwe regenmeter zal 
in de volgende paragraaf kart worden uiteengczet. 

3. REGENMETINGEN 

Factoren, die bij de meting van de necrslag een 
belangrijke rol spelen, zijn onder andere: 

de vorm en grootte van de regenmeter 
de opstellingshoogte van de meter 
de omgeving van het meetstation. 

Wat betreft de meest gewenstc vorm van een regen
meter bestaat nogal verschil van inzicht. Het aantal 
in gebruik zijnde typen regenmeters is dan ook erg 
groat. De belangrijkste verschillen hebben betrekking 
op de diameter en de diepte van de opvangtrechterJ 
alsmede op de hoogte van de opstaande randen. De 
eisen waaraan een goede regenmcter moet voldoen 
zijn in de W.M.O.-GUIDE (1965) samengevat. 

Ecn belangrijk punt is verder de hoogte waarop de 
rand van de regenmeter zich bevindt boven bet maai
veld. Uit verschillende onderzoekingen (BRAAK, 1953; 
KURTYKA, 1953; DB ZBBUW, 1963; RODDA, 1967) is 
gebleken, dat de afgetapte ncerslaghoeveelheid af
neemt, naarmate de regenmeter meer onder invloed 
van de wind staat. Aangezien de windsne1heid met de 
hoogte toeneemtJ is de afgetapte neerslaghoeveelheid 
kleinerJ naarmate de meter hoger staat opgesteld. Ook 
cen beschut opgestelde regenmeter biedt dus voor
delen, mits de beschutting biedende omgeving niet te 
dicht bij de regenmeter staat en de meting niet on
gunstig kan be"invloeden. Als regel wordt aangehou
den (W.M.O.-GUIDB, 1965) dat obstakels minstens op 
een afstand van viermaal hun boogte van de regen
meter verwijderd moeten zijn. De praktijk leertJ dat 
een dergelijk meetstation moeilijk is te vinden en dat 
het daarom eenvoudiger is de windinvloed te elimi
neren door de opstellingshoogte van de regenmeter te 
verlagen. 

Om de externe invloeden op de neerslagmeting te 
kunnen vaststellen, zijn op een viertal stations in 
het Leerinkbeekgebied, zowel de normale standaard 
regenmeter (40 em hoven maaiveld)J alsmede een 
grondregenmeter met dezelfde trechterdiameter, op
gesteld. Bij bet opstellen van de grondregenmeter is 
er vooral op gelet, dat geen regen vanaf de grond in 
de meter spat (fig. 5.2). 

De resu1taten van een verge1ijkend onderzoek tus~ 
sen de standaard- en grondregenmeter zijn in fig. 5.3 
weergegeven. Het linkerdeel van deze figuur laat de 
samenhang zien tussen de grond- en standaardmeter 
voor station Hl; in het rechterdeel is voor beide typen 
regenmetersJ die op station Pe staan opgesteldJ de 
neerslag over een periode van drie jaar cumulatief 
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Fig. 5.3. Vergelijking van de gesommeerde neers1aghoeveelheden van de standaard (St) en grondregenmeter (G1), voor 
het station Hupsel (links); rechts de gesommeerde neerslaghoeveelheden voor dezelfde typen meters van station Pape over 
de periode 1964- 1967 
Double-mass curve of accumulated rainfall for the standard (S1) and ground level (G1) rain gauges of station llupsel 
(left); the accumulated rainfall amounts for the period 1964-1967 for the same types of gauges of station Pape (right) 

uitgezet. De verschillen tussen de standaard- en grond
regenmeter blijken voor de stations HI, Pe en Bo 
resp. 7,6; 6,1 en 6,0 % te bedragen (neerslag stan
daard regenmeter = 100 % ). De verschi11en zijn 
evenwel niet voor aile jaargctijden hetze1fde. Dit blijkt 
uit fig. 5.4, waarin de gemiddelde verschitlen van de 
drie stations per maand zijn uitgezet. In de zomer 
blijken de verschillen kleiner te zijn dan in de winter
maanden. RoDDA (1967) vond bij zijn experimenten 
in Engeland een vrijwel identiek verloop als de lijn 
in fig. 5.4. De seizoensinvloed is het gevolg van een 
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0
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geringe windinvloed in de zomer door de te velde 
staande gewassen en het bladerendek van borneo en 
struiken. Wellicht zijn de relatief grotere regendrup
pels van de zomerse buien oak minder windgevoelig, 
en dientengevolge de verschillen minder groot. Gezien 
de genoemde resultaten leidt het gebruik van grond
regenmeters tot ccn nauwkeuriger meting van de neer
slag. De toepassing van deze regcnmeters verdient 
daarom aanbeveling. Naast de verschillen tusscn de 
grond- en standaardrcgcnmeters, blijken oak verschil
len op te treden tussen de hoevcelheden neerslag ge
meten met de standaardregenmeter en pluviograaf. 
Vooral in winterpcrioden kunnen deze verschillen 
aanzienlijk zijn (tabel 5.2). De in tabel 5.2 genoemde 
verschillen gelden voor maandgemiddelden over drie 
stations en in totaal twintig jaren van waarneming. 

Tabel 5.2. De procentuele verschillen tussen de neerslag
maandsommen gemeten in standaardregenmeters (Ps) en 
pluviografen (P p) 

Verhouding Winterperioden Zomerperioden 

lOO(P,-Pp)IP, 8a9% 2a3% 

Ratio Winter periods Summer periods 

Table 5.2. Ratios between d;jferences of monthly pre
cipitation totals measured with standard gauges (P 

8
) and 

recorders (Pp) 

De verschillen ontstaan waarschijnlijk door een gro~ 
tere verdamping van neerslag veroorzaakt door het 
verwarmingselement van de pluviograaf. 



Een ander verlies treedt op tijdens het periodiek 
legen van de pluviograaf door middel van een syphon
systeem. In de winter zu1len de gegevens van de 
pluviograaf voor gedetailleerde hydrologische onder
zoekingen dan ook minder geschikt zijn. Deze con
statering gevoegd bij de besproken verschiHen tussen 
een regenrneter op standaardhoogte (40 em hoven 
mv) en de grondregenrneter zijn er aanleiding toe ge
weest, een nieuw type registrerende regenmeter, op 
grondniveau te ontwikkelen. Deze meter werkt vel
gens het principe van de cornmunicerende vaten (fig. 
5 .5). Door de grote opvangtrechter en de kleine op
pervlakte van de beide vertikale buizen is het moge
lijk de neerslag met een nauwkcurigheid van ongeveer 
0,1 mm te meten. 

OPVANGTRECHTER 
COLlECTOR 

~: 
I 

I 

RECORDER 

Fig. 5.5. Schcmatischc doorsnede van het nieuwe type 
registrerende grondregenmeter (matcn in mm) 
Schematical cross section of the new type recording rain 
gauge at ground level (measures in mm) 

Door de grote opvangtrechter en de plaatsing op 
maaiveldniveau is de windinvloed relatief klein. In 
het buizensysteem kan ongeveer 140 mm neerslag 
worden geborgen, waarbij de kans, dat dit water in 
de zomerdag verdampt of in de winterdag bevriest, 
klein is. De regenmeter moet gemiddeld zes maal per 
jaar worden leeggepompt, hetgeen met behulp van 
een klein handpompje geschiedt. De waterstand in de 
registratiebuis wordt door een punched tape recorder 
elk kwartier op een band geponst. De verwerking van 
deze band gebeurt geheel mechanisch zodat het tijd
rovende en eentonige aflezen van registratiestroken 
wordt vermeden. 
Een uitvoerige beschrijving van de nieuwe regenmeter 
en een voorbeeld van de uitwerking van de ponsban
den is door COLENBRANDER en VERSTRAATE (1966) 
gepubliceerd. Ook hier zijn de resultaten zodanig, dat 
het gebruik van dit type regenmeter, speciaal voor 
gedetailleerde onderzoekingen, een veelvuldige toepas
sing verdicnt. Op de stations Hl en Pn (fig. 5.6) zijn 
regenmeters van het nieuwe type geplaatst. 

Fig. 5.6. Verschillende typen regenmeters opgesteld op 
station Hupsel; op de voorgrond de grote opvangtrechter 
en de punched tape recorder van het nicuwe type regen
meter 
Various types of rain gauges in use at station Hupsel; on 
the foreground the large collector and the punched-tape 
recorder of the new type of rain gauge 

Het is duide1ijk dat nauwkeurige sneeuwmetingen 
met de nieuwe regenmeter niet mogelijk zijn. Dit geldt 
overigens evenzeer voor vrijwel aile andere in gebruik 
zijnde regenmeters. Aan het uitvoeren van nauwkeu
rige sneeuwmetingen is in het kader van het Leerink
beekgebiedonderzoek weinig aandacht besteed, aan
gezien gedurende de onderzoekperiode relatief weinig 
sneeuwval is voorgekomen. 

4. NEERSLAGVERSCHILLEN NAAR 
PLAATS EN TIJD 

Het zeer plaatselijke karakter van veel zomerse 
regenbuien is wei bekend. Een nauwkeurige beschrij
ving van derge1ijke buien is meestal echter moeilijk 
te geven, aangezien het hiervoor benodigde, vrij dich
te, net van waarnemingsstations vrijwel nergens aan
wezig is. Ret meetnet in het Leerinkbeekgebied biedt 
echter goede mogelijkheden voor een dergelijke studie. 
Te meer daar de meteorologische omstandigheden 
tijdens de onderzoekperiode mecwerkten, kon een 
groot aantal buien nader worden bestudeerd. 
Van een bui met een zeer extreem plaatselijk karak
ter is in fig. 5.7 het isohycten patroon getekend. 
In de kern van deze bui (station Pn) viel in CCn 
uur tijds ongeveer 60 mm regen. De hoogste in
tensiteit gedurende de bui bedroeg 40 mm in 
20 min. Op station Pe, gelegen op een afstand 
van 5 km van station Pn, vie} tijdens deze bui in 
totaal slechts 1 mm regen. Het neerslagpatroon van 
een aantal andere buien is door CoLENBRANDER en 
VERSTRAATE (1967) beschreven en in een aantal 
kleurkaarten vastgelegd. Bovendien zijn in tabel 5.3 
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Tabel 5.3. Dagen met een ongelijke neerslag verdeUng in 
01m/etm (08.00 · 08.00) 

Station Zomerperioden Winterperioden 

l 1965 1966 1965 1966 

Datum 1718 13/6 15/6 14/8 23/8 11/12 6/2 1213 

Rekken 2 26 22 35 64 17 20 4 
Pape 0 4 0 23 50 7 16 7 
Pompstation 31 7 16 18 40 16 13 10 
Borculo 0 3 0 10 24 12 10 10 

Date 1718 13/6 15/6 14/8 23/811/12 6/2 1213 

t 1965 1966 1965 1966 

Fig. 5.7. Isohyeten (mm) van de onweersbui op 20 juli 
1965 (19.00 · 20.00 uur) 

Station Summer periods Winter periods 

lsohyetal map (mm) of the rain storm of July 20, 1965 
(19.00. 20.00 h) 

Table 5.3. Days with an irregular precipitation pattern 
in mm/24h (08.00 · 08.00 a.m.) 
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Fig. 5.8. Isohyeten (mm) voor de neerslagmaandsom van juli 1965 (a); het neerslagzomertotaal 1966 (b); 
de gemiddelde jaarlijkse neerslag over de periode 1 april 1964 tim 31 maart 1967 (c); de gemiddelde 
zomerneerslag over de jaren 1964 tim 1967 (d) 
lsohyetal maps (mm) indicating rainfall totals of July 1965 (a),· the summer season 1966 (b),• the mean 
annual total over the period 1964 through 1967 (year starting at April 1st) (c); the mean summer rainfall 
over the period 1964 through 1967 (d) 



voor een aantal dagen met een onregelmatige neer
slagverdeling de neerslagtotalen vermeld. Duidelijk 
blijkt uit al deze gegevens, dat een vrij groat aantal, 
zeer plaatselijke buien voorkomt. De neerslagverschil
len over wat langere perioden worden bovendien maar 
ten dele genivelleerd zoals uit fig. 5.8 blijkt. In de 
drie zomermaanden van 1966 treedt tussen bet ooste
lijk en westelijk dee! van het Leerinkbeekgebied een 
verschil in neerslag op van meer dan 100 mm. Ge
rekend over de laatste drie onderzoeksjaren, is ook 
een duidelijk verschil tussen de neerslaghoeveelheden 
in bet oostelijk en westelijk deel van bet gebied aan
wezig. In hoeverre deze verschillen aan toevallige of 
systematische afwijkingen moeten worden toegeschre
ven, kan slechts een onderzoek over een grater aantal 
jaren uitwijzen. Verschillen tussen op eenzelfde tijd
stip gerneten neerslaghoeveelheden, zijn uiteraard van 
invloed op de correlatie tussen de, op de diverse sta
tions, gemeten neerslag recksen. Hierop zal in de vol
gende paragraaf nader worden ingegaan. 
Tot nu toe is voornamelijk gesproken over de onge
lijke neerslagverdeling tijdens de zomer. De neerslag 
in de rest van het jaar is veel gelijkmatiger verdeeld. 
Tach komen ook buiten het zomerseizoen, vooral 
tijdcns de hevigste buien, belangrijke verschillen in 
neerslag voor (fig. 5.9). In deze figuur zijn lijncn van 
gelijke neerslaghoeveelheden getekend voor de neer
slagsom van 3 en 4 december 1960. Ook voor andere 
winterbuien b1ijken verschillen op te trcden (tabel 
5.3). In de winter zijn juist deze grate regenbuien van 
veel belang. Daarom zal ook in dit jaargetijde, niet
tegenstaande de gemiddeld veel geringere necrslag-

Fig. 5.9. Isohyeten (mm) voor het neerslagtotaal over de 
dagen 3 en 4 december 1960 
lsolzyetal map (mm) of the storm on December 3 and 4, 
1960 
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Fig. 5.10. Twee voorbeelden van een onregelmatige neer
slagverdeling (station Hupsel) 
Two examples of irregular rainfall distribution (station 
Hupsel) 

verschillen tussen de stations, een niet te klein aantal 
waarnemingsstations aanwezig moeten zijn. 
De neerslag blijkt dus naar plaats ongelijkmatig te 
zijn verdccld, doch dit is naar tijd evenzeer het geval. 
Voor een tweetal dagen te Hupse1 is in fig. 5.10 aan
gegeven hoe de neerslagdagsom is opgebouwd uit 
neerslagkwartiersornmen. Hieruit volgt, dat de mo
mentane intensiteit waarmede de neerslag het gebied, 
of een afwateringssysteem belast, veel grater is dan 
de intensitcit in mm/ etm, die over een volledig etmaal 
slechts een gemiddeldc waarde verschaft. Is het be
lang gelegen in het kennisnemen waarmede neerslag
hoeveelhcden moeten worden afgevoerd en getrans
porteerd dan kunnen neerslagdagsommen een te grove 
maat voor verdere studie zijn. Differentiatie binnen 
een etmaal wordt dan noodzakelijk. 
Om deze redenen wordt voor de afvoerstudies van 
snel reagerende stroomgebieden gebruik gemaakt van 
tijdvaklengten, korter dan een etmaal (DE JAGER, 

1965; deelrapport 7). Bovengenoemd verschijnsel zal 
zich sterker doen gevoelen naarrnate de bergingscapa
citeit van het systeern geringer is. Zo maakt men bij 
rioleringsberekeningen gebruik van de 10 min. regen
val. In dit verband kan gewezen worden op een fre
quentie-onderzoek van 5 min. regenvallcn, dat door 
LEVERT (1968) voor De Bill is verricht. 

5. NEERSLAGVERSCHILLEN IN AFHAN
KELIJKHEID VAN DE AFSTAND 

De mate van onderlinge samenhang tussen neer
slaghoeveelheden op twee of meer stations gemeten, 
is sterk afhankelijk van het seizoen. Teneinde ook 
omtrent dit seizoeneffect ge'informeerd te raken is het 
basismateriaal bij verschillende van de volgende be
werkingen opgesplitst en is gedefinieerd: 
voorjaarsperiode: 
zomerperiode: 
najaarsperiode: 
winterperiode: 

maart, apri11 mei 
juni, juli, augustus 
september, oktober, november 
december, januari, februari 
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Als maat voor de samenhang tussen twee (of meer) 
neerslagreeksen kan de gewone (of multipele) cor
relatie-coefficH~nt worden gebruikt, een grootheid die 
gedefinieerd is voor elk type kansverdeling van de 
gecorreleerde variabelen. De berekeningen zijn uitge
voerd voor aile neerslagdagsommen en pentadesom
men uit de genoemde perioden, doch de laatste niet 
overlappend. 
Bij onderlinge vergelijking van de neerslaghoeveel
heden op een aantal stations is als voorwaarde gesteld, 
dat op aile beschouwde stations meer dan 0,1 mm 
moest zijn geregistreerd. Deze voorwaarde is inge
voerd met als achtergrond de gedachte dat, indien de 
atrnosferische ornstandigheden zodanig zijn dat deze 
geen aanleiding tot neerslagvorming geven, de vraag 
naar de onderlinge verschillen tussen stations zinloos 
is. De voorwaarde, dat er rneer dan 0,1 rnrn moet 
zijn geregistreerd, houdt verband met het feit, dat 
zeer geringe hoeveelheden mogelijk door verschi11ende 
waarnemers anders zullen worden afgerond, zodat 
ook dan geen bruikbare maat voor een vergelijking 
wordt verkregen. 
De onderlinge neerslagverschillen tussen twee stations, 
in afhankelijkheid van seizoen en afstand, komen in 
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fig. 5.11 duidelijk naar voren. Voor zomer- en winter
perioden zijn de gegevens uitgezet voor stations op 
onderlinge afstanden van 15; 6,5 en 0,7 km. Naar
mate de onderlinge afstand toeneemt, wordt de samen
hang reeds vanaf een afstand van 6,5 krn duidelijk 
geringer. Dit effect is echter het sterkst in de zomer
periode en slechts gering in de winter, waarrnede het 
verschillend karakter van de vaak plaatselijk vallende 
zomerregens en de het gehele gebied overdekkende 
winterregens is ge'illustreerd. In de figuren zijn de 
bijbehorende correlatie-coefficienten r en standaard 
afwijkingen s vermeld. Hiermede wordt een indruk 
gegeven van de betrouwbaarheid van de verschillende 
relaties. 
Een geografische weergave van de afname van de 
ondcr1inge samenhang van de stations bij ecn toe
nemende afstand, wordt in fig. 5.12 gedernonstreerd. 
In de fig. 5.12a en 5.12b zijn voor de zomerperiode, 
de correlatie-coCfficienten uitgezet voor de stations 
Pn resp. Bo met alle andere stations. Hoewel bet ge
hele gebied van onderzoek niet groat van afmeting 
is - de grootste afstand binnen het gebied bedraagt 
nog geen 12,5 km - neemt de correlatie tussen de 
neerslagstations in de zomer reeds sterk af, ruwweg 
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Fig. 5.11. Correlatie-diagrammen, voor dagneerslagen groter dan 5 mm, voor stations op ondcrling verschillende afstand 
(15, 6,5 en 0,7 km), resp. voor zomer- en wintcrpcrioden 
Scatter diagrams for daily rainfall amounts exceeding 5 mm, from stations at various distances (15, 6.5 and 0.7 km) for 
summer and winter pedods respeclh•ely 
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Fig. 5.12. Lijnen van gelijke correlatie coCfficienten (r) en standaardafwijkingen (s) uitgaande van de 
stations Pompstation (Pn) resp. Borculo (Bo), berekend voor zomerpcrioden 
Lines of equal correlation coefficients (r) and standard deviations (s) with reference to the stations Pomp~ 
station (Pn) resp. Borculo (Bo) derived for summer periods 

elke 2 a 3 km met 0,05 eenheden. Over de gehele 
lengte van het stroomgebied gemeten, dat wil zeggen 
tussen twee zover mogelijk van elkaar gelegen punten, 
bedraagt de correlatie 0,80, hctgeen betekent, dat nog 
slechts 64 % van de variatie van een der neerslag
reeksen, uit de afhankelijkheid van de meetpunten 
kan worden verklaard. 
De toenarne in onzekerheid tussen de uitkomsten op 
twee stations met groter wordende onderlinge afstand, 
kan ook uitgedrukt worden door de standaardafwij
king rond de regressielijn in beschouwing te nemcn. 
Voor de stations Pn en Bo is het verloop van de 
standaardafwijkingen voor zomerperloden in de fig. 
5.12c en d getekend. Op onderlinge afstanden van 
6 km bedraagt deze standaardafwijking ongeveer 4 
mm, hetgeen er op neerkomt, dat op een tweede 
meetstation verwacht kan worden, dat de ter plaatse 
gevallen hoeveelheid neerslag een absoluut bedrag 
van ongeveer 8 rnm met bet eerste meetstation kan 

verschillen, met een kans van 5 % dat dit verschil 
groter is. Voor de winterperiode zijn de verschillen 
aanrnerkelijk geringer. 
De correlatic-coefficH!nten zijn nu aile groter dan 
0,95 voor neerslagdagsornmen en grater dan 0,98 
voor pentadesommen, waarbij opgemerkt wordt, dat 
van het station At bekend is, dat dit een onregelmatig
heid vertoont in de tijdstippen, waarop de neerslag 
gerneten wordt. De standaardafwijking ligt nu in de 
orde van I a 2 mm (tabel 5.4). 
Wordt tenslotte een samenvatting gegeven van enkele 
van de bclangrijkste resultaten, dan ontstaat het beeld 
van tabel 5.5, waarin voor de verschillende seizoenen 
of perioden, zowcl voor dag- als pentadesommen de 
correlatie-coefficienten verlopend van west naar oost 
voor toenemende afstanden staan weergegeven. 
Zowel bet verloop met afstand (per kolom) als het 
cyclisch verloop met de tijd (per regel) valt uit deze 
samenvatting duidelijk waar te nemen. 
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Tabel 5.4. Correlatie-coefficienten (r) en standaardafwijkingen (s) in mm voor de betrekkingen tussen de stations Borculo 
resp. Pompstation en de overige stations (winterperioden 1964- 1967) 

Station Borculo Pompstation 

Afstand r s Afstand r s 
(km) (km) -· --·--·-·-~----

dag- pentade- dag- pentade- dag- pentade- dag- pentacle-
som sommen som sommen som sommen som sonunen 

Borculo 6,5 0,986 0,991 0,87 2,03 
Te Stroete 3,5 0,966 0,932 1,43 3,07 3,5 0,966 0,981 1,44 3,14 
Hulshof 4 0,975 0,996 1,16 1,45 4 0,981 0,995 1,02 1,56 
A vest 6,5 0,934 0,992 1,97 2,08 2,5 0,941 0,981 1,86 2,71 
Pompstation 6,5 0,986 0,991 0,85 2,03 
Woerdman 8 0,977 0,987 1,07 2,35 2 0,987 0,994 0,82 1,59 
Pape 8 0,955 0,987 1,51 2,37 6,5 0,952 0,982 1,55 2,82 
\Vormgoor 10 0,980 0,988 1,05 2,45 3,5 0,987 0,995 0,83 1,53 
Hupscl 10 0,972 0,989 0,99 2,29 4,5 0,988 0,993 0,78 1,75 
Ten Barge 10,5 0,980 0,989 1,19 2,19 5 0,978 0,992 1,05 1,88 
Rekken 15 0,964 0,985 1,43 2,84 8,5 0,982 0,992 1,02 2,07 

daily pentade daily pentade daily pentade daily pentade 
totals totals totals totals totals totals totals totals 

Distance Distance 
(km) r s (km) r s 

Station Borculo Pompstafion 

Table 5.4. Correlation-coefficients (r) and standard deviations (s) in mm for the relationship between the stations Borculo 
resp. Pompstation and the other stations mentioned (winter periods 1964 -1967) 

Tabel 5.5. Correlatie-coefficienten (r) van bet station Borculo met cen drietal andere stations op verschillende afstanden 
(1964 t/m 1966) 

Station Afstand Dagsommen Pentadesommen 
(km) 

voorjaar zomer najaar winter voorjaar zomer najaar winter 

Te Stroete 3,5 0,924 0,944 0,970 0,966 0,967 0,956 0,986 0,982 
'Voerdman 8 0,909 0,867 0,966 0,977 0,945 0,848 0,985 0,987 
Rekken 15 0,882 0,807 0,938 0,964 0,900 0,779 0,970 0,985 

spring summer autumn winter spring summer autumn winter 
Distance 

Station (km) Daily totals Pentade totals 

Table 5.5. Correlation-coefficients (r) of station Borculo versus three other stations at various distances (1964 -1966) 

De hier besproken uitkomsten passen goed in het 
beeld, dat voor de gehcle Achterhoek kan worden 
opgesteld, zoals door SToL (1968b) is uiteengezet. 
Aan het slot van dit deel van de beschouwingen 
wordt nogmaals gewezen op het feit dat, ondanks de 
hoge waarden van de correlatie-co/Mficit~nt in inciden
tele gevallen, ook in de winter toch opmerkelijke ver
schillen naar plaats kunnen voorkomcn (fig. 5.9). 

6. HET OPTIMALISEREN VAN EEN 
NEERSLAGMETINGSNET 

De gebruikelijke wijze van bepalen van de neerslag 
over een geheel stroomgebied vindt plaats met een 
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Thiessennet (fig. 5.1), waarin aile meetpunten in, 
maar ook de dichtstbij gelegen meetpunten buiten 
het gebied deelnemen. Het zogenaamde Thiessen
gemiddelde bestaat nu uit een gewogen gerniddelde 
van de neerslag op dezelfde tijdstippcn op de ver
schillende stations gerneten, waarbij de gewichtsgetal
len evenredig gekozen zijn aan de grootte van het 
oppervlak dat elk station volgens het Thiessennet in 
het stroomgebied vertegenwoordigt. De gewichtsgetal
len staan in tabcl 5.1 vermeld. 
Gezicn de hoge correlaties tussen de neerslagstations 
onderling blijkt het thans beschikbare Thiessennet 
niet optimaal te zijn, hetgeen wil zeggen dat met 
mindcr moeite en kosten dezelfde informatie verwor
ven kan worden. Het spreekt vanzelf dat dit uitgaande 



van een dicht waarnerningsnet eerst achteraf te con
stateren valt. Na een aantal jaren van waarnerning 
kan dan onderzocht worden Of, en zo ja op welke 
wijze het waarnerningsnet verruirnd kan worden met 
behoud van de, voor het doel vereiste, hoeveelheid 
aan informatie. Een dergelijk onderzoek kan slechts 
verricht worden door van een vaste norm uit te gaan 
en een marge random deze norm te definH~ren, waar
aan minstens voldaan moet zijn. Als norm is in de 
eerste plaats het Thiessengemiddelde aangehouden en 
als marge een correlatie-coefficient van 0,985, die de 
vervangende reeks waarnemingen met het Thiessen
gemiddelde minstens moet hebben. :r..1athematisch is 
de gang van zakcn dus als volgt: 
Het Thiessengemiddelde T is een gewogen gemiddelde 
(tabel 5.1) van de onderscheiden stations S, zodat 

n 
T = 2 g;S; 

1 

n 
waarin L: gi = 1 

1 

Gevraagd wordt naar de reeks 

n 
T' = 2.' /;S; + a 

I 

(5.1) 

(5.2) 

zodanig, dat met een zo groat moge1ijk aantal der 
li = 0 voldaan wordt aan 

RTT' ~ 0,985 (5.3) 

Uit een dergelijke bewerking kan ook voor andere 
soortgelijke gebieden de gewenste dichtheid van het 
waarnerningsnet worden afgeleid, tenzij men in meer 
details ge'interesseerd is en de cis (5.3) hager moet 
stellen. 
De uitkomsten van de bewerkingen voor daggegevens 
staan in tabel 5.6 verzameld, waarbij de volgende 
procedure werd toegepast. In (5.2) werden (n - I) 
der f/s gelijk aan nul gesteld en wel voor aile n com
binaties. Het station dat een zo hoog mogelijke cor
relatie met het Thiessengemiddelde vertoonde, stel 
voor i = k, werd in de verdere bewerking opgeno
men volgens 

n 
T' = hSk + 2 /iS; + a (5.4) 

t!k 

waarna de procedure op analoge wijze werd her
haald. 
Uit de berekening volgt, dat in najaar en winter een 

T~bel 5.6. Samenvatting bepaling optimale neerslagnet uitgaande van het Thiessengemiddelde 
voor dagsommen met als eis R ~ 0,985 

Periode Station Gewichts~ Standaard- Correlatie- Aantal 
1964- 1966 coeff. afwijking cOOfficiCnt gegevens 

<J;) (s) van (R) 

intercept 
(/;) 

standaard-
(a) (a) afwijking (s) 

in mm inmm in mm 

maart-april-mei Pompstation It 1,01 0,014 0,982 180 
Marcl1-April-May a 0,16 0,070 0,76 

Pompstation It 0,66 0,024 0,993 180 
A vest I, 0,36 0,023 0,49 

a 0,02 0,046 

juni-juli-augustus \Voerdman It 0,87 0,014 0,977 175 
June-July-August a 0,46 0,154 1,76 

\Voerdman 11 0,56 0,017 0,994 175 
Te Stroete t, 0,42 0,020 0,94 

a O,o? 0,084 

sept.·okt.-nov. Wocrdman I, 0,97 0,011 0,988 202 
Sept.-Oct.-Nov. a O,o? 0,051 0,61 

dec.-jan.-febr. Pompstation I, 1,01 O,Oll 0,992 144 
Dec.-Jan.-Febr. a 0,17 0,065 0,65 

Weighting Standard Correlation 
coelf. deviation coefjicielll 
(/;) (s) of (R) 

intercept 
(/;) 

standard Number 
1964-1966 (a) (a) deviation (s) of 

Period Station in mm in mm in mm data 

Table 5.6. Determination of optimum network density with refercene to the Thiessen means 
for daily rainfall, under the condition R ;:;;.;: 0,985 
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enkel station binnen de gestelde eis (5.3), dezelfde 
reeks uitkomsten kan produceren als het Thiessen
gemiddelde (tabcl 5.6). Vooral in de voorjaars- resp. 
zomermaanden is het noodzakelijk met een tweetal 
stations te werken om aan de eis te voldoen. De cor
relatie tussen het tweetal en het Thiessengemiddelde 
T bedraagt nu 0,993 resp. 0,992. Het geheel van uit
komsten overziend blijkt, dat bijvoorbeeld de stations 

Woerdman en Te Stroete een geed representatief 
,net" vormen voor het weergeven van de gemiddelde 
neerslag in het Leerinkbeekgebied. De onderlinge af
stand tussen deze stations bedraagt 5 km en de kortste 
afstand tot de grenzen van het stroomgebied, nog 
geen 4,5 km. De verschillen tussen de correlatie
coefficH~nten zijn overigens zeer gering. 
Beide stations gezamenlijk kunnen nu in de plaats 

Tabel 5.7. Samenvatting van het vergelijken van het Thiessengemiddelde met een aantal 
K.N.M.I.-stations random het Leerinkbeekgebied (neerslagdagsommen) 
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Periode 
1964- 1966 

Station 

maart-april-mei Borculo 
March-April-May 

Borculo 
Rekken 

Borculo 
Rckkcn 
Winterswijk 

juni-juli-augustus Borculo 
June-July-August 

Borculo 
Rekken 

Borculo 
Rekken 
'Vinterswijk 

sept.-okt.-nov. Borculo 
Sept.-Oct.-Nov. 

Borculo 
Rekken 

Borculo 
Rckken 
Winterswijk 

dec.-jan.-febr. Borculo 
Dec.-lan.-F'ebr. 

1964- 1966 

Borculo 
Rekken 

Borculo 
Rekken 
'Vinterswijk 

Period Station 

Gewichts
cOOff. 

(f,) 

intercept 
(a) 

in mm 

,, 0,91 
a 0,29 

" 0,59 
/2 0,34 
a 0,12 
,, 0,52 
!, 0,33 
Is 0,09 
a 0,09 
11 1,00 
a 0,41 
,, 0,61 

'• 0,43 
a -0,05 
,, 0,61 
f, 0,43 
,; 0,01 
a-0,05 
,, 0,98 
a 0,12 
11 0,59 

'· 0,39 
a 0,08 

" 0,58 
f, 0,36 
f; 0,03 
a 0,07 
f, 0,98 
a 0,09 
f, 0,49 

'• 0,49 
a -0,07 
f, 0,46 

'• 0,47 
/3 0,06 
a-0,09 

Weighting 
coeff. 

(f;) 

intercept 
(a) 

in mm 

Standaard~ 
afwijking 

(s) van 
(f,) 

(a) 
inmm 

0,022 
0,116 
O,Q38 
0,036 
0,095 
0,048 
0,035 
0,039 
0,089 
0,030 
0,269 
0,034 
0,030 
0,180 
O,Q35 
0,035 
0,034 

0,013 
0,064 
0,028 
0,026 
0,044 
0,028 
0,033 
0,022 
0,042 
0,014 
0,090 
0,031 
0,031 
0,053 
0,034 
0,032 
0,029 
0,053 

Standard 
deviation 

(s) of 
If;) 

(a) 
in mm 

Correlatie- Aantal 
coefficient gegevens 

(R) 

standaard
afwijking (s) 

inmm 

0,950 
1,26 
0,967 
1,02 

0,969 
0,99 

0,931 
3,02 
0,970 
2,02 

0,970 
2,01 

0,982 
0,77 
0,991 
0,53 

0,991 
0,52 

0,985 
0,89 
0,995 
0,53 

0,995 
0,52 

Correlation 
coefficient 

(R) 

standard 
deviation (s) 

in mm 

180 

183 

113 

175 

178 

181 

202 

204 

213 

144 

148 

150 

Number 
of 

data 

Table 5.7. Comparison of the Thiessen means with the linear combinations of K.N.M.l. 
stations i11 the vicinity of the Leerinkbeek area (daily totals of rainfall) 



treden van de negen oorspronkelijke stations, waarbij 
bedacht moet worden, dat de gewichtscoefficH~nten 

nu mede van het seizoen afhangen zodat 

T' = fwn(t)Swn + fs,(t)Sse + a(t) (5.5) 

wa'arin de indices slaan op de stations Viloerdman 
(Wn) en Te Stroete (Se). 
De standaardafwijkingen van de gewichtsfactoren h 
zijn eveneens in tabel 5.6 vermeld. Deze blijken in 
verhouding tot de waarde van de factoren steeds zeer 
klein te zijn. Verder blijkt, dat de uitkornsten onder
ling niet vee! verschillen, zodat voor praktische doel
einden twee stations en eventueel drie met een als 
controle-meetpunt, optimaal zullen zijn. 

7. DE AANSLUITING AAN HET K.N.M.l.-NET 

Voor het verkrijgen van een inzicht wat op lange 
termijn aan waterhuishoudkundige situaties in een ge
bied verwacht kan worden, dienen gegevens over een 
lange periode van meting ter beschikking te staan, 
waaraan de gewenste informatie ontleend kan wor
den. Voor een onderzoek, dat zich over een relatief 
gering aantal jaren uitstrekt, betekent dit, dat aan
sluiting aan cen meer permanent net van waarneming 
gezocht moet worden. 
Hiervoor leent zich het K.N .1\1.1.-net van neerslag
stations, waarvan zich echter geen in het Leerinkbeek
gebied zelf bevindt. 
De dichtstbijzijnde stations zijn resp. Borculo, Rekken 
en Winterswijk op een kortste afstand van resp. 1, 4 
en 8 km van de waterscheiding van het stroomgebied 
verwijderd. 
De berekende Thiessengemiddelden kunnen nu met 
de gegevens van deze stations worden vergeleken. 
Voor dagsommen zijn de resultaten van deze hewer
king in tabel 5.7 vermeld. De tendens in de uitkom
sten is analoog aan die van de vorige paragraaf. Het 
valt hierbij echter op, dat het benaderen van het 
Thiessengemiddelde met de stations Borculo en Rek
kcn gezamenlijk nog wei zin heeft, doch dat de toe
voeging van de gegevens afkomstig van het station 
Winterswijk geen wezenlijke verbetering meer geeft, 
daar aile gewichtscoefficienten voor Winterswijk 
praktisch gelijk aan nul zijn en daar niet significant 
van afwijken. 
Bovendien blijkt, dat met beide eerstgenoemde sta
tions aileen in de herfst en de winter aan de eis van 
R 2: 0,985 word! voldaan. 
De conclusie die uit deze berekeningen kan worden 
getrokken luidt, dat de gemiddelde neerslag volgens 
het Thiessennet, over het algemeen met de metingen 
uit twee niet te veraf gelegen bestaande K.N.M.l. 
stations kan worden benaderd, doch dat vooral in de 
zomer een meetpunt in het gebied van 5200 ha zelf 
onmisbaar is om de invloed van plaatselijke buien te 
kunnen verantwoorden. 

8. VEREENVOUDIGDE BEREKENJNG 
VAN GEMJDDELDE 
NEERSLAGHOEVEELHEDEN 

Behalve de vereenvoudiging die bestaat uit het op
timaliscren van het waarnemingsnet, kan nog een 
rekenkundigc vereenvoudiging worden aangehracht 
door in formule (5.1) g1 = lin te stellen (waarbij 
n = 9) en dus het gewone gemiddelde van de neer
slagdagsornmen te berekenen. Ook kan dan nagegaan 
worden in hoeverre, weer met minder stations maar 
ook weer met gelijke gewichten onderling, eenzelfde 
rcsultaat kan worden bereikt. Dit onderzoek is uit
gevoerd in aansluiting op het voorgaande door be
halve de stations Borculo en Rekken het hoofdstation 
Hupsel, gelegen in het Leerinkbeekgebied zelf, als 
variabele op te nemen. Er is bij de bewerking onder
scheid gemaakt tussen het zomerhalfjaar (april t/ m 
september) en het gehele jaar. 
Wordt gelet op de mate van aanpassing, dan ontstaat 
het beeld, dat in tabel 5.8 wordt toegelicht. In deze 
tabel staan de uitkomsten weergegeven van de bere
kening waarbij als voorwaarde is gesteld, dat de dag
neerslagsommen, op minstens ecn van de betrokken 
stations, grater dan 0,1 resp. 10 mm moeten zijn. 
Het valt op, dat het Thiesscngemiddelde en het ge
wone gerniddelde zeer nauw bij elkaar aansluiten, het
geen wil zcggen dat deze, in goede benadering, aan 
elkaar kunnen worden gelijkgesteld. Van de afzonder
lijke stations blijkt Hupsel, dat in het gebied van 
onderzoek is gelegen, beter bij het gemiddelde aan te 
sluiten dan de beide verderweg gelegen stations. 
Een verbetering van het resultaat wordt verkregen 
door het gemiddelde van Borculo en Hupsel als ver
k1arende variabele op te nemen. Dat het gemiddelde 
van de drie stations weer slechter uitvalt - dat wit 
zeggen lagere correlaties geeft - is een gevolg van het 
werken met vaste gewichtsgetallen, narnelijk 1/3, 
waardoor aan de gewichtsgetallen van de drie stations 
een vooraf bepaalde waarde wordt opgelegd. 
Het gemiddelde van de stations Borculo en Hupsel 
kan met een coefficient 1 toegepast worden, terwijl 
het intercept gelijk aan 0 kan worden gesteld. Onder 
voorwaarde, dat rninstens een der dagsommen groter 
dan 10 mm is, wordt de belling een weinig steiler en 
het intercept in de zomer gelijk aan - 1. Voor neer
slaghoeveelheden grater dan 10 mrn kan dit echter 
verwaarloosd worden en is er geen reden deze hoe
veelheden anders te behandelen. 

9. VERGELIJKING VAN 
NEERSLAGHOEVEELHEDEN BOVEN 
EEN GEGEVEN WAARDE 

In het voorgaande is er op gewezen, dat de aan
sluiting van het gemiddelde van twee stations aan het 

101 



Tabel 5.8. Samenhang tussen bet rekenkundig gemiddelde (Y) van aile stations in het Leerinkbeekgebied en de op 
andere wijze vcrkregen uitkomsten (X); voor dagneerslagen groter dan 0,1 en 10 mm 

Correlatie-cOOfficii:lnt (r) Standaardafwijking (s) (mm) 

gehele jaar zomerperiode gehele jaar zomerperiode · 
----·-~~- ·-·-·---- ---·------ -----

\ neerslag 0,1 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10 
X groter dan mm mm mm nun mm mm mm mm 

Thiessengcmiddelde 0,993 0,995 0,998 0,995 0,34 0,76 0,44 1,05 
Borculo 0,954 0,867 0,934 0,849 1,77 3,92 2,44 5,50 
Hupsel 0,975 0,917 0,969 0,914 1,30 3,10 1,68 4,17 
Rekken 0,943 0,816 0,922 0,791 1,94 4,55 2,62 6,36 
(Borcu1o+Hupsel)/2 0,992 0,980 0,990 0,981 0,75 1,53 0,97 2,01 
(Borculo+Rekken)/2 0,981 0,954 0,974 0,951 1,14 2,34 1,53 3,20 
(Borculo+Hnpsel+Rekken)/3 0,989 0,970 0,986 0,968 0,85 1,88 1,15 2,57 

X j exceeded 0.1 10 0.1 10 0.1 10 0.1 10 
precipitation mm mm mm mm mm mm mm mm 

-----··-~----

whole year summer period whole year summer period 
----·----·-----------~-- .. ·---·--

Correlation coefficient (r) Standard deviation (s) (mm) 

Aantal gcgcvens 
Number of data 

665 85 305 40 655 85 305 40 

regressie-coi:lfficient (b) Standaardafwijking (s) van b 

Thiessengemiddelde 

Hupsel 

(Borculo+Hupsel)/2 

Afstand tussen: 
Distance between: 

b 0,99 
a 0,04 
b 0,92 
a 0,30 
b 1,00 
a 0,04 

Borculo- Hupsel 
Borculo - Rekken 
Hupsel- Rekken 

intercept (a) (mm) 

0,97 
0,33 
0,86 
1,58 
1,03 
0,38 

10 km 
15 km 
5,5km 

0,99 
0,04 
0,88 
0,38 
1,00 
0,03 

resp. a (mm) 

0,97 0,002 0,011 0,004 0,016 
0,42 0,017 0,194 0,031 0,349 
0,87 0,008 0,40 0,013 0,061 
0,69 0,062 0,757 0,115 1,360 
1,05 0,005 0,023 0,008 O,Q35 

-1,09 0,036 0,413 0,068 0,720 

Table 5.8. Relationship between the arithmetic mean (Y) of all the stations in the Leerinkbeek area and values derived 
with alternative methods (X); for daily precipitation amounts exceeding 0.1 and 10 mm, respectively 

gemiddeldc van aHe stations zeer goed is, zodat oak 
indien slechts ap de grotere haeveelheden gelet wardt, 
het verband tussen beide geen wijziging ondergaat. 
Voar gegcvens uit een enkel station geldt dit niet en 
is de spreiding za groat, dat bij inkorting van het 
traject de carrelatie afneernt. Nu kan de vraag wor
den gesteld hoe neerslaghoeveelheden groter dan bij
voorbeeld 10 rnm met elkaar gecorreleerd zijn. Op 
deze wijze wordt ecn enigszins gecompliceerde papu
latie gedefinieerd, waarvan de correlatie-coefficient 
bij bekendheid van de marginale en sirnultane ver
deling der bcide kansvariabelen in principe bereken
baar is, en de afname vastgesteld kan worden. Uit de 
meetuitkomsten is hiervoor een schatting te geven, 
waarvan de resultaten in de fig. 5.13a en b staan 
weergegeven. Uit de figuur blijkt onder meer, dat 
voor een onderlinge afstand van ongeveer 15 km 
(Barculo-Rekken) neerslaghoeveelheden van meer dan 
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5 mm, afkomstig van zomerbuien, slechts weinig ge
corrcleerd zijn (r = 0,66). Voor de winter geldt ech
ter nog een correlatie-coefficH::nt van 0,86. In deze 
gevallen bedragen de standaardafwijkingen resp. 5,3 
en 2,8 mm. 
Tenslotte wordt in de fig. 5.13c end nag weergegeven 
op welk gedeelte van het totaal aantal dagen, resp. 
welk percentage van de totale neerslag per half jaar, 
de berekende r en s-waarden betrekking hebben. 
De berekening is uitgevoerd over de jaren 1942 tot 
en met 1967. 

10. NEERSLAGSOMMEN EN 
NEERSLAGFREQUENTIE 

Voor een aantal perioden zijn in tabel 5.9 de ge
middelde neerslaghoeveelheden van enkele stations 
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Fig. 5.13. Correlatie coefficienten (r) en standaardafwijkingen (s) van de relaties tussen de dagneerslagen van de stations 
Borculo en Rekken, achtereenvolgens berekend voor ncerslagen op een van beide stations, grater dan 0,1, 5, 8, 10 en 
20 nun/etm (figuren a en b). In de figuren c en d is het percentage neerslag resp. het aantal dagen aangegeven, dat 
op deze neerslaghoeveelheden betrckking heeft (Zo = zomerhalfjaar; \Vi = wintcrhalfjaar) 
Rainfall characteristics curl'es for the stations Borcu/o and Rekken for daily rainfall amounts, at least at one of the 
stations, exceeding resp. the values 0.1, 5, 8, 10 and 20 mm/24 It (correlation coefficients rand standard deviations sin 
diagrams a resp. b), In the diagrams c and d the percentage of rainfall resp. numbers of days related to the raill 
intensities mentioned are shown (Zo = six summer momhs; Wi = six winter months) 

Tabel 5.9. Vergelijking van de gemiddelde neerslagtotalen in mm op een aantal stations voor verschillende perioden. 
Voor het station Winterswijk zijn de gemiddelden gegeven voor de p~riode 1931-1960 

Station Peri ode 

1960- 1967 1962- 1967 1964- 1967 
~-~~~ 

zomer winter jaar zomer winter jaar zomer winter jaar 
1/4-30/9 1/10-3113 1/4-31/3 114-30/9 1110-3113 1/4-31/3 1/4-30/9 1/10-31/3 1/4-31/3 

Hupsel 488 454 942 
Pape 447 453 900 
Rekken 448 432 880 441 397 838 498 494 992 
Dorculo 426 414 840 412 379 791 445 470 915 

Winterswijk 396 356 752 396 356 752 396 356 752 
(1931 ~ 1960) 

1/4-30/9 1/10-3113 1/4-31/3 114-3019 1/10-31/3 1/4-31/3 1/4-30/9 1/10-31/3 1/4-31/3 
summer winter year summer winter year summer winter year 

1960-1967 1962 -1967 1964- 1967 
~·~~~--

Station Period 

Table 5.9. Comparison of the mean precipitation totals in mm at a number of stationS for various periods. For station 
Winterswijk the means for the period 1931 -1960 have been given 
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Fig. 5.14. Som.matie~curven voor dagneerslagen resp. over een en twee jaren (beginnend 1 april) voor het station Win
terswijk voor de periode 1960 tim 1967 
Accumulated daily precipitation amoullfs over one year resp. two years (starting April 1st) prepared for station JVinters
wijk for the period 1960 through 1967 

vermeld. In deze tabel zijn ook de gemiddelde neer
slagsornmen opgenomen, zoals deze over de perlode 
1931- 1960 voor het K.N.M.I. station Winterswijk 
zijn berekend. 
Duidelijk komt het natte karakter van een aantal 
perioden naar voren. Ook blijkt opnieuw, dat de neer
slagverschillen op korte afstand vrij aanzienlijk kun-
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nen zijn. 
Speciaa1 de jaren 1965- 1966 en 1966- 1967 zijn 
veel natter geweest dan normaal. Dit blijkt duidelijk 
uit fig. 5.14. In deze figuur zijn de dagneerslagen 
cumulatief uitgezet, resp. over een en over twee jaren, 
steeds met als aanvangsdatum 1 april. Deze datum is 
gekozen, omdat de bergingsverschillen in een stroom-



gebied omstreeks dat tijdstip relatief klein zijn. STOL 

(1968a) geeft in zijn nota dergelijke cumulatieve cur
ven voor een nag veel grater aantal jaren. 
Om een indruk te krijgen van het extreme karakter 
van enkele neerslag dag-, maand-, zomer-, jaar- en 
tweejaar-totalen zijn deze vergeleken met de ncerslag
frequenties, zeals deze voor de lange waarnemings
reeks (1880- 1964) van het station Winterswijk, kan 
worden opgesteld. 
Fig. 5.15 geeft hiervan een voorbeeld. In deze figuur 
zijn een aantal ncerslagsommen, die in het Leerlnk
beekgebied in de jaren 1965 en 1966 zijn gerneten, 
op de frequentielijnen ingetekend. Het valt op, dat 
verschillende neerslaghoeveelheden een zeer extreem 
karakter hebben, soms ze1fs met een herhalingstijd 
van gemiddeld eenmaal per 100 tot 500 jaar. 
Van belang is oak na te gaan in hoeverre de neerslag
verdeling over een bepaalde korte onderzoekperiode 
afwijkt van de verdeling over een groat aantal jaren. 
Hiertoe is voor Winterswijk, voor verschillende reek-
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sen van achtereenvolgende jaren, de cumulatieve fre
quentie voor zomer- en winterperiode afzonderlijk 
gegeven. Als altcrnatieven zijn gekozen de eerste 72 
jaar van waarneming (1880-1951; K.N.M.L, 1956) 
en de laatste 15, 5 en 3 jaar van onderzoek. De cu
mulatieve frequenties worden gegeven in tabel 5.10. 
De onderlinge verschillen blijken gering tc zijn. Ecn 
uitzondering kan worden gemaakt voor de winter
perioden 1964- 1965 tot en met 1966- 1967. Hieruit 
b1ijkt dat de grate neerslagwintersommen in tegen
stelling tot de neerslagzomersommen, van de 1aatste 
jaren niet ontstaan zijn uit incidentele, zeer grote 
buien, maar uit een naar verhouding vaker voor
komen van middelgrote neerslaghoeveelheden. 
In bet voorgaande is naar voren gekomen, dat dage
lijkse neerslaghoeveelheden sterk naar plaats en tijd 
kunnen varH:;ren. Dit alles betekent nog niet, dat op 
verschillende plaatsen een geheel andere frequentie
verdeling voor de neerslag geldt. Voor dagsommen is 
dit verschijnsel voor stations in de Achterhoek uit-
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Fig. 5.15. Herhalingstijd (T) voor het gemiddcld een maal voorkomen van een over:schrijding van een bijbehorende 
nccrslaghoeveelheid (station Winterswijk 1880 t/m 1964); een aantal ncerslaghoeveelheden gemeten op de stations in 
het Leerinkbeekgebied (Rn, HI, etc.), gedurende de jaren 1965 en 1966, zijn aangegeven 
Retum period (T) for, on the average, one exceedance of the related rainfall amounts (station JVinterswijk, 1880 through 
1964); some rainfall amounts observed at the stations in the Leednkbeek area (Rn, HI, etc.) for the years 1965 and 1966, 
are indicated 
A. neerslagdagsommen over de maanden juli/augustus. 

daily rainfall totals for July and August. 
B. neerslagmaandsommen van decebmer. 

rainfall totals for December. 
C. neerslagmaandsommen van juli. 

rainfall totals for July. 
D. 90-daagse ncerslagsommen over de maanden juni/juli/augustus. 

90-day rainfall totals for June, July and August. 
E. 360-daagse neerslagsommen over het tijdvak 1 april t/m 31 maart. 

360-day rainfall totals for the period April 1st through March 31st. 
F. 720-daagsc neerslagsommen over het tijdvak 1 april tim 31 maart. 

720-day rainfall totals for the period April 1st through March 31st. 
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Tabcl 5.10. Cumulatieve frequenties van neerslagdagsommen te Winterswijk (%) 

Neerslag 1 april - 30 september 1 oktober- 31 maart 
> xmm/dag 

1881-1951 1952-1966 1962-1966 1964-1966 1880-1951 1952-1966 1962-1966 1964-1967 

0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2 28,7 29,3 29,9 29,9 26,5 27,8 24,3 32,6 
4 17,8 19,2 19,3 19,9 17,0 17,8 17,8 24,2 
6 12,1 13,0 12,7 12,8 10,8 11,1 11,1 15,4 
8 8,17 9,25 9,29 8,93 7,11 7,41 7,96 11,5 

10 5,76 6,41 6,67 6,92 4,68 5,17 6,31 8,97 
12 4,20 4,63 5,36 5,83 3,04 3,45 4,53 6,41 
14 2,83 3,50 4,37 5,10 2,03 2,78 3,43 4,76 
16 2,14 2,37 3,17 3,83 1,41 1,72 1,65 2,93 
18 1,54 1,75 2,62 3,46 0,915 1,14 0,686 1,65 
20 1,24 1,38 1,75 2,37 0,700 0,823 0,412 0,916 
22 0,940 0,984 1,09 1,28 0,501 0,588 0,274 0,733 
24 0,709 0,765 0,874 0,911 0,342 0,431 0,137 0,549 
26 0,516 0,619 0,765 0,911 0,239 0,274 0,000 0,366 
28 0,416 0,546 0,765 0,911 0,207 0,118 0,183 
30 0,345 0,474 0,656 0,911 0,151 O,o78 0,000 
35 0,200 0,219 0,328 0,546 0,048 0,078 
40 0,108 0,146 0,219 0,364 0,016 O,o78 
45 0,054 0,073 0,109 0,182 0,016 0,039 
50 0,015 0,073 0,109 0,182 0,008 0,000 
65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1881-1951 1952-1966 1962-1966 1964-1966 1880-1951 1952-1966 1962-1966 1964-1967 
Precipitation 
> xmm/24 h 1 April- 30 September 1 October- 31 March 

Table 5.10. Cumulative frequencies of daily precipitation amounts for station JVinterswijk (%) 

voerig onderzocht door STOL (1968b). Voor decade

sommen wordt hieronder een voorbeeld gegeven voor 
Rekken, Borculo en Winterswijk over de periode 
1 april 1942 tot en met 30 september 1966. 

Voor het nagaan van verschi1len tussen empirische 
frequentieverdelingen kan gebruik gemaakt worden 
van de toets van Kolmogorow en Smirnow (MILLER 

and KAHN, 1962). 

De berekening van de kritieke waarde D, waarbene
den optredende verschillen tussen empirische frequen
tieverdelingen niet van toevallige fluctuaties te onder
scheiden zijn, vindt plaats met de volgende formule: 

waarin n1 en n2 de aantallen gegevens van elk der 
frequentiecurven zijn en waarin voor een overschrij
dingskans a van resp. 5 en 10 % de bijbehorende 
waarde van z = 1,358 en 1,224 is. 
Voor de hierna te noemen stations en combinaties van 
stations zijn de cumulatieve percentages bij een klasse
inde1ing van 5 mm neerslag vastgestcld en onderling 
vergeleken. Van aile cumulatieve frequentieverdelin
gen is het maximale verschil van de cumulatieve per
centages met elk der andere verde1ingen vastgesteld. 
Voor het besproken geval zijn de kriticke waarden in 
tabel 5.11 aangcgeven. 
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Tabel 5.11. Kritieke waarden van absolute verschillen 
tussen cumulatieve frequentieverdelingen bij een risico a 
van 5% (10 %). Zomerperiode 450 gegevens, winter
periode 432 gcgevens 

Zomerperiode 
april t/Ill september 

IDJo.os = 9.05 
D O,!O = 8.16 

Summer period 
April through September 

\Vinterperiode 
oktober t/m maart 

IDJo,os = 9.24 
D o,to = 8.32 

Wimer period 
October through March 

Table 5.11. Critical values of absolute differences 
between cumulative frequency distributions at confidence 
level (JOO~a) = 95% (90 %). Summer period 450 data, 
winter period 432 data 

Door het herhaald gebruiken van dezelfde verde1ingen 
wordt het risico percentage (a) in feite vergroot en 
zullen gevonden verschillen een grotere kriticke waar~ 
de moeten overschrijden om van toevallige afwijkin
gen onderscheiden te kunnen worden. 
Tabel 5.12 toont echter aan dat de gevonden ver
schillen aile zeer gering zijn. De resultaten zijn nu 
als volgt samen te vatten. 
De verschillen tussen de empirische frequentiecurvcn 
voor dezelfde jaargetijden tussen verschillende stations 
zijn van de orde van 2 a 3 frequentieprocenten in de 



Tabel 5.12. Maximale verschillen tussen cumulatieve relatieve frequenties van verschillend gedefinieerde empirische 
neerslagfrequenticverdelingen 

Bovendriehoek: zomerperiode; Upper triangle: summer period; 

Bo Rn Wk Bo+ Rn Bo+Wk Bo+Rn+Wk 
----

2 2 3 

Bo 2,6 3,3 2,0 2,9 2,9 

Rn 2,6 2,9 1,6 2,7 2,2 

Wk 4,0 1,8 2,2 2,7 2,3 

Bo+ Rn 1,8 1,6 3,0 2,0 1,6 __ 2 ____ 

Bo+Wk 
2 

3,2 1,4 2,1 1,6 

Bo+ Rn + Wk 2,6 0,7 1,7 1,6 
3 

Onderdriehoek: wintcrperiode Lower trim1gle: winter period 

Table 5.12. Maximum differences between cumulative relatil•e frequencies of emplrical precipitation distribution for 
data of alternatiw combinations of stations 

zomcr en van 1 a 2 frequentieprocenten in de winter, 
hetgeen ver beneden de kritiekc waarden Hgt. Deze 
verschil1en zijn niet van toevallige fluctuaties te on
derscheiden, zodat de conclusie moet Iuiden dat in 
eenzclfde seizoen de frequentieverdeJingen van neer
slag decadcsommen van verschillende stations of com
binaties van deze nict van elkaar te onderscheiden 
zijn. 

II. SLOTOPMERKINGEN 

De belangrijkste punten van het hiervoor besproken 
neerslagonderzoek kunnen als volgt kort worden sa
mengevat: 

De met grond- en standaardregenmeters gemeten 
neerslaghoevcclheden vertonen onder1ing duide
lijke verschillen. Gemiddeld over een jaar geven 
de grondregenmeters 6,6 % meer neerslag aan. 
De verschillen fluctueren met het seizoen (van 
4- 10 %) en ontstaan ten gevolge van het wind
effect. Bovenstaandc rcsultaten sternmcn overeen 
met die van eerdere onderzoekingen en wijzen er 
op, dat in vele gevallen het gebruik van een 
grondregenmeter de voorkeur verdient, mits bij 
de opstclling speciaal aandacht wordt bestecd aan 
het gevaar van het inspatten van neerslag vanaf 
de grond in de opvangtrechter. 
Voor gedetailleerde onderzoekingen is het type 
pluviograaf, dat in Nederland het meest wordt 
gebruikt, minder geschikt gebleken. De hiermee 
geregistreerde neerslaghoeveelheden zijn praktisch 
steeds te laag, vooral in de wintermaanden. Een 

nieuw type registrerende grondregenmeter Iijkt 
meer betrouwbare gegevens op te le~ren en heeft 
daarnaast nog een aantal, meer praktische, voor
delen. De toepassing van dit type regenmeter ver
dient daarom in vcle gevallen aanbeveling. 
Binnen hct Leerinkbcekgebied met een grootstc 
lengte van 12 km en een grootste breedte van 
6 krn kunnen plaatselijk belangrijke verschillen in 
neerslaghoeveelheden voorkomen. Dcze verschil
len treden vooral in de zomer op, doch komen 
ook in de winter voor, speciaal bij de grootste 
neer.slaghoeveelheden. Om deze reden is het uet
werk van meetstations in de loop van het onder
zoek verdicht tot een onderlinge afstand tussen de 
stations van ongeveer 3 krn. 
Voor de verschillende onderzockingen zijn de bc
nodigde neerslaghoeveelheden met dit net van 
neerslagstations bepaald. Uitgaande van dit dichte 
net van waarnemingspunten is aangegeven, hoe 
een wijder net hieruit verkregen kan worden, 
waarvan de afgeleide neerslaghoeveclheden met 
ecn vooraf gestelde mate van nauwkeurigheid zijn 
gecorreleerd. 
Overigcns is de dichtheid van het meetnet afhan
kelijk van de doelstelling van het onderzoek. Wa
terbalansproblemen voor stroomgebieden kunnen 
dikwijls met een vrij ruim net van waarnemings
stations voldoende nauwkeurig worden bestudeerd, 
terwijl voor een juiste analyse van verschillende 
transportproblemen van water een dichter meetnet 
is vereist. 
Als maatstaf voor de gebiedsneerslag is het Thies
sengemiddelde gebruikt. Ret blijkt, dat met goede 
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benadering ecn tweetal stations op onderlinge af~ 
stand van 5 km dezelfde gegevens kunnen produ~ 
ceren door gewichtsgetallen te kiezen (te bereke~ 
nen), die ovcrigens van bet seizoen afhankelijk 
zijn en nie\ van te vorcn kunnen worden bepaald. 
Een vereenvoudigde werkwijze, waarbij bet reken~ 
kundig gemiddelde als uitgangspunt hecft gcdiend, 
leverde als resultant op, dat met twee stations op 
een onderlinge afstand van 10 km (Borculo en 
Hupsel) het rekenkundig gemiddelde van aile sta
tions goed benaderd kan worden. Voor een zeer 
lokale bui kan de totale hoeveelheid neerslag over 
een gebied echter aileen nauwkeurig met behulp 
van isohyetcn worden berekend. Isohyeten kunnen 
voor een gebied slechts goed worden gecon~ 

strueerd indien cen dicht net van regenstations 
aanwczig is (zie vorige conclusie). 
De neerslagverdeling binnen een dag is dikwijls 
ongelijkmatig. Zo vallen, vooral in de zomer, vaak 
grate dagsommen binnen enkele uren. Dit bete
kent, dat de werkelijke neerslagintensiteit vee! 
grater is dan op grand van dagtotalen is gecon
stateerd. Voor systemen met geringe waterber~ 

gingscapaciteit, zoals snel reagerende stroorngebie
den, stedelijke bebouwing, riolcringssystemen e.d. 
is kennis van de frequentie, waarmede neerslag-
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DEELRAPPORT 6 

Afvoermetingen in kleine stroomgebieden 

T. Blok 
H. J. Colenbrander 

1. INLEIDING 

Het vaststellen van hydrologische grootheden bij 
onderzoek in kleine stroomgebieden blijkt niet een
voudig te zijn. Het bepalen van de afvoer maakt hier
op geen uitzondering, al liggen de moeilijkheden wat 
anders dan bijvoorbeeld bij de meting van de neerslag 
of bij het vaststeHen van de bergingsveranderingen. 
De laatste twee termen kunnen op een aantal punten 
in een gebied vrij nauwkeurig worden gemeten, maar 
het, uit deze punt-metingen, berekenen van betrouw
bare gebicdsgemiddelden !evert dikwijls moeilijkheden 
op. 
Bij het vaststellen van de afvoer over bepaalde perio
den is meestal het omgekeerde het geval. Het bepalen 
van de afvoer op een meetpunt gaat met veel onnauw
keurigheden gepaard, maar het vaststeHen van de ge
middelde afvoer Ievert verder geen extra problemen 
op. De afvoer, die het meetpunt passeert, is immers 
al cen gemiddelde voor een gebicd. Hierbij dan afge
zien van het feit, dat het vaststellen van de juiste 
stroomgebiedsgrenzen moeilijk kan zijn en verder, 
dat, bij zeer hoge afvoeren, water soms buiten het 
meetpunt om tot afstroming komt. 

Vooral het bepalen van de afvoer voor de vrij
lozende gebieden is niet eenvoudig. Dit is dan ook 
waarschijnlijk de reden, dat maar voor een beperkt 
aantal beekgebieden, en dan nog maar voor een korte 
reeks van jaren, afvoercijfers beschikbaar zijn. Spe
ciaal de lage afvoeren zijn moeilijk nauwkeurig te 
meten, aangezien deze meestal gepaard gaan met ge
ringe waterdiepten en Jage stroomsnelheden. Ook de 
toestand van de beek nabij het meetpunt belnvloedt 
de nauwkeurigheid van de meting in sterke mate. 
Hierbij is de meestal wisselende invloed van de be
groeiing in de beek de belangrijkste factor. Daarnaast 
heeft een onregelmatig en niet stabiel beekprofiel een 
ongunstige invloed op de nauwkeurigheid van de af
voerberekening. Tenslotte wordt de afvoermeting zeit 
vaak- bemoeilijkt door drijvende waterplanten en vuil, 
alsmede door een onregelmatige stromingstoestand in 
de beek. In vele beken doen de genoemde factoren 
zich gelden. ECn van de weinige methoden om onder 
deze omstandigheden de afvoer toch nauwkeurig te 
bepalen, is door gebruik te maken van meetstuwen. 
Ook bij het afvoeronderzoek in het Leerinkbeekgebied 
is op vele plaatsen van meetstuwen gebruik gemaakt 

en op deze meettechniek zal daarom vrij uitvoerig 
worden ingegaan. 

2. AFVOERMETINGEN 

2.1. ALGEMEEN 

De afvoerintensiteit kan op verschillende manieren 
worden gemeten. Meestal wordt de stroomsnelheid 
bepaald met behulp van een Ott-molen, terwijl de 
natte doorsnede van de beek met een peilstok of peil
lood wordt gemeten (DE JAGER en KussE, 1964). Ook 
zijn electromagnetische stroomsnelheidsmeters in ge~ 

bruik. Voor beken, waar ter plaatse van het meetpunt 
geen brug of dergelijke aanwezig is, kan ook van het 
zogenaamde zweefvliegerapparaat gebruik worden ge
maakt (WEMELSFELDER, 1955). 

Soms wordt de afvoer ook volumetrisch bepaald 
(BoN, 1965). Deze methode Ievert nauwkeurige resul
taten op, maar is meestal aileen geschikt voor het 
meten van lage afvoeren. In het buitenland wordt, 
vooral in snelstromende, turbulente beken de afvoer 
ook wei bepaald met behulp van tracers (ANDRE, 
1964). 
De genocmde afvoermetingen betreffen steeds inci
dentele metingen, die geen doorlopende informatie 
geven over de optredende afvoeren. Het continu uit
voeren van stroomsnelheidsrnetingen stuit namelijk op 
vele praktische bezwaren. Om de afvoer toch steeds 
te kunnen berekenen, worden de resultaten van de 
incidentele stroomsnelheidsmetingen uitgezet tegen het 
beekpeil en wordt een Q! h-kromme opgesteld. Met 
behulp van deze Ql lz-kromme kunnen vervolgens de 
dagelijks of continu geregistreerde beekpeilen in af
voeren worden omgerekend. Als er een eenduidig 
verband bestaat tussen beekpeil en afvoer, Ievert deze 
werkwijze goede resultaten op. al kunnen de lage af
voeren moei1ijk worden hepaald. 

Op vele meetpunten ·is de relatie tussen waterstand 
en afvoer echter niet eenduidig, omdat de begroeiing 
in de beek een steeds wisselende invloed heeft. Zo 
toont fig. 6.1 het verschil tussen de werkelijk opge
treden waterstand (a), welke onder invloed van de 
begroeiing staat en een berekende waterstand (b), niet 
belnvloed door de begroeiing. Duidelijk blijkt, welk 
effect het reinigen van de sloot (1) en het optreden 
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Fig. 6.1. Het verloop van het verschil 
(aMb) tussen een beekpeil dat wei en niet 
door de begroeiing in de beek wordt beM 
invloed. (1) sloot reinigen (2) hoogwater
golf 
The course of the difference (a-b) be
tween a water level affected and not 
affected by aquatic weeds. (1) cleaning 
of the ditch (2) high flood 

van hoge afvoergolven (2) heeft. Deze resultaten 
stemmen goed overeen met reeds eerder gepubliceerde 
onderzoekingen (BoN, 1967; CoLENnRANDER, 1967a; 
FLACH, 1968). Verder illustreert fig. 6.2, dat de in
vloed van de begroeiing tot in de winter merkbaar 
kan blijven. 

Voor een meetpunt, waar de afvoer met behulp 
van een mectstuw wordt bepaald, is ter vergelijking 
de afvoer eveneens bepaald uit drie afvoerkrommen. 
Voor beide berekeningstechnieken is uitgegaan van 
eenmaal per dag waargenomen beekpeilen. Op de ver
schillen tussen afvoerberekeningen, gebaseerd op een
rnaal daagse en geregistreerde waarnemingen, zal in 
par. 2.2.5 worden ingegaan. De afvoerkrommen zijn 
opgesteld voor de pei1schaal (h2) benedenstrooms van 
de stuw; de waterstand staat hier sterk onder invloed 
van de begroeiing in de beek. De dric afvoerkrommen 
gelden resp. voor de gemiddelde begroeiingstoestand 
tijdens de winter-, zomer- en overgangsperioden. Met 
behulp van deze drie krornmen zijn de waargenomen 
beekpeilen in afvoeren omgerekend, waarbij niet de 
werkelijke begroeiingstoestand in rekening is gebracht. 
Deze is namelijk meestal niet bekend. Tot welke fout 
de beschreven werkwijze aanleiding kan geven blijkt 
uit tabel 6.1. De cijfers liggen uiteraard voor elk jaar 
anders en zijn ook voor elk meetpunt verschillend. 
De verschillen zullen groter zijn naarmate de Ieiding 
sterker begrocit. In werkelijkheid zullen de verschitlen 
nog grater kunnen zijn, omdat de afvoerkrommen in 
het onderhavige gcval aan de hand van met de meet· 
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Fig. 6.2. Het verloop gedurende najaar en winter van 
cen bcckpeil dat wet (a) resp. niet (b) door de begroeiing 
in de beek wordt bei'nvloed 
The course during fall and winter of a water let>e/ affected 
(a) and not affected (b) by aquatic weeds 

stuw gcrnetcn afvoeren zijn opgesteld. Normaal ge
sproken zal dit echter steeds moeten gebeuren met in 
het veld uitgevocrde stroomsnelheidsrnetingen (bij
voorbceld met een Ott-molen). Deze laatste metingen 
zijn echter veel onnauwkeuriger dan de metingen met 
de meetstuw, spcciaal voor de !age afvoeren en voor 
mctingen in sterk begroeide leidingen. Meestal zal de 
relatie tussen Q en h dan ook nict a! te nauwkeurig 
kunnen worden vastgesteld, te meer, daar het water
spiegelverhang ook nag van invloed kan zijn. Zo kan 
bij eenzelfde niveau bij een stijgende waterstand de 
afvoer grater zijn dan bij een dalende waterstand. 

Verschiltende berekeningstechnieken zijn voorge
steld om de invloed van de begroeiing in rekening te 
brengen (GILS, 1962; ScHENK, 1965; BoN, 1967). Bij 
berekeningsmethoden, die zijn gebaseerd op een di
recte beoordeling van de begroeiingstoestand, is de 
moeilijkheid, dat deze beoordeling sterk subjectief is. 



Tabel 6.1. Vergelijking tussen de, door begroeiing bei'nvloede, waargenomen beekpeilen (a) en de 
niet bcYnvloede, berekende peilen (b); verder zijn vergeleken de afvoeren, berekend met drie afvoer~ 
krommen en die bepaald met een meetstuw 

Periode 

1966 

1/6-24/7 
25/7-13/8 
14/8-4/10 

1/6-4/10 

5/10-28/10 
29/10-8/12 
9/12-7/1-'67 

5/10-7/1-'67 

1966 

Gemiddelde waterstand 
(em) 

bei'nvloed niet bei'n~ 
door de vloed door 

begroeiing de begroeiing 
(a) (b) 

22 15 
16 16 
18 11 

19 14 

39 17 
52 25 
59 37 

51 27 

affected not affected 
by weed by weed 
growth growth 

(observed) (calculated) 
(a) (b) 

'Vaterstand 
verschil 

(em) 

(a)- (b) 

7 
0 
7 

5 

22 
27 
22 

24 

(a)-(b) 
Difference 

Afvoer 
(mm) 

berekend met bepaald 
3 afvoer~ met een 
krommen meetstuw 

(c) (d) 

11 55 
1 14 
5 29 

17 98 

39 19 
332 82 
313 122 

684 223 

calculated 
by use of measured 
3 rating with a 
curves flume 

(c) (d) 

Afvoer~ 

verlwuding 

(c) 

(d) 

0,20 
O,Q7 
0,17 

0,17 

2,05 
4,05 
2,57 

3,07 

(c) 

(d) 

Mean water level in water level Runoff Runoff 
ratio Period (em) (em) (mm) 

Table 6.1. Comparison between the water let•els affected (a) and not affected (b) by weed growth 
and the runoff totals calculated with three rating cunes and measured with a flume 

Het verdient daarom de voorkeur met een meer ob~ 
jectieve rnaat voor de invloed van de begroeiing te 
werken. Hiervoor Jeent zich de h2/ ht~waardc, die de 
relatie weergeeft tussen een waterstand, respectievelijk 
wei (h,) en nict (h,) belnvloed door de begroeiing in 
de beek. Voor verschillende begroeiingstoestandcn 
moet nu het verband tussen h2 en h1 worden vast
gesteld, waarna bij de berekening van de afvoer de 
invloed van de begroeiing in rekening kan worden 
gebracht (zie ook par. 2.2.5). Het verdient verder geen 
aanbeveJing met een gemiddelde kromme voor een 
geheel seizoen tc werken. Ecn bcpaalde relatic tussen 
h2 en ht zal steeds maar voor een betrekkelijk korte 
pcriode gelden. In de praktijk zal het niet altijd ge
makkelijk zijn geschikte waarnemingspunten voor h2 
en ht te vinden. De plaatsen beneden- en hoven
streams van een stuw of bodemval zullen meestal wel 
geschikt zijn. 

De toepassing van de besprokcn berckcningsrnetho
de wordt moeilijk, zodra de relatie tussen h2 en ht 
met de hoogte van de afvoer varieert en dan geen 
betrouwbare maat rneer is voor de begroeiingstoe
stand. Verder kan het gebruik van de h2/ h1-waarde 
en van afvoerkrommen in het algemeen, onmogelijk 
worden gernaakt door de wisselende invloed van een 
benedenstrooms aanwezig kunstwerk. Ook de afvoer 

van beken, die benedenstrooms van het meetpunt uit~ 
monden, kan de relatie tussen Q en h belnvloeden. 

Een derde oorzaak, die het werken met Q/ h-krom
men sterk bemoeilijkt, doet zich voor, indien het 
dwarsprofiel tcr plaatse van het mcetpunt aan stcrke 
wijzigingen onderhevig is. Onder deze omstandigheden 
en ook, wanneer veelvuldig lage afvoeren optreden, 
biedt hct gcbruik van afvocr~meetinrichtingen grote 
voordelen. 

2.2. A FVO ERM E E TIN RICH TINGEN 

2.2.1. Algemeen 

Onder een afvoermeetinrichting zal een kunstwerk 
worden verstaan, dat in een beek wordt geplaatst met 
het doel de afvoer tc rneten. Ret grote voordeel van 
deze meetinrichtingen is, dat vrijwel steeds een nauw
keurig en eenduidig verband bestaat tussen het debiet 
en de watcrstand hoven de stuw. De benedenwater~ 
stand heeft dan geen invlo.ed op het debiet en men 
spreekt van een ,volkomen overlaat". Indien de be~ 
nedenwaterstand wei invloed heeft op het debiet, 
spreekt men van een ,onvolkornen overlaat". Hierop 
zal in een volgende paragraaf worden ingegaan. Een 
voordeel is verder, dat dikwijls gebruik kan worden 
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gemaakt van meetinrichtingen, waarvan de Q! h
kromme van te voren reeds nauwkeurig vast staat. 

De belangrijkste typen afvoer-meetinrichtingen zijn: 

korte overlaten 
met scherpc kruin (meetschotten) 
met brede kruin; 
lange overlaten; 
meetgoten. 

In dit rapport zullen, hoewel niet geheel joist, deze 
meetinrichtingen meestal met het woord meetstuw 
worden aangeduid. 
In de praktijk worden oak wei bestaande kunstwer
ken, zoals duikers en bodemvallen, voor het meten 
van afvoeren gebruikt. Op deze mogelijkheid zal bier 
niet worden ingegaan. Dit rapport zal zich voorname
lijk beperken tot een bespreking van de verschillende 
typen mectinrichtingen, die in bet Leerinkbeekgebied 
zijn toegepast. Hierbij zullen met name ook de prak
tische aspecten worden hesproken. 

2.2.2. Theoretische beschouwingen 

De theorie die aan het gebruik van meetstuwen ten 
grondslag ligt, wordt in vele handboeken en rapporten 
uitvoerig behandeld (TRosKOLANSKI, 1960; ENGEL and 
STAJNSBY, 1958; JoNKERS, 1966). Zeer in het kort zal 
hier een van de helangrijkste afvoerformules worden 
besproken. In fig. 6.3a en 6.3b zijn lengtedoorsneden 
van respectievelijk een lange en een korte overlaat 
getekend. Bij een lange overlaat zijn de stroomlijnen 
evenwijdig aan de kruin, terwijl deze hoven een korte 
overlaat zijn gckromd. Voor de lange overlaat geldt 
de formule van BERNOUILLI tussen de dwarsdoorsne
den (a) en (b). Met behulp van deze formule kan nu 
de afvoer per ecnheid van breedte worden bepaald: 

q = " v2g <H-Jif (6.1) 

De maximum afvoer treedt op indien dq/ dh = 0, 
terwijl dan h = 2/3 H. Formule (6.1) kan worden 
geschreven als: 

H 

q = 2/3 y2/3 g H812 (6.2) 

a 
v2 

2~ j ~: 
-- ·-·---- ~--· -· ---·---~:=::-.:_----:---·-·---

I 
I 
I 
lb 

Wrijvingsverliezen in de overlaat, waardoor een ener
gieverlies optreedt, worden in rekening gebracht door 
invocring van een afvoercoefficient Cd. Verder wordt 
een coefficient C v ingevoerd, omdat, in plaats van de 
energiehoogte H, de bovenwaterstand ht wordt ge
meten. Deze waterstand moet worden gemeten op een 
afstand bovenstrooms van de kruin van ongeveer vier
maal de maximale overstorthoogte. De uiteindelijke 
formule Iuidt dan: 

q = Cd Cu 2/3 ,i2l3/i h 1 812 (6.3) 

Voor de bepaling van de coefficiCnten Cd en Cv 
zijn door verschillende onderzoekers grafieken en 
tabellen opgesteld, voornamelijk aan de hand van 
modelproeven. JONKERS (1966) geeft hiervan een goed 
overzicht. Voor de verschillende meetopstellingen zijn 
soms echter nadere veld- of laboratoriumrnetingen 
noodzakelijk om de waarden van de coefficienten vast 
te kunnen stellen. Vergelijking (6.3) wordt oak dik
wijls voor korte overlaten gebruikt. Bij korte overlaten. 
kan de aanstroornsnelheid meestal worden verwaar
loosd, zodat C v = 1. De kromming van de stroom
lijnen en de contractie hoven de kruin resulteert in 
een Ca-waarde, die mecstal grater is dan 1. 

Bij overlaten kunnen voorts een tweetal afvoer
situaties worden onderscheiden, namelijk met en zon
der contractie. I\1en spreekt van volledige contractie, 
indien het debiet van de overlaat niet door de bodem 
en de taluds van de heek wordt bei'nvloed. Aan deze 
afvoersituatie meet de voorkeur worden gegeven, aan
gezien de afvoer dan met hehulp van bestaande for
mules kan worden bepaald. In fig. 6.4 worden enkele 
voorwaarden opgesomd, waaraan de opstelling van 
een meetschot moet voldoen ter verkrijging van een 
volledige contractie. Belangrijk is bovendien, dat bet 
meetschot een scherpe rand heeft en dat de overstor
tende straal voldoende wordt helucht, zodat deze niet 
gaat kleven. Men spreekt van ongestuwde afvoer, in
dien het debiet van een overlaat niet door de beneden
waterstand wordt beinvloed en van gestuwde afvoer, 
indien dit wei bet geval is. 

Behalve van de genocmde overlaten wordt ook dik-

b 

/77777777/7 

Fig. 6.3. Het stromingsbeeld bij een stuw met brede (a) resp. scherpe kruin (b) 
The flow path over a broad crested (a) resp. sharp crested weir (b) 
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h(cm) 
h (em) 

CIPOLLETTI MEETSCHOT 
CIPOLLETTI WEIR 

" 

.. .,. 2h 

Fig. 6.4. De afvoerkrommen van enige Thomson en Cipolletti meetschotten en de 
eisen waaraan bij de opstelling van schotten moet worden voldaan 
The stage-discharge cun•es of some V-notch and c;pollett; we;rs and the sWng 
criteria 

wijls gebruik gemaakt 'Van meetgoten (flumes). Ret 
verschil tussen een lange overlaat en een meetgoot is 
niet altijd duidelijk. Wei kan worden opgemerkt, dat 
het dwarsprofiel van een lange overlaat meer constant 
is dan dat van een meetgoot. Bovendien is bij meet
goten de plaats waar de bovenwaterstand moet wor
den gemeten meestal nauwkeurig voorgeschreven. 
Voor een aantal mectgoten zijn eveneens afvoerfor
mules opgesteld, maar deze zijn niet altijd bekend. 
Dan wordt de relatie tussen It en Q door middel van 
modelproeven en/ of veldmetingen bepaald. Dit is 
onder andere het geval voor de H-flumes. Voor deze 
stuwtypen zijn in de FIELD MANUAL (1962) een groot 
aantal afvoertabellcn opgenomen. Deze tabeHen zijn, 
voor de in het Leerinkbeekgebied gebruikte typen, in 
hct Hydraulica Laboratorium van de Landbouwhoge
school getoetst (PITLO, 1965). 

Bij het onderzoek in het Leerinkbeekgebied zijn de 
volgende typen mcetinrichtingen gebruikt: 

Meetschotten 
met V-vormige opening (fhomson); 
met trapeziurnvormige opening (Cipollctti); 
met rcchthoekige opening; 
met rechthoekige opening (zonder zijdelingse con
tractie; Rehbock); 
met samengestelde opening (3 x Thomson en 
Thomson- Cipolletti). 

- Meetgoten 
Parshall flume; 
H-flume. 

Naast de hierboven genoemde afvoermeetinrichtingen 
vinden ook andere stuwen wei toepassing zoals: V
vormige lange overlaten, onder andere de V-Romijn 
overlaat (o.a. Bos, 1964), critical depth flumes 

(ACKERS and HARRISON, 1963), Venturi- en San Du
mas meetgoten (REPR. and EXP. basin guide, 1970) 
en de Crump stuw (BuRGESS and \VHITE, 1966). 

2.2.3. Eigenschappen van meetstuwen 

De diverse typen meetstuwen hebben sterk ver
schillende eigenschappen. De belangrijkste verschillen 
hcbben betrekking op: 

- de waterstandvcrhoging bovenstrooms; 

- het meetbereik; 

- de meetnauwkeurigheid; 

- de invloed van de benedenwaterstand op het de-
biet; 

- de kans op verstopping door drijvend vuil. 

De korte overlaten veroorzaken een vrij aanzienlijk 
drukverlies, dit in tegcnstelling tot de lange overlaten 
en de meetgoten. De korte overlaten kunnen dan ook 
meestal slechts worden toegepast in leidingen, waarin 
een groot verval beschikbaar is. 
Verder is de capaciteit van de korte overlaten, spe
ciaal die van het Thomson-meetschot, kleiner dan die 
van de andere stuwen. 
Met Thomson-stuwen en H-flumes kunnen de Iage 
afvoeren relatief het nauwkcurigst worden gemeten 
(fig. 6.5). Voor de Cipolletti-stuw en de Parshall 
flume is het debiet ongeveer evenredig met de over
storthoogte en worden de Jage afvoeren verhoudings
gewijs onnauwkeurig gemeten. Speciaal de H-flume 
heeft een zeer bevredigende nauwkeurigheid over een 
groot meetbereik. 

De korte ovcrlaten en H-flumes zijn gevoe1iger 
voor de invloed van de benedenwaterstand dan lange 

113 



60 

~ 
v 

~ // 

. 

/ ./ 40 v· / 
/ 

,:/; 
////' 

' 20 ' 

~v, / 
' I 

I 
. 
' i 

0 
0 

/ 

100 

STUW TYPE 
VIE/!? TYPE 

--- THOMSON 
- H-FLUME 
-·-·· PARSHALL FLUME • CIPOLETTI 

I 
200 

I 
300 400 

AFVOER (I/ sed 
DISCHARGE {/I sec) 

Fig. 6.5. De afvoerkrommen van enige meetstuwtypen 
The stage-discharge cun'es of some types of measuring 
structures 

overlaten en Parshall flumes (fig. 6.6). Deze laatste 
typcn meetinrichtingen zijn tot een waarde van h2/ h1 
= 0,7 bijna ongevoelig voor de benedenwaterstand. 
Voor korte overlaten en H-flumes begint de beneden
waterstand echter al invloed te krijgen, indien h2/ h1 
> 0,3 *. Bij korte overlaten is de kans op verstop
ping van de stuw door drijvend vuil aanmerkelijk 
grater dan bij lange overlaten en meetgoten. Gezien 
de benodigde drukhoogte bij korte overlaten, is de 
waterstandverboging bovcnstrooms bij dit type stuw 
aanzienlijk groter dan bij lange overlaten en meet
goten. Hierdoor neemt de kans op lekverliezen bij 
deze kunstwerken in belangrijke mate toe. Ook even
tuele ongewenste invloeden, die de peilverboging beeft 
op de grondwaterstand in bet gebied direct hoven· 
strooms van de meetstuw, zijn in dat geval groter. 

Andere punten, die bij de keuze van een geschikt 
type meetstuw een rol spelen, zijn bet kostenvraagstuk 
en bet feit, of de stuw eenvoudig kan worden ver
vaardigd. In het algemeen kan worden gesteld, dat 
meetschotten en H-flumes relatief goedkoop zijn en 
ecnvoudig kunnen worden geconstrueerd. Voor de 
meeste andere stuwtypen geldt dit in mindere mate. 
Belangrijk is verder, dat van elke meetopstelling een 
gedetailleerde constructie-tekening wordt vervaardigd. 
Een voorbeeld van een dergelijke tekening toont 
fig. 6.7. 
Enige andere eigenschappen van meetstuwen worden 
elders in de Jiteratuur besproken. Zo geeft ThosKO· 
LANSKI (1960) een verbandeling over de fouten curve. 
Hij concludeert, dat de fout in de afvoerbepaling met 
scberpe over! a ten ligt binnen de grenzen 2 - 0,2 %, 

* Gegevens ontleend aan de literatuur en aan modelproe· 
ven uitgevoerd in de hydrau1ica laboratoria in Delft en 
\Vageningen. 
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Fig. 6.7. Constmctie tekening van een H·flume opstelling 
Construction drawing of an H-flume installation 



Tabel 6.2. Enige stuwtypen geschikt om, in leidingen met de genoemde ken-
merken, de afvoer te bepalen 

Type meetstuw Leiding eigenschappen 

afvoercapadteit afvoercapaciteit 
(< I m'/sec) (> 1 m'/sec) 

- ~-·------~---·~----------

verhang verhang verhang verhang 
(> 3-5 Ofoo) (< 3-5 'ioo) (> 3-5 Ofoo) (< 3-5 °/oo) 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

Meetschotten X (x) 
Sharp crested weirs 
Lange V-overlaten X X X X 
Broad crested V-weirs 
H-flumes (x) X X X 

Parshall flumes x') x') x') x') 
Critical depth flumes (x) (x) X X 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

slope slope slope slope 
(> 3-5 Ofoo) ( < 3-5 Ofoo) (> 3-5 'ioo) (< 3-5 'ioo) 

Type of measuring 
structure discharge capacity discharge capacity 

(< 1 m'/sec.) (> 1 m3fsec.) 

River characteristics 

a) veel drijvend vuil 
large amounts of floating debris 

b) weinig drijvend vuil 
small amounts of floating debris 

1) minder geschikt bij een sterk fluctuerende afvoer 
less suitable in case of a strongly varying flow 

Table 6.2. Some types of structures adequate for measuring streamflow in rivers 
with the mentioned characteristics 

mits de stuw goed staat opgesteld. De fout neemt af 
naarmate de afvoer toeneemt. 

In tabel 6.2 tenslotte, zijn voor een aantal concrete 
voorbeelden de meetstuwen opgesomd, waarmee onM 
der die omstandigheden de afvoer het best kan wor
den gemeten. Het is duide1ijk, dat de keuze van het 
stuwtype voornamelijk wordt bepaald door de ge
wenste nauwkeurigheid, de eigenschappen van de 
beek (verval, afvoercapaciteit etc.) alsmede door de 
beschikbare meetplaats. In de volgende paragraaf zulM 
len, in het kort, een aantal punten worden genoemd, 
die bij de keuze van een geschikte meetplaats van be
lang zijn. 

2.2.4. Afvoenneetpunten 

Alvorens in het terrein kan worden begonnen met 
het vaststellen van een geschikte meetplaats, client be
kend te zijn welke typen mectstuwen het best aan de 
gestelde eisen voldoen. De belangrijkste punten die 
bij de kcuze van een meetplaats een rol spelen zijn: 
- de beek bovenstrooms van de meetplaats moet een 

regelmatig dwarsprofiel hebben en zoveel mogeJijk 
recht zijn; 
bet bodemverhang van de beek moet zo groot 
moge1ijk zijn; 
de door de rneetstuw veroorzaakte opstuwing mag 
geen ongewenste invloed hebben op de grond
waterstand en zeker geen aanleiding geven tot 
overstromingen in het bovenstroornse gcbied; 
bet ter plaatse van de stuw ontstane waterstands
verschil tussen hoven- en benedenpeil mag geen 
grote wegzijgingsverliezen tot gevolg hebben; een 
globale kennis van de geologische profielopbouw 
is daarom van belang; 
de grens van het stroomgebied hoven bet meet
punt moet zo nauwkeurig rnogelijk vastliggen; 

- de meetplaats moet goed bereikbaar zijn; 
- in verband met bet uitvoeren van ijkingsM en con-

trolemetingen moet een geschikte meetplaats voor 
het verrichten van deze metingen aanwezig zijn. 

Het is duidelijk, dat een meetplaats aan min of meer 
tegenstrijdige eisen moet voldoen. Meestal zal de uit-
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eindelijke keuze van stuwtype en meetplaats dan ook 
een compromis zijn. 

2.2.5. Waterstandsregistratie 

Voor de bepaling van de afvoer is een nauwkeurige 
waterstandsregistratie van groot belang. Zo is voor 
rechthoekige meetschotten · de gemiddelde fout in de 
afvoerbepaling (~Q) 1,5 maal de fout in de peilwaar
neming (Oh). Voor een V-vormig meetschot is OQ = 
2,5 ~h (TROSKOLANSKI, 1960). 
In de praktijk blijkt, dat 2 mm ongeveer de grens van 
de nauwkeudgheid is, waarmee het peil kan worden 
bepaald. 'Vel bestaat er apparatuur, waarmee een 
grotere nauwkeurigheid kan worden bereikt. Naast de 
nauwkeurigheid, waarmee het peil kan worden ge
meten, is ook de frequentie van waarneming van be
lang. Wanneer geen al te hoge eisen aan de nauw
keurigheid worden gesteld, wordt meestal volstaan 
met het een- of tweemaal per dag aflezen van het 
waterstandsniveau aan een vaste peilschaal. Indien 
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Fig. 6.8. Het afvoerverloop (stuw 13) bepaald uit con
tinue (a) en uit eenmaal daagse waarnemingen (b) 
The hydrograph (weir 13) derived from a continuous 
record (a) and from daily observations (b) 
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echter een grotere detaillering gewenst is en bijvoor
beeld gebruik wordt gemaakt van meetstuwen, zal bij 
voorkeur de waterstand continu moeten worden ge
registreerd. Dit geldt speciaal voor de afvoermeetpun
ten in snel op de neerslag reagerende stroomgebieden. 
Dit blijkt duidelijk uit fig. 6.8, waarin voor meetpunt 
13 het afvoerverloop rcsp. gebaseerd op een maal 
per dag en op continu waargenomen peilen is weer
gegeven. Incidenteel kunnen grote verschillen optre
den, waarbij overigens de kans op het missen van een 
afvocrtop grater is dan op het misscn van een dal in 
de afvoerverlooplijn. Het is duidelijk, dat het verschil 
maakt of de afvoer uit cen maal per dag of uit cou
tinu gercgistreerde waterstanden wordt berekend (ta
bel 6.3). 

Tabel 6.3. Vergelijking van afvoerhoeveelheden, bere
kend uit eenmaal per dag en uit continue waarnemingen 

Periode Afvoer (mm) berekend uit Afvoer-
~~- ------- verhouding 

dagelijkse continue (a) 
waarnemingen waarnemingen (b) X 100 

(a) (b) 

6/6·21!6-'65 20,5 17,6 116,5 
13/6·24/7·'66 54,6 64,1 85,2 
14/8-119-'66 22,1 30,0 73,7 
23/11-4/12-'65 42,6 51,4 82,9 
30/12-7 /1-'67 31,6 34,4 91,9 

daily continuous 
(a) records records 
(b) X 100 

(a) (b) 
Runoff 

Period Runoff (mm) derived from ratio 

Table 6.3. Comparison between runoff totals derived 
from daily observed water levels and continuous records 

Hoewel, voor langere perioden gerekend, de vei"
schillen enigszins worden genivelleerd, blijven deze 
toch duidelijk aanwezig. Voor de continue water
standsregistratie zijn verschillende typen peilschrijvers 
in gebruik. In Nederland wordt overwegend gebruik 
gemaakt van het systeem, waarbij het waterstands
niveau door middel van een vlotter en schrijfpen op 
een met een zekere snelheid ronddraaiende trommeJ 
wordt overgebracht. Het registratieapparaat wordt 
mecstal op een peilbuis (y,S 25 - 35 em) geplaatst, waar
bij het van belang is, dat deze buis het stromingsbeeld 
in de beek niet bei'nvloedt. Het verdient dan ook de 
voorkeur de peilbuis buiten het beekprofiel te plaat
sen, uiteraard met een toevoerbuis naar de beek; deze 
buis moet voldoende geperforeerd zijn. De genoemde 
constructie heeft tevens het grate voordeel, dat het 
water in de buis 's winters minder snel bevriest. Voor 
een gedetailleerde beschrijving van de verkdjgbare 
registratieapparatuur alsmede voor het onderhoud van 
meetstuwen en peilschrijvers wordt naar verschillende 



handboeken verwezen (FIELD MANUAL, 1962; REPR. 
and ExP. basin guide, 1969). 

Als nadelen van de beschreven wijze van regbtratie 
kunnen onder andere worden gcnoernd: de vrij on
nauwkeurige tijdsbepaling (vooral bij weekrotatie); de 
moeilijkheden met krimp en rek van het registratie
papier; storingen veroorzaakt door het schrijfmecha
nisme etc. Het belangrijkste nadeel is evenwel, dat 
hct omrekenen van de geregistreerde waterhoogten in 
afvoercn een tijdrovende en eentonige bezigheid is. 
Sinds enige jaren is daarom een andere wijze van 
registratie in gebruik, die vee1 van de bovengenoemde 
bezwaren ondervangt. 

De nieuwe wijze van registratie komt er op neer, 
dat het waterstandsniveau reeds in het veld op pons
band of magnetische band wordt vastgelegd. Als ponsw 
interval kan bijv. 5, 15, 30 of 60 minuten worden 
gekozen; in het Leerinkbeekgebied is steeds een inter
val van 15 min. aangehouden. De ponsbanden kunnen 
geheel mechanisch worden verwerkt en de geregis
treerde waterstanden worden door de computer direct 
in afvoeren omgerekend. Ook de afvoerverlooplijnen 
worden aan de hand van de 15 min. gegevcns geheel 
mechanisch getekend. Wei zijn de relatief hoge aan
schafkosten van deze apparatuur een nadeel, vooral 
voor kortlopende onderzockingen. Ook voor waar
nemingen, waarmee weinig behoeft te worden gc
rekend (bijv. grondwaterstanden), is een directe re
gistratie op tape rninder zinvol. In de meeste gevallen 
echter zu11en de aanschafkosten door de sne11e en een
voudige verwerking zich snel terug betalen. Tach 
heeft het voordelen om cen enkel meetpunt met een 
gewone peilschrijver uit te rusten of van een dubbele 
registratie (peilschrijver en tape recorder) te voorzien. 
De registratiebladen geven een directer becld van het 
watcrstandsverloop, wat voor het beekbeheer van be
lang is en leveren tevens de mogelijkheid om ont
brekende ponsgegevens aan te vuHen. 

In het Lcerinkbeekgebied zijn punched tape recor
ders van het merk Fischer en Porter gebruikt. Deze 
zeer betrouwbaar gebleken apparaten zijn uitvoerig 
door SMOOT (1965) en COLENBRANDER en VERSTRAATE 
(1966) beschreven. Bij het onderzoek zijn ondermeer 
een Parshall-flume en een H-flume (de meetstuwen 
10 en 13) met deze recorders uitgerust en is de be
rekening van de afvoer voor dezc stuwen gehecl ge
mechaniseerd. Bij de H-flume doet zich de moeilijk
heid voor, dat de benedcnwaterstand de afvoercapa
citeit van de stuw kan beinvloedcn (gestuwde afvoer, 
zie fig. 6.9). Voor een nauwkeurige bepa1ing van de 
afvoer moet daarom met de hoogte van de beneden
waterstand rekening worden gehouden. Hoe dit wordt 
gerealiseerd zonder dat gebruik wordt gemaakt van 
een tweede recorder om de benedenwaterstand te 
registreren, wordt hierna uiteengezet. 

Zoals in par. 2.1 reeds is besproken, wordt het 
beekpeil dikwijls sterk door de begroeiing bei'nvloed. 

Fig. 6.9. Gestuwde afvoer bij meetstuw 13 (H-flume) 
Submerged flow conditions at measuring site 13 (11-f/ume) 

Dit laatste is het geval voor de waterstand (h2) be
nedenstrooms van de H-flume. De bovenwaterstand 
(h1) wordt daarcntegen niet of slechts in geringe mate 
door de begroeiing bei'nvloed. 
Dit heeft tot gevolg, dat voor vcrschillende begroei
ingstoestandcn ook verschillende relaties tussen h2 en 
ht bestaan (fig. 6.10). De relaties zijn uit de peil-
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Fig. 6.1 0. De relatie tussen het boven en beneden peil 
(resp. 111 en h2) bij verschillende begroeiingstocstanden. 
I) onbegroeid; II) matig begroeid; III zwaar begroeid 
The relationship between the upstream and the down 
stream level (h 1 and lt2 resp.) for various stages of weed 
growth. I) without weed growth; II) medium stage of 
weed growth; Ill) heavy weed growth 
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schaalwaarnemingen van een drietal jaren vastgesteld 
en in bet computerprogramma opgenomen. Aan de 
hand van deze relaties berekent de computer bij aile 
op de ponsband geregistreerde boveilwaterstanden 
(h1) de corresponderende benedenwaterstanden (h2). 
Deze berekening is natuurlijk aileen mogelijk, indien 
tevens aan de computer wordt medegedeeld in welke 
begroeiingstoestand de beek verkeerde toen de be
treffende ht-waarden werden geregistreerd. De ac
tue1e begroeiingstoestand wordt dam·om regelmatig 
aan de hand van periodieke peilschaalwaarnemingen 
vastgesteld en tegelijkertijd met de h1-waarden door 
de computer ingelezen. Dam·na berekent deze de 
h2/ ht-waarden en vervolgens de verhoging van de 
bovenwatcrstand (Aht) ten gevolge van de opstuwing. 
In bet computerprogramma is ook de relatie tussen 
k?l h1 en ;:lh1 opgcnomen (fig. 6.6). De waargenomen 
bovenwaterstanden worden nu met de bijbehorende 
dht-waarden verminderd. De (ht ~ Aht)-waarden 
worden dan tenslotte met behulp van de afvoerkrom
me, die ook in het programma is opgenomen, in af
voeren omgezet. Reeds eerder is deze berekenings
techniek gedetailleerd beschreven (CoLENBRANDER, 

1967b). 
De peilschrijvers en punched tape recorders moeten 

regelmatig worden gecontroleerd. Bij de controle van 
de niveauaanwijzing wordt meestal gebruik gemaakt 
van een vaste peilschaal. In geval van een meetstuw 
is het echter beter met behulp van een peilnaald en 
een vast punt op de stuw de geregistreerde water
hoogten te controleren. 

3. RET NET VAN AFVOERMEETPUNTEN 
IN RET LEERINKBEEKGEBIED 

Als geheel gezien is het Leerinkbeekgebied in geoM 
hydrologisch opzicht weinig homogeen. Om de afvoer 
ook van meer homogene gebieden te kunnen bepalen 
is het gebied in een vijftal stroomgebiedjes onder
verdeeld. Van elk van deze gebiedjes is de afvoer 
afzondcrlijk gemeten. Enkele gebiedjes zijn nog 
weer verder onderverdeeld, zodat in totaal op een 
twaalftal punten de afvoeren met behulp van meetM 
stuwen zijn gemeten. Deze punten zijn op bijlage 9 
aangegeven. Op zeven punten is van meetschotten 
gebruik gemaakt, terwijl op vier punten meetgoten 
zijn gei'nstalleerd. Tenslotte is een reeds bestaande 
stuw als meetstuw gebruikt. De afvoerkromme voor 
deze laatste stuw is aan de hand van een modelproef 
en veldmetingen bepaald. Op drie meetpunten zijn 
Thomson meetschotten gebruikt (no. 1, 2 en 11). 
Hiermee zijn op deze meetpunten de lage en middel
hoge afvoeren gemeten. In perioden met hoge af
voeren zijn de Thomsonschotten echter verwijderd 
en bleef een trapeziumvormige doorlaatopening over. 
Onder deze omstandigheden trad meestal gestuwde 

118 

afvoer op, die met behulp van afvoerkrommen is be
rekend. Deze afvoerkrommen zijn opgesteld aan de 
hand van in het veld verrichte stroomsnelheidsmetin
gen. 

De afvoer op het meest benedenstrooms gelegen 
meetpunt, FN is met behulp van een Rehbock meet
schot bepaald. Oak dit meetschot is in perioden met 
hoge afvoeren verwijderd en dan is normaal weer met, 
uit veldmetingen bepaalde, afvoerkrommen gewerkt. 
Op de meetpunten 3 en 7 is de afvoer met een samen
gesteld Thomson-Cipolletti meetschot bepaald. He! 
voordeel van een samengesteld meetschot is, dat de 
lage afvoeren zeer nauwkeurig kunnen worden ge
meten door middel van de V-vormige opening, maar 
dat de afvoercapaciteit veel groter is dan van de 
enkelvoudige V-overlaat. 
Op meetpunt 10 is de afvoer met een Parshall flume 
bepaald. Het nadeel van deze meetgoot is, dat de af
voeren kleiner dan ongevecr 10 1/sec niet nauwkeurig 
kunnen worden gemeten. Daarom is in perioden met 
!age afvoeren, tegen de benedenstroomse zijde van de 
Parshall flume een Thomson mcetschot bevestigd. 
Op de meetpunten 12, 13 en 14 zijn H-flumes ge
plaatst, die, zoals reeds eerder is betoogd, een geed~ 
meetnauwkeurigheid hebben bij een groat meetbereik. 

De afvoerkrommen voor de H-flumes zijn in het 
hydraulicalaboratorium van de Landbouwhogeschool 
gecontroleerd. Hierbij is speciaal aandacht besteed 
aan de invloed van de benedenwaterstand op de af
voercapaciteit van de stuw. Ook de toestromingscon
dities zijn in detail bestudeerd. In hetzelfde laboratoM 
rium zijn bovendien nog modelproeven uitgevoerd 
voor de meetstuwen 3 en 7. In het waterloopkundig 
laboratorium in Delft zijn modelproeven verricht voor 
de meetstuwen Fe, 6 en 10. Ook zijn bij aile meet
stuwen regelmatig controle metingen uitgevoerd. Voor 
de lage afvoeren geschiedden dezc metingen volume
trisch en voor de andere afvoeren met een Ott-molen. 
In fig. 6.11 zijn foto's van een aantal meetstuwen 
opgenomen. 

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen, die 
aan het voorgaande kunnen worden ontleend, zijn: 

bij afvoermetingen in kleine water1open (afvoer
capaciteit tot ongeveer 5 m3/sec) verdient het ge~ 
bruik van meetstuwen de voorkeur. Dit geldt te 
meer, daar het bepalen van de Jage afvoeren 
steeds belangrijker wordt (drinkwatervoorzienings~ 
studies, lozing van afvalwater, etc.). Als afvoer
meetinrichting b1ijken H-flumes zeer goed te vol
doen in beken met een vrij sterk verhang, terwijl, 
indien minder verhang beschikbaar is, de lange 
V~overlaat aanbeveling verdient; 
in de grotere waterlopen (afvoercapaciteit meer 
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Fig. 6.1 L Enige stuwtypen waarmce in het Lecrinkbcekgebied de afvoer is gemeten. a. Thomson mcetschot 90° (meet
punt 2); b. Bodem en taludverdediging met nijlondoek (meetpunt 11); c. Bestaande stuw die na ijking als meetstuw is 
gebruikt (meetpunt 6); d. Samengesteld Thomson/Cipolletti meetschot (mcctpunt 3); e. Transport van een H-flume; 
f. H-flume met max. capacitcit van 2,2 m3/sec (meetpunt 13); g. Het pJ3atsen van ccn Parshall flume (meetpunt 10); 
h. Parshall flume met max. capaciteit van 2,3 m3/sec (meetpunt 10) 
Some types of structures where in the Leerinkbeek area the discharge has been measured. a. 90° V-notch sharp-crested 
weir (gauging site 2); b. Lining of nylon to resist erosion (gauging sUe 11); c. Existing weir which after calibration 
has been used for discharge measurements (gauging site 6); d. Compound V-notch!Cipolletti weir (gauging site 3),· 
e. Transport of an H-flume; f. H-jlume with a max. capacity of 2.2 m 3/sec (gauging site 13); g. Installation of a Parshall 
flume (gauging site 10); h. Parshall flume with a max. capacity of 2.3 m 3/sec (gauging site 10) 
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dan 5m3/sec) zal voor het verrichten van afvoer
metingen dikwijls met succes gebruik kunnen wor
den gemaakt van bestaande vaste of beweegbare 
stuwen. Door kleine wijzigingen aan te brengen 
kunnen deze hiervoor vaak nog beter geschikt 
worden gemaakt. Wei zullen deze stuwen geijkt 
moeten worden; 
indien de afvoer nict met meetstuwen wordt be
paald, maar direct uit het waargenomen beekpeil 
en afvoerkrommen, moet ook de begroeiingstoe
stand worden waargenornen. Deze heeft narnelijk 
grote invloed op de hoogte van bet beekpeil en 
kan binnen een seizoen sterk varieren. Naast het 
slootonderhoud hebben hoge afvoergolven grote 
invloed op de begroeiingstoestand (fig. 6.1). Voorts 
blijkt, dat de invloed van de begroeiing nog tot 
vcr in de winter rnerkbaar kan zijn (fig. 6.2). 
Door niet met de werkelijke begroeiingstoestand 
rekening tc houden, kunnen zeer aanzienlijke fou-
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6.1); 
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hiervoor in de regel goed worden gebruikt; 
voor het verkrijgen van een juiste indruk van de 
fluctuatie van het beekpeil en een nauwkeurige 
berekening van de afvoer, is het gebruik van re
gistrerende apparatuur gewcnst; dit geldt speciaal 
voor beken, waarin het peil snel op de neerslag 
reagcert (fig. 6.8 en label 6.3); 
gezien de toenemende vraag naar gedetailleerde 
afvoergegevens zal zoveel mogelijk moeten worden 
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DEELRAPPORT 7 

Analyse van afvoergegevens 

H. J. Colenbrander 

1. INLEIDING 

Bij de transforrnatie van neerslag in afvoer spelen 
een groat aantal factoren een rot. In de eerste plaats 
komt niet al de neerslag tot afvoer; een deel wordt 
door de begroeiing onderschept (interceptie) waarna 
het grotendeels verdampt. Een ander deel client ter 
aanvulling van het bodemvocht en verdampt even
eens, of wel direct (evaporatie) of na opneming door 
het gewas (transpiratie). Verder kan de ncerslag tijde
lijk in kleine of grotere plassen worden geborgen. 
Oak dit water verdampt merendeels, terwijl de rest 
gclcidelijk in de grond zakt. 

De neerslag die als afvoer een stroorngebied ver1aat 
heeft het lozingspunt meestal op zeer verschillende 
manieren bereikt. Een groat dee! voegt zich bij het 
grondwater en komt na korte of tangere tijd als 
grondwaterafvocr in het afwateringsstelsel terecht. 
Ook is het mogelijk dat de neerslag wei in de grand 
dringt, maar reeds boven bet freatisch vlak over min
der goed doorlatende lagen, zeals ploegzolen, wordt 
afgevoerd (oppervlakkige-afvoer) of helcrnaal niet in 
de grand dringt, maar over het maaiveld direct naar 
het leidingenstclsel afstroomt (oppervlakte-afvoer). De 
grondwaterafvoer vormt de langzame afvoercompo
nent en de oppervlakkige-afvoer en de oppervlakte
afvoer vormen de snelle cornponenten. 

In de meeste stroorngebieden in Nederland over
hccrst de grondwaterafvoer en komt meestal maar een 
klein dee! van de neerslag via de oppervlakte en de 
bovenste grondlagen tot afvoer. In gebieden met een 
gering bergend vermogen, een kleine infiltratiesnel
heid en ecn groat terreinverhang ligt de verhouding 
andcrs en kunnen de snelle afvoercomponenten wei 
een belangrijke plaats innemen. Het verloop van de 
afvoer uit een gebied wordt dus in sterke mate door 
een aantal bodem- en gebiedseigenschappen bepaald, 
waarvan als belangrijkste kunnen worden genoemd 
het bergcnd vermogen, de dikte en doorlatendheid 
van het watervoerend pakket, de hydrologische ont
sluiting, de belling en de grootte van het gebicd. Hct 
aantal meetpunten waarvan in het Leerinkbeekgebied 
betrouwbare afvoergegevens beschikbaar zijn, is te 
gering om voor elk van deze factoren afzonderlijk 
het verband met de afvoer vast te kunnen stelten. 
Dit geldt met name voor het gebiedsgrootte~effect. In 
bet algemeen gesproken neemt de afvoerintensiteit af 
met een toenemende grootte van het stroomgebied. 

Het juiste verband tussen de beide factoren kan ech~ 
ter moeilijk worden vastgesteld. Zo wordt de reductic 
op de afvoerintensiteit bij toenemende gebiedsgrootte 
soms weer gecompenseerd door andere gebiedseigen
schappen. In dit rapport zal slechts de gecombineerde 
invloed van de verschillende gebiedseigenschappen op 
het afvoerverloop worden nagegaan. 

Naast de gebiedseigenschappen speelt oak de toe~ 

stand van het ·afwateringsstelsel een belangrijke rol 
bij het afvoerproces. Het afvoeronderzoek in Neder~ 
land heeft zich vooral gericht op de perceelsontwate
ring via drainbuizen en greppels en op het vastste1len 
van de maatgevende afvoer voor polders en stroom~ 
gebicden. In het laatste geval ligt het accent vooral op 
het bepalen van de frequentie van de hoge afvoeren. 
Venier zijn door enkele onderzoekers afvoermodellen 
ontworpen waarmee de afvoer uit een gebied uit de 
neerslag kan worden gcreconstrueerd (KRAIJENHOFF 

VAN DE LEUR, 1958; DE JAGER, 1965; DE ZEEUW, 

1966). Ook zijn voor een aantal gebieden vergelijken
de afvoerstudies verricht (BoN, 1968a en 1968b). 
Hierbij lag het accent evcneens op de hoge afvoeren. 
Bij vrijwel al deze studies is het in de beek waargeno
men afvoerverloop als uitgangspunt gekozen. BLOB

MEN (1968) daarentegen gaat van een aangenomen 
grondwaterdiepte en berekende bodemconstanten uit 
en de uitkomsten worden niet door de bestaande wa
terhuishoudkundige toestand be'invloed. Op beide uit
gangspunten zal in een van de volgende paragrafen 
nag nader worden teruggekomen. 

Geconcludeerd kan worden dat in Nederland naast 
de perceelsontwatering vooral de hoge afvoeren vee! 
aandacht hebben gekregen, maar dat aan bet totale 
afvoerverloop en aan de lage afvoeren minder aan~ 
dacht is besteed. Hetzelfdc geld! voor he! transport 
van het water door het leidingenstelsel. De laatste 
jaren is echter een verandering merkbaar en staan het 
gehele afvoerverloop en in het bijzonder de lage af
voeren in de belangstelling. AfvoertotU!en over tange
re perioden zijn van belang voor waterbalansstudies, 
terwijl hct optreden van !age afvoeren bijvoorbeeld 
van belang is bij de waterinlaat en ter beoordeling 
van de tOzingsrnogelijkheden voor afvalwater, 
Ook moet nog worden gewezen op de invloed die de 
wateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoor
ziening kan hebben op het verloop van de afvoer uit 
een gebied. 

Gezien de importantie van de genoemde onder-
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werpen zal een nauwkeurige studie van bet gebele 
afvoerverloop van steeds grater belang worden. Hier
bij blijft het vaststcllen van de hoge toppen noodzake
lijk voor de dimensionering van bet leidingenstelsel 
en de kunstwerken, voor bet vaststellen van de kans 
op en de duur van eventuele overstromingen, enz. 
Uit landbouwkundig oogpunt speelt in dit opzicht 
tevens de periode van bet jaar waarin deze tappen 
voorkomen een belangrijke rol. Ook blijft het onder
zoek naar het optreden van hoge afvoergolven van 
belang in verband met de aanleg van reductic-reser
voirs, het samentreffen van afvoertoppen van stede
lijke en landelijke afwateringsgebieden en dergelijke. 
ln het voorgaande zijn een aantal aspecten die bij bet 
afvoerproces een rol spelen genoemd. Op enkelc van 
deze punten zal in dit declrapport worden ingegaan. 
In de eerste plaats is getracht de afvoerver1oop1ijnen 
van de verschillende deelgebiedcn te · karakteriseren, 
waarbij speciaal ook de basis- en topafvoeren worden 
besproken. Dam·na wordt enige aandacht geschonken 
aan de loopsnelheid van afvoergolven en aan de reac
tie van de grondwaterstand en het beekpeil op het 
ncerslagpatroon. 
Voorts worden de afvoertotalen van de diverse ge
bieden besproken, alsmede onder andere het droog
vallen van de sloten en de invloed van de wateront
trekking door een pompstation op de afvoer. Ook 
wordt op de samenhang van de afvoertotalen inge
gaan en is bekeken welk deel van de neerslag tot af
stroming komt. 
Tenslotte is aandacht besteed aan de afvoerfrequentie, 
waarbij onder andere op de frequentie van de dag- en 
topafvoeren, de lage afvoeren en op de auto-correlatie 
van de waarnerningsreeksen wordt ingegaan. 

2. BESCHIKBARE GEGEVENS 

Zoals reeds is verrneld is ook de afvoer van een 
aantal deelgebieden in bet Leerinkbeekgebied afzon
derlijk gemetcn. De nauwkeurigheid waarrnee dit is 
gescbied is evenwel niet in aile gevallen gelijk. Vooral 
van de punten 1, 2, 3 en 11 (bij1age 9), ge1egen in bet 
benedenstroomse deel van het Leerinkbeekgebied, zijn 
de metingen rclatief onnauwkeurig. \Veliswaar zijn de 
afvoeren ook op deze punten met behulp van meet
schotten bepaald, maar doordat bier veelvuldig ge
stuwde afvoer Is opgetreden kan een deel van de af
voeren niet betrouwbaar worden bepaald. Dit geldt 
speciaal voor de hoge afvoeren. Voor enkele andere 
gebieden zal een bespreking van de resultaten achter
wege worden gelaten omdat de waarnemin&sreeksen 
te kort zijn (stroomgebieden 5 en 8). De aandacbt zal 
in de eerste plaats worden gericht op de gebieden 
waarvan zowc1 de hoge als de ]age afvoeren nauw
keurig zijn gemeten. Dit zijn de gebieden 10, 12, 13 
en 14 en in iets mind ere mate 6 en 7. Ook zullen de 
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afvoeren van het Leerinkbeekgebied als gebeel wor
den besproken (meetpunt Fe), hoewe1 deze voor een 
deel niet deze1fde nauwkeurigheid hebben als die van 
de hiervoor genoemde gebieden. Omdat de rnoeilijkM 
heden die zich bij de afvoerberekening voor dit meet
punt voordoen kenmerkend zijn voor ve1e andere 
beken in de Achterhoek, zal op dcze afvoerberekening 
nader worden ingegaan. 

In het Leerinkbeekgebied met een to tale oppervlakte 
van 5200 ha is door Rijkswaterstaat reeds in 1950 
met afvoeronderzoekingen begonnen. Vanaf dat tijd
stip zijn bij de uitmonding van de beek in de Berkel 
(meet punt F (") dagelijks waterstanden opgenornen, ter
wijl tevens periodieke afvoermetingen zijn verricht. 
Met behulp van deze metingcn is het verband tussen 
beekpeil en afvoer (Q! h-kromme) vastgesteld. 
Voor de periode 1950- 1960 is de nauwkeurigheid 
van de afvoercijfers minder groot. De juiste Jigging 
van het afvoer-nulniveau is in deze periode bijvoor
bee1d onzeker, terwijl verder niet over de gehele pe
riode met dezelfde zomer- en winterafvoerkrommen 
kan worden gewerkt. Andere moeilijkbeden zeals de 
wisselende inv1oed van de begroeiing in de beek zijn 
in deelrapport 6 besproken. 
Om de afvoer nauwkeuriger te kunnen bepalen zijn 
in augustus 1960 een meetschot en een peilschrijver 
geplaatst. Voor de gehele waarnemingsperiode geldt 
dat de hoogste afvocren bij meetpunt Fe niet nauw
keurig konden worden gemeten, omdat deze gepaard 
zijn gegaan met inundaties waarbij een deel van het 
water buiten het meetpunt om tot afvoer is gekomen. 
Ook zijn bij enkelc zeer hoge afvoeren de kaden van 
de Berkel en de Groenlose Slinge doorgcbroken en 
is een tOnbekende hoeveelheid water uit deze beide 
rivicrtjes in het Leerinkbeekgebied gestroomd. De 
hoogste afvoeren zijn dam·om geschat aan de hand 
van de vastgestelde relaties tussen wet nauwkeurig 
gemcten neerslag- en afvoerhoevee1beden. 
Bij de bewerking van de afvoerrccks over de periode 
1950 - 1966 blijkt dat er een discontinulteit optrecdt 
en dat de afvoeren v66r 1960 relatief grater zijn dan 
na dat jaar. In deelrapport 12 is aangegeven op welke 
wijze de cijfers van v66r 1960 kunnen worden ge
corrigeerd. 
In het onderhavige rapport wordt voor dit meetpunt 
hoofdzakelijk de periode 1960 tot en met 1966 in be
schouwing genomen. 

3. AFVOERVERLOOPLIJNEN 

3.1. ALGEMEEN 

Een afvoerverlooplijn kan onder andere worden 
gekarakteriseerd door: 
- de vertragingstijd, dat is het tijdsver1oop tussen de 

zwaartepunten van het neerslagpatroon en de bij
behorende afvoergolf; 



- de gemiddelde tijdsduur tussen het begin van de 
waterstandstijging in de beek en de top van de 
afvoergolf; 
de basisafvoer. 

Vooral de eerstgenoemde factor is belangrijk voor het 
karakteriseren van het afvoersysteem. Hoewel bij de 
transfonnatie van neerslag in afvoer verschillende 
niet lineaire processen een rol spelen, blijkt dat het 
afvoerverloop dikwijls toch met behulp van een li~ 

neair rekenmodel goed kan worden gereconstrueerd. 
Bij een lineair systeem is de afvoer (Q) evenredig met 
de berging (S) en ook is de afstand tussen de zwaarte
puntcn van het neerslagpatroon en de resulterende 
afvoergolf ~ de vertragingstijd - ongeveer gelijk. 
DE ZEEUW en HELLINGA (1958) pasten een dergclijk 
1ineair model toe waarbij S = 1/ aQ. Hierin wordt a 
de reactiefactor genoemd en is de afvoerintensiteit op 
tijdstip t: 

qt = qf __ ,exp(-at) + Pt [1-cxp(-al)] (7.1) 

waarin Pr de hoeveelheid nccrslag is in de periode 
van t-1 tot t. 
KRAIJENHOFF VAN DE LEUR (1958) leiddc een formule 
af voor het bcrekenen van de afvoerintensiteit uit
gaande van de wet van Darcy en de aanname van 
Dupuit: 

[ 
sn=oo 1 ] 

1 ---, .Z: -9 cxp (- n'blj) (7.2) 
:JI n = 1,3,5 11"" 

waarin: 
qb = afvoerintensiteit na tijdsduur b [l.t-1] 
p = constante neerslag gedurende tijdsduur b [l.t-l] 

uL2 
j = ~2fjj [I] 

/l porienvolume 
L = afstand tussen de ontwateringsrniddelen [I] 
k = doorlatcndheid [ l.t -1] 
D = diktc equivalent laag [/] 

De j-waarde ( = 1/ a) wordt reservoh·~coefficient ge~ 
noemd en is klein voor snel op de neerslag reagerende 
gebieden (kleine Jl en L) en groat voor langzaam 
reagerende gcbieden (grotc ,ll en L). DB JAGER (1965) 
paste Kraijenhoff's berekeningstechniek met succes 
voor enige Nederlandse stroomgebieden toe, echter 
aHeen voor natte winterperioden. Voor een aantal 
stroomgebieden in het Leerinkbeekgebied is eveneens 
uitgaande van Kraijenhoff's formule een rekenrnodel 
opgesteld. Voor perioden waarin het bergend vermo~ 
gen zowel klein als groat is kan hiermede het afvoer
verloop goed worden gereconstrueerd. Hierbij blijkt 
het noodzakelijk te zijn met korte tijdsintervallen te 
werken, aangezien anders het opgetreden afvoerver
loop niet nauwkeurig kan worden beschreven. Dit 
rekenmodel wordt elders uitvoerig besproken (COLEN~ 
BRANDER en KRAUENHOFF VAN DB LEUR, in VOOrberei~ 
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Fig. 7.1. Vergclijking van bcrekcnde afvoerverlooplijnen 
met het waargenomen verloop 
Comparison of calculated hydrographs and the recorded 
one 

ding), zodat aileen een voorbeeld van een met dit 
model gereconstrueerde afvocrgolf wordt gegevcn 
(fig. 7.1). Duidelijk blijkt uit deze figuur de invloed 
van het berekeningsintcrval. In par. 3.3 wordt nog 
een tweede voorbeeld besproken (fig. 7 .7). 

Hocwcl de gemiddelde stijgingsduur van de water~ 
stand tijdens een hoogwatergolf primair door de neer
slaghoeveelheid en -intensiteit wordt bepaald komcn 
ook bodem- en gebiedseigenschappcn erin naar voren. 
De tijdsduur is kortcr naarmate de afvoer uit een 
gebied sneller op de neerslag reageert. Ook de ge
biedsgrootte is van invloed, waarbij de breedte van 
de top een indruk geeft of de snelle afvoer van het 
gehele gebied of maar van een deel van cen gcbied 
afkomstig is. Overigens is het niet gemakkelijk om 
voor een groot gebied aan de hand van de afvoer
verlooplijnen vast te stellen of, en in welke mate, 
snelle componenten aan de afvoer hebben bijgedra~ 

gen. DE ZEEUW (1966) bepaalt voor de verschillendc 
gebiedsdelen afzonderlijke reactiefactoren. 

Het derde belangrijke gegeven is de basisafvoer. 
Deze heeft steeds ongeveer cen zelfde verloop en kan 
worden gekarakteriseerd door de j~waarde van het 
langzamc afvoersysteern. Deze j-waarde kan uit de 
waargenomen afvoerverlooplijnen worden berekend 
(KRAJJENHOFF VAN DE LEUR, 1958). Bij lage afvoeren 
kan met behulp van de j~waarde van bet langzame 
systeem de hoeveelheid water die na tijdstip t nog tot 
afstroming komt worden berekend: R1 = j qh waarin 
q1 de afvoerintensiteit op tijdstip t is. 
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3.2. K A R A K T E R IS TIEKEN VAN 

AFVOERVERLOOPLUNEN 

In fig. 7.2 zijn voor een viertal meetpunten de 
afvoergolven getekend, die veroorzaakt zijn door de
zelfde regenbui. De vorm van de afvoerverlooplijnen 
wordt in sterke mate door de verdeling van de neer
slag over de afvoercomponenten bepaald. Bodem- en 
gebiedseigenschappen komen dan ook duidelijk in de 
afvoerverlooplijnen naar voren. De afvoer uit de ge
bieden 10 en 12 reageert sneller op de neerslag, dan 
die van gebied 14. In dit laatste gebied overheerst 
de langzame afvoercomponent, hetgeen correspon
deert met het grotere bergend verrnogen van dit ge
bied en de geringere he1Iing. 
Vrij spoedig na een afvoergolf is de afvoerintensiteit 
voor gebied 10 echter weer ongeveer ge1ijk a an of 
zelfs kleiner dan die van de gebieden 12 en 14. Dit 
stemt overeen met het kleinere percentage gronden 
met diepe grondwaterstanden van gebied 10 in ver
gelijking met de gebieden 12 en 14 (par. 3.3). Op· 
rnerkelijk is nog dat ondanks de over het geheel ge
nomen grate bergingscapaciteit en hoge basisafvoer 
van gebied 12, hier tach een zeer snelle reactie op de 
neerslag is te zien. Aangezien de afvoergolf voor dit 
gebied meestal zeer smal is en de afvoerintensiteit dus 
snel op een lager niveau terugvalt, ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat de hoogte van de afvoer-
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Fig. 7.2. Vergelijking van de afvoerverlooplijnen van een 
viertal gebieden 
Compadson of the flood hydrographs of four basins 

top door de afvoer van een klein dee! van het gebicd 
met een gering bergend vermogen wordt bepaald. De 
grondwaterdieptekaarten (dcelrapport 8) Iaten inder
daad zien dat naast de gebieden met diepe grond
waterstanden in een sma1le strook langs de beek hoge 

Tabel 7.1. Enige eigenschappen van een aantal stroomgebieden 

Meetpunt 

10 13 12 14 F, 

Oppervlakte (ha) 647 660 230 260 5200 
Size (ha) 
Gem. hoogteligging (m + N.A.P.) 29,70 26,90 26,20 20,79 19,80 
Mean elevation (m + O.D.) 

Gem. terreinhelling (Ofoo) 6,8 6,1 8,0 4,1 4,6 
JI.-Jea/1 slope of land surface (0/Qo) 

Gem. belling hoofdbeek (Ofoo) 2,0 2,3 3,0 0,9 1 ,I 
i\Jean bed slope of main river (%o) 

Gem. grondwaterdiepte zomer/winter (em) 86/56 97/67 122/91 112182 99/69 
Mean grw. depth summer/winter (em) 

Slootlengte (m/ha) 95 65 50 55 65 
Length of drainage system (m!ha) 

RcscrvoircOOff. (j) basisafvoer (etm) 10 13,7 15 15 15 
Resen•oircoefl. (j) base flow (24 h) 

Vertragingstijd (uren) 4,2 7,6 8,6 10,8 10,0 
Time lag (hours) 
Stijgingsdum (uren) 13,5 14,0 12,5 15,0 15,0 
Time to peak (hours) 
Doorlatend vermogen (m2fetm) <100 350 200 200 450 
Transmissivity (mf/24 h) 

10 13 12 14 Fe 

Gauging site 

Table 7.1. Some characteristics of a number of basins 
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grondwaterstanden voorkomen. In gebied 10 daarenM 
tegen is de grondwaterstand over het gehele gebied 
genomen hoog. Oppervlakkige afvoerprocessen kunM 

nen daarom in gebied 10 en ten dele in 12 een be
langrijke rol spelen, vooral omdat het daarvoor nodi
ge terreinverhang aanwezig is. Daarnaast is in gebied 
12 ook de Iangzame afvoercomponent van veel be
lang. 

Dat het bergend vermogen ook in de winter invloed 
op het afvoerverloop kan hebben blijkt uit fig. 7.3. 
In januari 1965 is de neerslaghoeveelheid grater dan 
in januari 1966, maar tach treden in deze laatste 
periode de hoogste afvoerintensiteiten op. Het grotere 
bergend vermogen in 1965 komt tot uiting in de lage~ 
re grondwaterstandcn in deze periode. 
Een andere factor die mede bepalend is voor de vorm 
van de afvoerverlooplijn is de gebiedsgrootte. Bij een 
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groter stroomgebied zullen de effecten van snel reage
rende processen minder duidelijk tot uiting komen 
door de grotere bergingsmogelijkheden in het Jeidin
genstelsel, door het niet samenvallen van de afvoer
toppen uit de verschillende deelgebieden en doordat 
de invloed van zeer lokale regenbuien wordt afge
vlakt (F,; fig. 7.2 en 7.3). In het algemeen neemt de 
hoogte van de afvoertop af met de gebiedsgrootte. 
Andere factoren kunnen deze tendens echter versto
ren en kunnen van meer belang zijn dan het gebieds
grootte--effect. 

In tabel 7.1 zijn de belangrijkste factoren waarmee 
het afvoerverloop kan worden gekarakteriseerd ver
meld. Dit zijn de in par. 3.1 besproken vertragings
tijd, de gemiddelde stijgingsduur en de j-waarde van 
de basisafvoer. Ook zijn nog enige bodem~ en gebieds
eigenschappen opgenomen. Het blijkt dat de eigen-
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Fig. 7 .3. Neerslagverdeling en het grondwaterstand~ en afvoerverloop in een tweetal winterperioden 
Rainfall distribution and the groundwater and flood hydrographs for two winter periods 
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schappen van de gebieden 10 en 13 redelijk overeen
stemmen maar nogal afwijken van die van de gebie
den 12 en 14. 

3.3. T 0 P- EN BAS IS A F V 0 ERE N 

Uit een aantal figuren is reeds duidelijk gebleken 

dat voor de diverse stroomgebieden zowel de top- als 
de basisafvoeren sterk verschilten. Zo treden in de 
gebieden 10, 12 en 13 vrij frequent hoge afvoerinten
siteiten op, maar voor gebied 14 Jiggen deze bedui
dend Jager en komen minder vaak voor. Daarentegen 
is de basisafvoer van gebied 14 grater dan die van 
de gcbieden 10, 13 en 6. Zowel de top- als de basis-

~ 
v • -!l 

2 

TOPAFVOEREN 
PE.I.K FlOWS 

• ~~~tiE~ 
0 WINTER 

oo 
0 

0 

0 

0.3 ~t2 

lAGE AFVOEREN 
LOW FLOWS 

• ~~~:R 
0 W!NTER 

Q2-
• N< 

"v 
~. 

q!l :086 qiB-041(WJ) 
r"' 0,93 
s = 0,24 lis. ha oo 

q,l = 112 -~» • 0,002 {WJ) 
r=0,73l 

~~ • • s = 0,0351/s ha ·-t;~ 
w 
,~ 

.~ oo 
" "h w' o, 

~~ 

oO 0 
0 • • 

0 0 

'l> oo • 0 0 
0 0 • 0 

0 0 
0 

0,1 
0 

0 • 0 0 0 
0 • 0 • 0 

0 0 

• 00 
d' • 

o~ ____ _L ______ L_ ____ _L ____ ~L_ ____ _L ____ ~L---~q" 0 
2 3 

AFVOER OP MEETPUNT 10 (IJsec.ho) 
FLOW AT ST).riON tO (1/sec.ha} 

0 
0 
0 

,o 
oo 0 

0 
o• 

Fig. 7.4. De correlatie tussen top, resp. 1age afvoeren op de meetpunten 10 en 12 
Scatter diagrams for the peak, resp. low flows at the stations 10 and 12 

tlre_ 

0 

0 
0 

0 

• 

TOPAFVOEREN 
PEAK FLOWS 

0 lAGE AFVOEREN 
0 lOW FLOWS 

0 0 
ZOMER • SUMMER • ~~~1% 

o WINTER 0 WINTER 

0 
0 

0 

0 

.. 
•• 

0 0 

0,1 

tlrc:03 <!10 •O 03 Wi) 
r = 0,64 
s = 0, -to lis. ha 

Q2 
tlr.= 1,27 <~to• 0,006 WI 

r= 0,867 
s = 0,0261/s. "' 

0 

0 0 • 
0 

• 0 
0 0 

0 
0 

0 0 

0 
0 • 

oo 0 0 
0 

0.1 • • 
0 

0 
0 • 0 • 0 

"• 
o• 

• 
0 0 • 0 0 • • 0 

'bo 0 • 

0 
o • 
• 0 

• 
., • 0 0 • • 

•o 0 

q 0 0 

3 2 
0,1L___ _ ___jL__~----L----J;----L---"; 

AFVOER OP MEETPUNT 10 {I /sec ho) 
FLOW AT STATION 10 ff/sec.ha) 

Fig. 7.5. De correlatie tussen top, resp. lage afvoeren op de meetpunten 10 en Fe 
Scatter diagrams for the peak, resp. low flows at the gauging sites 10 and Fe 

126 

0 
0 

0,1 

• 

0 
0 

0 

,o 
0 

0.2 

0 

0 

• 0 

• 

• 
0 

q" 
Q2 



afvoeren worden in de eerste plaats bepaald door de 
in tabel 7.1 genoemde gebiedseigenschappen. 

In snel op de neerslag reagercndc stroomgebieden 
treden meestal hoge afvoerintensiteiten op met daar
naast lage basisafvoeren. In langzaam reagerende ge
bieden met overwegend grondwaterafvoer blijven de 
topafvoeren relatief laag en is de basisafvoer relatief 
hoog. In fig. 7.4 zijn de relaties tussen de topafvoeren 
van de gebieden 10 en 12 wecrgegeven en is, om de 
snelheid van afstroming na te gaan, tevens de relatie 
tussen de afvoeren 4 a 5 dagen ml een afvoergolf be
paald. De topafvoer op meetpunt 10 blijkt hoger te 
zijn dan bij 12, maar de afvoer valt relatief sneller 
op een laag niveau terug. Deze1fde relatie als voor de 
gebieden 10 en 12 is ook voor 10 en Fe bepaald (fig. 
7 .5). Om een indruk te verkrijgen van de invloed van 
het seizoen (interceptie, verdamping, bergend verrno
gen) op deze relaties zijn de zomer- en winterperioden 
apart aangegeven. De correlatie tussen de winterpun
ten is in beide ,gevallcn vrij goed, maar voor de zo
merpunten is speciaal voor de afvoertoppen weinig 
sa!llenhang te bespeuren. Tach kunnen ook voor win
terperioden de verhoudingen van de afvoertoppen in 
de diverse gcbieden ten gevolge van cen verschil in 
bergend vennogen nag aanzienlijk varieren (fig. 7 .3). 
In de fig. 7.4 en 7.5 komen de verschillen tussen de 
regressic-coefficiCnten voor de top en de lagere af
voeren duidelijk naar voren. 

Vooral gezien de zeer sne1le reactie van de afvoer 
op de neerslag zal tussen de afvocren op de verschil-
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lende mcetpunten op willekeurig gekozen tijdstippcn 
binnen een dag meestal geen nauwe samenhang be
staan. Slechts voor de lage afvoeren is van een rede
lijke samenhang sprake. De door BoN (1968b) in het 
Lunterse beekgebied toegepaste correlatietechniek is 
in zijn algemeenheid bier dan ook niet bruikbaar, 
Wel kan voor de topafvoeren in de winter de cor
relatietechniek, zeals is aangctoond, met succes wor
den toegepast en wei beter, naarmate de verschillen 
in bcrgend vermogen kleiner zijn. Voor afvoersom
men kan deze methode eveneens goede resultaten op
leveren (par. 4.5). 

Behalve door de gebiedseigenschappen wordt het 
afvoerniveau uitcraard voornamelijk bepaald door de 
hoeveelheid neerslag. In fig. 7.6 zijn de neerslaghoe
veelheden uitgezet tegen de afvoertoppen die er het 
gevolg van zijn. Om de invloed van verschillen in 
verdamping en bergend vermogen te verminderen zijn 
ook deze relaties voor zomcr- en winterperioden af
zonderlijk bepaald. Toch wordt hierdoor nog slechts 
een vrij globale indeling verkregen en binnen deze 
seizoenen kunnen nog aanzienlijke verschillen in ver
damping en bergend vermogen voorkomen. 
Hoewcl de gebieden relatief klein zijn, kan de sprei
ding van de punten voor een deel worden verklaard 
uit de verschillen in neerslagverdeling over het gebied. 
Daarnaast is de neerslagintensiteit van invloed op de 
de Jigging van de punten. Een duidelijk verband met 
de neerslagintensiteit kon echter niet worden vast
gesteld. 
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Ret blijkt dat de correlatie tussen de neerslaghoeveelw 
heid (N) en de afvoertoppen (q) in de winter redelijk 
is, vooral voor de grotere regenbuien. In de zomer is 
speciaal in het gebied met een groat bergend ver
mogen (gebied 14) de spreiding van de punten zeer 
aanzienlijk. Voor gebled 10 is de spreiding veel gew 
ringer, doch er is wei een duidelijk verschil tussen de 
regressiewcoCfficienten in de zomer en in de winter. 
Een zuiver lineair verband tussen neerslaghoeveelw 
heden en afvoertoppen mag, afgezien wellicht van 
natte winterperioden, ook niet worden verwacht. Zow 
als reeds is beproken spelen immers een aantal niet 
stationaire processen een rol bij deze relatie. Zo is de 
begroeiing van het afwateringsstelsel niet in de bew 
schouwing betrokken en is met het bergend vermogen, 
de interceptie en de verdamping maar zeer ten dele 
rekening gehouden. Wei blijkt dat de afvoertoppen 
voor gebied I 0 (hetzelfde geldt ook voor de gebieden 
6 en 13) zeer hoog zijn en dat de afvoerintcnsiteit in 
de winter bij een regenbui van 20 w 25 mm tot hoven 
3 1/sec.ha kan uitkomen. Als voorbeeld van een ex
treem hoge afvoer is in fig. 7.7 het afvoerverloop 
gegeven zoals dit is gereconstrueerd met het reeds 
eerder genoemde rekenmodel (par. 3.1 en fig. 7.1). 
De berekende afvoer zal evenwel niet zijn opgetreden 
aangezien het leidingenstelsel een dergelijke hoge af
voercapaciteit niet bezit. In werkelijkheid zijn op vele 
plaatsen inundaties voorgekomen. Ook deze figuur 
geeft weer aan dat het berekeningsinterval van vee! 
belang is. Overigens is de hoeveelheid neerslag die 
op 3 en 4 december 1960 is gevallen zeer extreem en 
heeft een gemiddelde herhalingstijd die meer dan I 00 
jaar bedraagt. 
Een volgend belangrijk punt dat reeds terloops is ge
noemd is de gerniddelde duur van de afvoer hoven 
een bepaald niveau. Voor de gebieden 10, 12 en 14 is 
dit nagegaan en wel aan de hand van enkelvoudige 
afvoergolven. In fig. 7.8 is aangegeven, we1k gemid~ 
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Fig. 7.7. Neerslagverdeling en berekende afvoerverloop* 
lijnen voor de zeer natte decemberdagen 1960 
Rainfall distribution and calculated hydrograplts for the 
very wet days in December 1960 

Tabcl 7 .2. Het aantal uren en keren dat de gegeven af
voerniveaus gedurendc de periode april 1964 tot en met 
maart 1967 zijn overschreden 

Gebied Afvoer (1/sec.ha) 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 

Aantal uren 10 49 88 169 365 68 
Number of 12 25 42 88 250 
hours 14 20 79 

Aantal keren 10 7 10 21 37 51 
Number of 12 5 8 19 37 
times 14 3 II 

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 

Basin Discharge (1/sec.ha) 

Table 7.2. The total number of hours and times that the 
indicated discharges have been exceeded during the period 
Apri/1964 through March 1967 
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Fig. 7 .8. Het gemiddelde verloop van een afvoergo1f met een hoogste top tussen resp. 2,0- 2,5 en 1,5- 2,0 1/sec.ha 
Typical flood hydrographs with a peak flow between resp. 2.0-2,5 and 1.5-2.0 1/sec.ha 
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deld verloop een afvoergolf heeft met een hoogste 
intensiteit tussen respectievelijk 2,0 en 2,5 1/sec.ha 
en tussen 1 ,5 en 2,0 1/ sec.ha. In tabel 7.2 is verder 
nog het aantal malen en het totaal aantal uren aan
gegeven dat de afvoer tijdens de periode 1 april 1964 
tot en met 31 maart 1967 boven bepaalde afvoer
niveaus is geweest. Oak in deze cijfers komen duide
lijk de verschillen tussen de gebieden naar voren, ter
wijl opnieuw blijkt dat de afvoertoppen weliswaar 
hoog zijn, maar zeer kart duren. 

3.4. LOOPS NE L 1:1 E ID VAN 

AFVOERGOLVEN 

In deze paragraaf zal in het kort worden ingegaan 
op de loopsnelheid van de afvoergolf in de beek. De 
korte behandeJing van dit punt duidt er niet op dat 
dit van weinig belang zou zijn. Integendeel, nit een 
oogpunt van voorspellingstechniek is de loopsnelheid 
zelfs een belangrijk gegeven, vooral ook omdat bij de 
peilbeheersing steeds meer van bewcegbare stuwen 
gebruik wordt gemaakt. Voor een juiste manipulatie 
met deze stuwen zullen de waterschappen geYnfor
meerd dienen te zijn over het gedrag van afvoergol
ven, hoewel dat bij geheel automatische stuwen van 
minder belang is. Dit type stuw komt overigens nog 
weinig voor en dan nog aileen in de grotere beken. 

Ook voor het beantwoorden van de vraag of de 
afvoertop in de hoofdbeck met die van ccn zijleiding 
zal samenvallen, is een nadcre studie van de 1oop
snelheid van belang. Het ,flood routing" probleem 
is veelvuldig bestudeerd, meestal in samenhang met 
reservoir-studies of voor een kanaal zondcr zijdelingse 
toevoer. Juist de zijdelingse toevoer van water maakt 
een gcdetailleerde studie moeilijk, temeer daar in een 
natuurlijk afwateringsstelsel van constante dwarspro
fielen en strorningswecrstanden in de regcl geen spra
ke is. De afvlakking van een afvoergolf hangt nauw 
met de loopsnelheid samen. Aan dit punt zal echter 
eveneens door gebrek aan voldoende gegevens weinig 
aandacht worden besteed. De loopsnelheid van af
voergolven zal worden bckeken voor de hoofdbeek 
en wei van meetstuw 10 via 6 naar Fe. De looptijden 
van de afvoergolven tussen de meetpunten 10 en Fe 
variCrcn vrij sterk. Dit is nict verwonderlijk aangezien 
de loopsnelheid zeals reeds is vermeld wordt beYn
vloed door een aantal sterk wisSelende factoren, zeals 
de begroeiing, de bergingsmogelijkheden in het af
wateringsstelsel, de zijdclingse toevoer op de beck en 
de neerslagverdeling. 
Om te bereiken dat een aantal van deze factoren 
enigermate constant zijn, zijn de 1oopsne1hedcn voor 
zomer- en winterperioden afzonderlijk bepaald. Ret 
gemiddelde tijdsverschil tussen het optrcden van de 
afvoergolf bij de meetpunten 10 en Fe is in de winter 
7 uur en 30 min. en in de zomer rand 9 uur. 

De invloed van onder andere de grotere stromings-

Tabel 7 .3. Gemiddelde tijdsverschillen tussen het optre~ 

den van de afvoertoppen op meetpunt 10 (PF10) en enige 
andere meetpunten (PFn); voor winterafvoeren PF10 > 1,5 1/sec.ha 

PF Tijdsverschil (min) PF Tijdsverschil (min) 

12- 10 -40 14- 10 90 
7-10 10 II- 10 150 

13- 10 30 3- 10 270 

PF Dijj. in time (min) PF Diff. in time (min) 

Table 7.3. Average differences in time between the peak 
flows at station 10 (PF 10) and some other stations (PF n); 
for willler periods PF10 > 1.5 1/sec.ha 

weerstand in de zomer als gevolg van de begroeiing 
en het lagere beekpeil komt duidelijk naar voren. De 
gemiddelde looptijd tussen de meetpunten 10 en 6 is 
30 min. in de winter en 40 min. in de zomer. Uit de 
fig. 7.2 en 7.3 blijkcn de vcrschillen in looptijd dui
dclijk. 
Voor enkele gebieden is echter nauwelijks sprake van 
enige samenhang tussen de tijdstippen waarop de top
pen optreden; dit geldt bijvoorbceld voor de tappen 
bij de stuwen 14 en Fe. In deze gevallen wordt de 
relatie sterk beheerst door het bergend vermogen van 
de grond. Voor een aantal meetpunten is de tijd van 
optredcn van de afvocrtoppen vergeleken met die van 
stuw 10 (label 7.3). Het blijkt, dat de top bij stuw 12 
wat vroeger valt dan bij 10, terwijl de toppcn bij de 
stuwen 7 en 10 praktisch gelijk optreden. 
Geconcludccrd kan worden dat de gegevens van bo
venstrooms gelegen meetpunten waardevolle informa
tie kunnen verschaffen over hel tijdstip van optreden 
van afvoertoppen in het benedenstroomse gebiedsdeel. 
Een gcdetailleerde studie van dit punt is dan ook ge
wenst. 
Soms zal de looptijd echter te kart zijn om tijdig 
maatregelen te kunnen treffen. Hierop wordt in de 
volgende paragraaf nader ingegaan. 

3.5. HET EFFECT VAN DE NEERSLAG 

01' HET VERLOOP VAN 

DE GRONDWATERSTAND EN 

HET BEEKPEIL 

Het vrij grote aantal beweegbare stuwen dat bij 
de waterschappen in bchccr is, moet in geval van 
hoogwatergolven tijdig in de juiste stand worden 
gesteld. Daarom is het vooral in gebieden waar de 
afvoer snel op de neerslag reageert wensclijk niet 
het beekpeil als maatstaf te gebruiken, maar een stap 
terug te gaan en het grondwatcrstandverloop of zeJfs 
het ncerslagpatroon als uitgangspunt te kiezen. Ook 
voor een theoretische beschouwing ten aanzien van 
dit punt zijn echter nag onvoldoende gegevens be
schikbaar. Slechts voor een enkel concreet voorbeeld 
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zal de reactie van de grondwaterstand en het beekpeil 
op de neerslag worden nagegaan. Hiervoor zijn de 
neerslag- en de grondwaterstandgegevens van het 
mectpunt HI (deelrapport 5) gebruikt. Dit meetpunt 
is in gebied 10 gelegen van welk gebied ook de af
voergegevens zijn gcbruikt. Het tijdstip van het begin 
van een rcgcnbui is vergeleken met de tijdstippen 
waarop respectievelijk de grondwaterstand en het 
beekpeil zijn gaan stijgen. Oak is het einde van een 
regenbui vergeleken met de tijdstippen, waarop res
pcctievelijk de hoogste grondwaterstand en de hoogste 
bcckpeilen optraden. Het blijkt dat de tijdsverschillen 
tussen de genoemde grootheden afhanke1ijk zijn van 
het seizoen, van de hocveclheid ncerslag, alsmede van 
de neerslagverdeling en -intensiteit. 

Het is aannemelijk dat oak de diepte van het 
grondwater een belangrijke rol speelt. Toch kon voor 
dit meetpunt de invloed van de grondwaterdiepte niet 
worden vastgesteld. De in tabel 7.4 genoemdc cijfcrs 
zijn gcmiddelde waarden en geven slechts een alge
mene indicatie. Aangezien het hier gegevens uit een 
snel op de neerslag reagerend stroomgebied betreft, 
zullen de tijdsverschillen voor andere gcbieden mecst
al grater zijn. De grondwaterstand is uiteraard geen 
goede voorspellingsbasis indien de afvoer overwegend 
via de oppervlakte plaats vindt. 
Samenvattend kan worden gezegd dat het diktvijls 
noodzakelijk is om het neerslag- of grondwaterstand
verloop te kiezen als voorspel1ingsbasis voor het tijd
stip van optreden van afvoertoppen, omdat dan aan
merkelijk mecr tijd beschikbaar is om bcpaalde maat
regelen te treffen. Een meer gedetailleerde studie van 
dit aspect is gewenst. 
Niet aileen gedurende een neerslagperiode speelt de 

grondwaterstand cen belangrijke rol bij het stuwbe
heer. De grondwaterstand is ook gedurende de rest 
van het jaar een goede indicatie voor de geborgen 
hoeveelheid water in een gebied en is in dit verband 
van belang voor het inste11en van het zomer- en win
terstuwpeil. 

4. AFVOERSOMMEN 

4.1. ALGEMEEN 

De berekende dagafvoeren zijn over perioden van 
verschillende duur gesommeerd. Bij het waterbalans
onderzoek in het Leerinkbeekgebied is inet 14- en 
30-daagse afvoersommen gewerkt (deelrapport 11). 
In deze paragraaf is eveneens van 14- en 30-daagse 
afvoersommen en van zomer-, winter- en jaarafvoeren 
uitgegaan. Ook is de relatie tussen de afvoersommen 
van de diverse gebieden bekeken. Allereerst zal wor
den nagegaan in hoeverre de neerslagsommen over 
bepaalde perioden met de afvoersommen samenhan
gen. 
Het nagaan van deze samenhang is V·leinig zinvol in
dien niet tevens met andere factoren, zeals het ber
gend vermogen en de verdamping, rekening wordt 
gehouden. Verder doet zich nag de moeilijkheid voor 
dat de afvoeren aan bet eind en begin van een be
rekcningsperiode sterk kunnen verschillen, hetgeen 
betekent dat Of een deel van de neerslag in een be
paalde periode nog niet is afgevoerd, Of dat de afvoer 
het gevolg is van neerslag uit ecn voorafgaande perio
de. Voor deze verschillen zal een correctie moeten 
worden toegepast. Om deze te kunnen uitvoeren is 
het gewcnst de berekeningsperiode aan het neerslag-

Tabel 7.4. Gemiddelde tijdsverschillen tussen het begin van een regenbui (PI) en het begin 
van de grondwater- en beekpeilstijging (rcsp. Gr en WLr); ook het verschil tussen het einde van 
een b1.1i (P e> en de top van de grondwater- en beekpei1ver1oop1ijnen (resp. 0 11 en 'VLn) zijn 
vermeJd 
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:Meet punt 

M 56 
12 
10 
14 

Station 

zomer winter 

90 60 

summer winter 

Tijdsverschillen (min) 

zomer winter 

120 
130 
165 

70 
70 

125 

summer winter 

zomer winter 

110 90 

summer winter 

Differences in time (min) 

zomer winter 

200 
240 
330 

100 
140 
200 

swmner winter 

Table 7.4. Average differences in time between the beginning of a rainstorm (Pb) and the rise 
of the groundwater table and the water level (G r and WL, resp.); also the differences between 
the end of a storm (P eJ and the peak of the groundwater and the water level hydrographs 
(G P and WLP resp.) are indicated 



en afvoerpatroon aan te passen. Daarom is het begin 
en einde van een periode of juist v66r een regenbui 
gekozen dan wei enkele dagen erna. De periodeleng
ten zijn daardoor niet constant. De hoeveelheid water, 
die aan het einde van een periode nog tot afstroming 
komt, wordt de afvoerbare waterhoeveelheid (R) ge
noemd. Dcze kan worden berekend met de reservoir
coefficH:!nt (j) en de afvoerintensiteit aan het einde 
van een periode (q,) (par. 3.1). Aangezien bij de 
hogere afvoerniveaus verschillende afvoercomponen
ten, elk met een eigen j-waarde, tot de afvoer bijdra
gcn, kan R het nauwkeurigst voor de basisafvoer 
worden berekend wanneer er slechts sprake is van de 
j-waarde van het langzame systeem. Het verschil in 
afvoerbare waterhoeveelheid tussen het einde en het 
begin van een periode is dan: 

(7.3) 

Via de beck komt van de neerslag dus tot afvoer: 
(Q + LJR). 

4.2. A F V 0 E R S 0 M M E N VA N HE T 

LEERINKBEEKGEBIED ALS GEHEEL 

Voor ccn aantal jaren zijn in fig. 7.9 de 30-daagse 
afvoersommen cumulatief uitgezet. Het verschil tus
sen de afvoervcrlopen voor de diverse jaren komt 
duidelijk naar voren. Over de periode 1962- 1966 
bedraagt de gemiddelde zomer- en winterafvocr res
pectievelijk 85 en 185 mm, dat wil zeggen dat rcs
pectievelijk 20 en 50 % van de neerslag is afgevoerd. 
Hierbij is geen rekening gehouden met de kunst
matige onttrekking van grondwater en oak niet met 
de ondcrgrondse verliezen. Hierop wordt in deelrap
port 11 nadcr ingegaan. Voor de periode 1962- 1966 
is oak de verhouding van de 30-daagse neerslag- en 

Fig. 7 .9. De voor verschillende jaren gesommeerde 
maandafvoeren van bet Leerinkbeekgebied als geheet 
(meet punt F J 
Accumulated monthly runoff for various years of the 
total Leerinkbeek area (gauging site Fe) 
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Fig. 7.10. Het verloop van de afvoer-neerslagverhouding. 
(Q + LJR)IN. bepaald voor 14-daagse perioden voof 
meetpunt F c en het verloop van de gemiddelde grond
waterstand 
The course of the runofJ-prt!cipitation ratio, (Q + iJR)IN, 
derh•ed from half monthly totals for gauging site F c and 
the course of the mean groundwater level 

afvoersornmen bepaald. De 30-daagse perioden zijn 
aangepast aan het neerslagpatroon, terwijl tevens de 
afvoersommen zijn gecorrigeerd zeals in de vorigc 
paragraaf is uiteengezet CdR). 

In fig. 7.10 is voor meetpunt Fe het verloop van 
de (Q + LJR)I N-waarde getekend terwijl als indica tie 
voor het bergend vermogen het grondwaterstandver
loop is aangegeven. De berekening is aileen uitge
vocrd voor maandperioden met een neerslag grater 
dan 5 mm. De (Q + LJR)I N-waarde varieert van 0 
in droge tot 1 in zeer natte perioden. Hoewel het 
verloop van deze waarde rede1ijk met dat van de gc
middelde grondwaterstand overeenkomt, kan tach de 
afvoer-neerslagverhouding met aileen de grondwater
stand als parameter niet nauwkeurig worden bere
kend. 
Op de relatie tussen neerslag en afvoer zal in een 
andere publikatie nader worden ingegaan (COLEN

BRANDER en KRAIJENHOFF VAN DE LEUR, in VOOrberei
ding), Verder is voor verschillende perioden het ver
band nagegaan tussen de afvoersommen (Q) en de 
gemiddelde grondwaterstand (JV). Deze relatie is al
lereerst vastgesteld voor 30-daagse perioden en wei 
voor de zomer en de winter afzonderlijk, omdat de 
invloed van de verdamping, de interceptie en het 
bergend vermogen in deze seizoenen sterk verschillen. 

Het begin en het einde van de perioden zijn aan 
het neerslag- en afvoerpatroon aangepast, terwijl ook 
met de verschillen in afvoerbare neerslaghoeveelheid 
(LJR) rekening is gehouden (par. 4.1). Niettegenstaan-
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Fig. 7.11. De samenhang tussen de 14-daagse afvoersom
men (Q + L1R) en de gemiddelde grondwaterdiepte (JV) 
voor meet punt F c 
The relationship between the half monthly runoff (Q + 
.dR) and the mean groundwater depth (W) for gauging 
site Fe 

de dezc aanpassingen vertonen de pun ten in fig. 7.11 
een grote spreiding. In de winter geeft een exponen
titHe functie de beste aansluiting bij de punten en in 
de zomer cen hyperbolische functic. De voornaamste 
.reden van de geringe samenhang zal het niet juist 
verantwoorden van de verschillen in berging en neer
slagintensiteit zijn en het optreden van afvoer onaf
hankelijk van de grondwaterstand. Gezien dit laatste 
punt zal de beste samenhang tusscn grondwaterstand 
en afvoersommen worden gevonden voor gebieden 
met uitsluitend grondwaterafvoer. BLOEMEN (1968) 
vindt onder deze omstandigheden dan ook een goede 
relatie tussen de afvoer en de gemiddelde grondwater
stand en baseert hier zijn rekenmethode op. Zeals in 
deelrapport 8 wordt aangetoond zal een deel van de 
onnauwkeurigheden bij deze methode worden veroor
zaakt doordat de gemiddelde grondwaterstand bere
kend uit twee waarnemingen per maand, niet steeds 
met het werkelijk gemiddelde overeenkomt. Door de 
relatie tussen iv· en Q uit gegevens van perioden met 
weinig ncerslag te bepalen (R.I.D., 1968) wordt welis
waar een betere correlatie gevonden, maar de relatie 
geldt uiteraard slcchts voor de bedoelde omstandig
heden. De afvoersommen voor maanden waarin wel 
regelmatig neerslag optrecdt kunncn niet op dcze 
wijze worden bepaald. 

Voor halfjaartotalen is de samenhang tussen W en 
(Q + LiR) aanzienlijk beter dan voor maandtotalen. 
Het verband is niet lineair en wordt het beste door 
een machts- en een hyperbolische functie weergege
ven (fig. 7 .12). Ret verloop van de lijnen kan worden 
vcrklaard doordat bij hoge grondwaterstanden snelle 
afvoercomponenten optreden en de afvoer gedeelte
lijk onafhankelijk van de grondwaterstand plaatsvindt. 
In deze situatie neemt de afvoer dan ook relatief 
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Fig. 7.12. De samenhang tussen de halfjaarsornrnen van 
de afvoer (Q + .dR) en de gemiddelde grondwaterdiepte 
(JV) voor mectpunt F (' 
The relationship between the half yearly runoff (Q + LfR) 
and the mean groundwater depth (W) for gauging sue Fe 

sterker toe dan de grondwaterstand stijgt. Bij diepe 
grondwaterstanden is het omgekeerde het geval en 
daalt de grondwaterstand sterker dan de afvoer af
neemt. Hierbij treedt vrijwel uitsluitend grondwater
afvoer op, hocwel niet steeds naar eenzelfde ontwate
ringsbasis. Bij lage grondwaterstanden kunnen de af
voeren nauwkeuriger uit de gegeven formules worden 
bepaald dan bij hoge grondwaterstandcn. De zeer af
wijkende ligging van het punt in de winter 1965- 1966 
(fig. 7 .12) is het gevolg van het extreme karakter van 
deze winter. De maanden december tot en met fe
bruari waren extreem nat, terwijl daarentegen oktober 
en begin november zeer droog waren. De afvoer valt 
hierdoor relatief te hoog uit. Een combinatie van 
extreme perioden leidt dus tot minder nauwkeurige 
schattingen. 
In de volgende paragraaf zullen de voor meetpunt Fe 
gegeven relaties ook voor enkele andere gebieden 
worden besproken. 

4.3. A F V 0 E R S 0 M MEN 

STROOMGEBIEDEN 10, 12, 13 EN 14 

Zoals reeds eerder is besproken is van de gebieden 
10, 12, 13 en 14 de afvoer met behulp van meet
goten bepaald en konden zowe1 de lage als de hoge 
afvoeren nauwkeurig worden gemeten. In fig. 7.13 
zijn voor een aantal jaren de afgevoerde hoeveelheden 
voor de gebieden 10 en 12 cumulatief uitgezet. De 
verschillen tussen de jaren komen duidelijk naar vo~ 
ren. 
In fig. 7.14 zijn voor enige gebieden over de periode 
I april 1964 tot 28 maar! 1967 de 14-daagsc afvoer
sommen cumulatief uitgezet. In deze figuur is ook 
de gesommeerde 14-daagse neerslaghoeveelheid gete
kend. In de fig. 7.13 en 7.14 komen de vcrschillen 
tussen de diverse gebieden duidelijk naar voren. Op~ 
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Fig. 7.13. De voor verschillende jaren gesommeerde 14-daagse afvoertotalen van de gebieden 10 en 12 
Accumulated half monthly runoff of the basins 10 and 12 for various years 
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Fig. 7.14. De voor de periode 28-3-1964- 29-3-1967 ge
sommeerde neers1ag- en afvoertotalen 
Accumulated monthly precipitation and runoff for the 
period 28-3-1964 - 29-3-1967 

gemerkt moet worden dat evenals in de vorigc para
graaf bij de vergelijking van de afvoeren de onder
grondse verliezen buiten beschouwing zijn gelaten. 
Voor de gebieden 10 en 12 is in fig. 7.15 voor 14-
daagse period en he! verloop van de (Q + LJR)! N
waarden getekend, terwijl het verloop van de gernid
dclde grondwaterstand is gegeven als indicatie voor 
het bergend vermogen. Ook voor deze gebieden geldt 
dat, hocwel de lijnen voor (Q + LJR)I N en de grond
waterstand weer een ongeveer gelijk verloop vertonen, 
de afvoer-neerslagverhouding niet zonder meer uit de 
grondwaterstand kan worden afgeleid. Uit het verloop 
van de lijnen in fig. 7.15 blijkt weer het verschil 
tussen de gebieden 10 en 12. Het verschil in de af
voer-necrslagverhouding voor de diverse gebieden 
komt ook in tabcl 7.5 naar voren. 

Zeals in par. 5.2 wordt besproken is de pcriode 
april 1964 tot en met maart 1967 aanzien1ijk natter 
geweest dan normaal, maar sluit de ncerslagfrequentie 
voor hetzelfde tijdvak in de jaren 1962- 1966 goed 
bij het gemiddelde voor een lange periode aan. In 
tabel 7.5 zijn daarom voor de gebieden 10 en Fe ook 
de gemiddelden voor de periode 1962 tot en met 
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Fig. 7.15. Het verloop van de afvoer-neerslagverhouding, 
(Q + LJR)!N, bepaald voor 14-daagse perioden voor de 
meetpunten 10 en 14 en het verloop van de gemiddelde 
grondwaterstand 
The course of the runoff-precipitation ratio, (Q + dR)IN, 
derived from half molllhly totals for gauging sites 10 and 
14 and the course of the mean groundwater leJ•el 

1966 vermeld. Uit deze tabel blijkt voorts dat de 
cijfers van gebied 13 goed met die van 10 overeen
stemmen maar de cijfers van gebied 14 beter met die 
van 12. Dit correspondeert in zoverre met cte in 
tabel 7.1 gegeven gebiedseigcnschappen, dat in de ge
bieden 12 en 14 het bergend vermogen grater is dan 
in de gebieden 10 en 13. De afvoerverschillen tussen 
de diverse gebieden zijn niet aileen het gevolg van 
verschillen in bergend vermogen, maar kunnen ook 
worden veroorzaakt door verschillen in verdamping, 
ondergrondse afvoer of kunstmatige wateronttrek
king. Hierop zal in het rapport over het waterbalans
onderzoek nader worden ingegaan (deelrapport 11). 

Evenals voor het Leerinkbeekgebied als geheel is 
ook voor gebied 10 de relatie nagegaan tussen de ge
middelde grondwaterstand en de afvoer. Voor 14-
daagse en rnaandperioden is nauwelijks van enige 
samenhang sprake en treedt tussen de punten een 
grote spreiding op. Voor halfjaarperioden bestaat 
echter cen goede samenhang. Het verband wordt het 
beste door hyperbolische functies weergegeven (fig. 
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Fig. 7.16. De samenhang tussen de halfjaarsommen van 
de afvoer (Q + LIR) en de gemiddelde grondwaterdiepte 
(JV) voor meetpunt 10 
The relationship between the half yearly runoff (Q + .dR) 
and the mean groundwater depth (JV) for gauging site 10 

7.16). Op de oorzaak van de geringe samenhang voor 
korte perioden is in de vorige paragraaf reeds inge
gaan. 

4.4. V E R G E L IJ K I N G A F V 0 E R 

TOTALE GERIED 

MET DIE VAN DE DBBLGEBIEDBN 

In deze paragraaf zullen de afvoeren gemeten voor 
het Leerinkbeekgebied als geheel (5200 ha; meetpunt 
Fe) worden vergeleken met de som van de afvoeren 
van de declgebieden 1, 2, 3, 6 en 11. Deze gebieden 
beslaan 87 % van de totale oppervlakte van het Lee
rinkbeekgebied. De afvoer van 685 ha relatief laag 
gelegen gronden nabij de hoofdbeek wordt niet af
zonderlijk gemeten, maar komt direct op deze beck 
terecht. De afvoer van deze gronden is gelijk gesteld 
aan de gemiddelde afvoer van de gebieden 2 en 6, 
omdat de gronden in deze gebieden in geo-hydrolo~ 
gisch opzicht veel overeenkomst vertonen. Tengevolge 
van opstuwing zijn voor een aantal zomerperioden de 
afvoeren van gebied 1 niet gemeten en zijn deze in 
dat geval uit de afvoeren van de gebieden 6 en 11 
bepaald. Ook is nagegaan of de resultaten van de 
berekening zich wijzigen indien gcbied 1 voor de ge
hele periode als niet gemeten wordt beschouwd en de 
afvoer steeds uit die van de gebieden 6 en 11 wordt 
bepaald. In dit laatste geval wordt dan nog rond 
78 % van het totale gebied afzonderlijk gemeten. 
Voor beide berekeningen geldt dat de som van de af
voeren van de deelgebieden zeer goed met die van 
het gehele gcbied overeenstemt (tabel 7.6). Uit tabel 
7.6 blijkt verder dat de afvoeren van de gebieden 2 
en 11 goed bij elkaar aansluiten, evenals die van de 
gebieden 1 en 6. De afvoeren van gebied 3 zijn ech
ter aanzienlijk lager dan die van de andere gebieden. 
In dit gebied ligt een pompstation voor de drinkwater-



Tabe1 7.5. De afvoer- en neerslagtotalen en de afvoer-neerslagverhoudingen voor een aantal zomer- en winterperioden 

Gebied Periode 

zomer (april-september) winter (oktober-maart) 

1964 1965 gem. gem. 1964/'65 1965/'66 gem. gem. 
1964·'66 1962·'65 1964/'65· 1962/'63· 

1966/'67 1965/'66 

Afvoer (mm) 10 21 261 148 100 178 433 320 220 
Runoff (mm) 13 32 281 159 173 424 317 

12 27 202 121 117 388 255 
14 16 151 80 97 349 232 
F, 27 214 86 131 404 185 

Gem. neerslag (mm) 350 608 481 409 375 562 473 362 
Average precipitation (mnz) 

Afvoer-neerslag- 10 0,06 OA3 0,31 0,25 0,48 0,77 0,68 0,61 
verhouding 13 0,09 0,46 0,33 0,46 0,75 0,67 
Rmwff-precipitatiou ratio 12 0,08 0,33 0,25 0,31 0,69 0,54 

14 0,05 0,25 0,17 0,26 0,62 0,49 
F, 0,08 0,35 0,20 0,35 0,71 0,50 

m•erage average 
1964 1965 1964·'66 1962-'65 

al•erage average 
19641'65· 1962/'63· 

19641'65 1965/'66 1966/'67 1965/'66 

summer (April-September) winter (October-March) 

Basin Period 

Table 7.5. The runoff, the precipitation and the runoff-precipitation ratios for l'arious summer and winter periods 

Tabel 7.6. Verge1ijking van de afvoer (mm) uit de deelgebieden met die van het gehele Leerinkbeekgebied 

Periode Gebied Gewogen gemiddelde 

1 2 3 6 II F, I +2+3+6+ II 2+3+6+11 
475 ha 812 ha 1648 ha 1040 ha 540 ha 5200 ha 4515ha 4040 ha 

apr.~ sept. 1963 66 53 35 53 56 55 49 48 
okt. 1963 -nut. 1964 201 127 127 200 163 146 157 153 
apr.~ sept. 1964 28 17 19 26 16 27 21 20 
okt. 1964 ~nut. 1965 176 107 101 186 98 133 131 128 
apr.· sept. 1965 272 252 216 234 228 221 233 234 

apr. 1963 ~sept. 1965 743 556 498 699 561 582 591 583 

475 ha 812 ha 1648 ha 1040 ha 540 ha 5200 ha 4515 ha 4040 ha 
1 2 3 6 11 Fe 1+2+3+6+11 2+$+6+11 

Period Basin Weighted mean 

Table 7.6. Comparison of the runoff (mm) of the sub basins with the runoff of the whole Leerinkbeek area 

voorziening dat per jaar gemiddeld 1,5 x 106 rna 
grondwater oppompt. Dit heeft een duidelijke invloed 
op het grondwaterregime in de omgeving. De grootte 
van het gebied waar de invloed van de wateronttrek
king merkbaar is varieert met het seizoen. In droge 
perioden zal de invloed zich het verst uitstrekken, 
De oppervlakte waarover in 1964 een grondwater-

standverlaging van 0,50 m of meer optrad bedroeg 
240 ha (COLENBRANDER, !964). 

De totalc oppervlakte van gebied 3 bedraagt rond 
1650 ha. Hiervan behoort 230 ha tot stroomgebied 
12 en 660 ha tot stroomgebied 13. Van de rest van 
hct gcbicd (760 ha) waarin het pompstation is gelegen, 
wordt de afvoer niet afzonder1ijk gemeten. Van deze 
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Tabel 7.7. De invloed van de grondwateronttrekking door het pompstation .. Olden Eibergen" 
op de afvoer (mm) van stroomgebied 3 

Peri ode Gebied Onttrekkingsgebied 

25/3-1964 tot 29/9-1964 
29/9-1964 tot 31/3-1965 

1/4-1965 tot 29/10-1965 

25/3-1964 tot 29/10-1965 

12 

230 ha 

31 
114 
218 

363 

230ha 

12 

13 

660 ha 

41 
170 
279 

490 

660 lw 

13 

pompstation 
3 (3) min 

(12+ 13) 
1650 ha 760 ha 500 ha 

26 11 -2 
101 37 -17 
219 167 124 

346 215 124 

1650 ha 760ha 500/w 
(3)minus 

3 (12+13! 
Area of extraction 

Period Basin of groundwater 

Table 7.7. The influence of the extraction of groundwater by the pumping plant "Olden 
Eibergen" on the runoff (mm) of sub basin 3 

760 ha wordt 260 ha niet door de onttrckking be
invloed. Dit gebied bestaat uit hoge en lage gronden 
en het lijkt redelijk de afvoer ervan ge1ijk te stellen 
aan die van gebied 12. Als direct onttrckkingsgebied 
resteert dan 500 ha. De afvoer hiervan kan nu wor
den bcrekend (!abel 7.7). Het blijkt dat de afvoer 
van de 760 ha die niet apart wordt gerneten aanzien
lijk lager is dan van de rest van het gebicd, terwijl 
voor het onttrekkingsgebied bij de gekozen uitgangs
puntcn de afvoer soms zelfs negatief uitvalt. Uit dit 
voorbeeld blijkt duidelijk de grote invloed van een 
kunstmatige onttrekking van grondwater op de af
voer. 

4.5. SAMENHANG TUSSEN 

AFVOERSOMMEN EN HET OPTREDEN 

VAN ZEER LAGE AFVOEREN 

Het is belangrijk na te gaan welke relatie er bestaat 
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tussen de afvocrsommen van de verschillende gebie
den. Kan een verband worden vastgesteld, dan kun~ 
nen uit een beperkt aanta1 hoofdafvoermeetstations 
de afvoeren van andere stroomgebieden worden be
paald. Uiteraard kan deze bewerking alleen met suc
ces worden toegepast, indien geen veranderingen in 
de waterhuishoudkundigc toestand van een gebied 
zijn aangcbracht. Deze berekeningstechniek wordt dik
wijls voor grondwaterstandbuizen toegepast, waarbij 
ontbrekende waarnemingen uit zogenaarnde stambui
zen worden berckend (deelrapport 8). Zoals in par. 
3.3 reeds ter sprake is gekomen is in het Lunterse 
beekgebied deze techniek door BON (1968b) toegepast 
voor afvoeren, die op eenzelfde dag op verschillende 
rneetpuntcn zijn gemeten. 

In de eerste plaats zal worden nagegaan op we1ke 
wijze de maandafvoersornrnen van een aantal gebic
den sarnenhangen. In fig. 7.17 zijn voor enkele 
gebieden de gecorrigeerde maandafvoersommen (Q 
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Fig. 7.17. De relatie tussen de 14·daagse afvoertotalen op de meetpunten 10 en 13, resp, 10 en 14 
The relationship between the half monthly runoff at the stations 10 and 13, resp. 10 and 14 
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Fig. 7 .18. Vergclijking van de 10-daagse afvoersonunen van cen aantal gebieden in een droge periode 
Comparison of the decade runoff of some basins during a dry period 

+ ,dR) tegen elkaar uitgezet. Deze bewerking is voor 
zomer- en winterperioden afzonderlijk uitgevoerd, 
orndat de invloed van de interceptie, de verdarnping 
en het bergend vermogen in deze seizoenen sterk vcr
schilt. Voor de meeste gebieden vertonen de maand
afvocrsommcn vooral gedurende de winter een rede
lijke samenhang. De bewerkingstechniek zal met meer 
succes kunnen worden toegepast naarmate de gebieds
eigenschappen onderling beter overeenstemmen. Ook 
mogen de gebieden waarvan de afvoercn worden ge
correleerd niet op te grote afstand van elkaar liggen, 
omdat anders verschillen in gebiedsneerslag een rot 
gaan spelen. 

Uit fig. 7.18 blijkt dat na een droge periode de 
afvoer uit gebied 14 later op gang komt dan die uit 
gebied 10. Opvallcnd is dat ondanks het grote ber
gend verrnogen van gebied 12 de afvoer uit dit gebied 
tach eerder begint dan die uit 10 (ongeveer 35 dagen). 
Wel is de afvoer uit gebied l 0 na korte tijd weer 
grater dan die uit gebied 12, waar de snel optredende 
afvoer afkornstig is van een deel van het gebied met 
een gering bergend vermogen en een sterk terrein
verhang (par. 3.2). Vcrder blijkt uit fig. 7.19 dat het 
moment van het optreden van zeer lage afvoeren 
steeds ongeveer samenvalt met eenzelfde grondwater
stand. Voor gebied 10 is bij ecn gemiddelde grond
waterstand dieper dan 85 em de afvoer vrijwel steeds 
kleiner dan 0,04 mm/etm. Voor de gebieden 14 en 
12 is ditzelfde het geval bij gemiddelde grondwater
diepten van resp. 117 en 168 em. In dergelijke perio
den kunnen incidenteel de afvoeren wei grater dan 
0,04 mm/ etm worden, nameJijk indien sne1le afvoer-

0 ---.------.------,------,--

40 

AfVOER < 0,04 mm/elm 
RUNOFF< 0.04 mm/24h 

AUG. OKT. DEC. '64 

Fig. 7.19. Het verloop van de gemiddelde grondwater
diepte in de gebieden 10, 12 en 14 waarbij aangegeven de 
periodc met cen afvoer kleincr dan 0,04 nun/etm 
The course of the mean groundwater depth of the basins 
10, 12 and 14; the periods with a runoff less than 0.04 
mm/24 h are indicated 

componenten een belangrijke rol gaan spelen (bij hoge 
regenintensiteiten). De afvoer vindt dan ten dele on~ 
afhankelijk van de grondwaterstand plaats. Ook blijkt 
uit de fig. 7.19 en 7.20 dat het moment van bijna 
droogvallen (afvoer kleiner 0,04 mm/ etm) duidelijker 
met de gemiddelde grondwaterdiepte samenhangt, 
dan het moment waarop de afvoer na cen droge pe-
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Fig. 7.20. Het verloop van de gemiddelde grondwaterdiepte in gebied 10 waarbij aangegeven de periode met een afvoer 
kleiner dan 0,04 mm/etm 
The course of the mean groundwater depth of basin 10 and indicated the periods with a runoff less than 0.04 mm/24 h 

riode weer op gang komt. Dit komt speciaal bij ge
bied 12 tot uiting, maar geldt ook voor gebied 10. 
Dit verschil treedt op doordat het moment van droog
vallen voornarnelijk wordt bepaald door de basisaf
voer van het hoge gebied, terwijl de afvoer na droge 
perioden kennelijk afkomstig is van delen van bet 
gebied met een klein bergend vermogen. Voor gebied 
14 blijken deze !age delen geen rol van betekenis te 
spelen. 

Het tijdvak waarover geen afvoer optreedt is dus 
in het algemeen afbankelijk van de periode waarin de 
grondwaterstand beneden een bepaald niveau daalt. 
Ret aantal droge dagen is in 1964 voor gebied 10 
!53 dagen en voor de gebieden 12 en 14 resp. 98 en 
177 dagcn. Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat 
een lange periode van droogvallen meestal gepaard 
gaat met een aanzienlijke dating van de grondwater
stand beneden de slootbodem. Zo daalt de grondwa
terstand bij gebied 14 verder beneden de slootbodem 
dan die bij de gebieden 10 en 12. In deelrapport 8 
wordt besproken welk deel van bet leidingenstelsel 
droog valt. 
Door de vrij nauwe correlatie tussen grondwaterstand 
en de zeer lage afvoeren kan de duur van de periode 
waarover geen afvoer optreedt uit de grondwater
standfrequentie worden afgeleid. Dit is van belang 
omdat de waarnemingsreeksen van de grondwater
stand meestal Ianger zijn dan die van de afvoeren. 
Op de frequcntie van voorkomen van lage afvocren 
wordt in par. 5.3 ingegaan. 
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5. AFVOERFREQUENTIES 

5.1. ALOEMEEN 

Is bet nauwkeurig bepalen van afvoeren dikwijls 
reeds verre van eenvoudig, bet vaststeHen van de fre
quentie, waarmee deze afvoeren optreden, is een nog 
grater probleem. De belangrijkste moeilijkbeden, die 
zicb bierbij voordoen, zijn, dat: 
- de bescbikbare waarnemingsreeksen te kort zijn; 
- het waarnemingsmateriaal niet bornogeen is door-

dat de waterbuishoudkundige toestand in een ge
bied is gewijzigd; 

- de nauwkeurigbeid van de gegevens te wensen 
over1aat; dit geldt speciaal voor de lage afvoeren 
ten gevolge van de invloed van de begroeiing en 
voor de boogste afvoeren, omdat deze ten gevolge 
van opstuwing en inundaties dikwijls niet kunnen 
worden gemeten; 

- bet waarnemingsinterval te lang is; dikwijls zijn 
aileen eenmaal-daagse waarnemingen bescbikbaar 
die voor verschillende frequentiestudies ontoerei
kend zijn; 

- ten gevolge van persistentie de waarnemingen on
der1ing zijn gecorreleerd; deze auto-correlatie 
scbept voor een aantal frequentiestudies extra 
problemen; 

- de afvoerfrequenties moeten worden bepaald voor 
een situatie waarin de ontwateringstoestand kan 
zijn veranderd (betere ontsluiting, lagere grond
waterstanden, enz.). 

Aan enkele van de genoemde moeilijkbeden zal in 
deze paragraaf aandacht worden besteed. Hierbij zijn 



de gegevens op log-normaal papier uitgezet zoals 
onder andere oak door Fuller is gedaan. In deel
rapport 5 is op dezelfde wijze te werk gegaan voor 
enkele neerslagreeksen. Vele andere bewerkingstech
nieken, zoals de Gumbel-methode, de Hazen-methode 
en de door Forster gebruikte Pearson type III-metho
de worden in de literatuur uitvoerig beschreven (Sun
COMMITTEE ON HYDROLOGY, 1966a en 1966b). Het 
frequentie-onderzoek client te zijn afgestemd op de 
problemen die worden bestudeerd. Het vaststellen van 
de overschrijdingskans van hoge afvoerniveaus is van 
belang bij het bepalen van de maatgevende afvoer 
voor een leidingensysteem en bij de dimensionering 
van kunstwerken. Bij het bepalen van de capaciteit 
van een gemaal en bij het vaststellen van de inhoud 
van reductic-reservoirs is het bovendien noodzakelijk 
te weten, hoe lang bepaalde hoge afvoerniveaus wor
den overschreden. 

Bij de studie van de waterinlaatproblemen is het 
gewenst het aantal dagen te kennen dat speciaal de 
lagc afvoernivcaus worden onderschreden. In verband 
met de waterkwaliteit geldt dit oak voor de bestude
ring van de lazing van afvalwater, waarbij de duur 
dat deze lage niveaus aaneengesloten worden onder
schreden vooral van belang is. 

Bovendien is het uit landbouwkundig oogpunt 
noodzakelijk te weten in welke tijd van het jaar be
paalde over- en onderschrijdingen optreden. 

Niet voor aile frequentiestudies is het noodzakclijk 
van dagcijfers uit te gaan. De vu11ing van spaarbek-

kens voor de drinkwatervoorziening kan bijvoorbeeld 
voldoende nauwkeurig met maandafvoeren worden 
bestudeerd. 

5.2. G E B R U I K T E W A ARNE MINGS

REEKSEN 

Bij het frequentie-onderzoek zijn de volgende waar
nemingsreeksen gebruikt: 
- meetpunt F,, periode 1952- 1966; 
- meetpunt 10, periode 1962- 1967; 
- meetpunt 12, periode 1963- 1967; 
- meetpunt 13, periode 1964- 1967; 
- meetpunt 14, periode 1964- 1967. 
Daarnaast is gebruik gernaakt van de dagneerslag
gegevens van het K.NJ\1.1.-station Winterswijk over 
de periode 1880- 1966, 
De meeste afvoerreeksen zijn te kart om op lange ter
mijn betrouwbare uitspraken over de frequentie van 
voorkomen te kunnen doen. Dit geldt temeer, daar 
de jaren 1965 en 1966 zeer nat zijn geweest. Om na 
tc gaan in hoeverre de frequentieverdelingen, verkre
gen voor de korte perioden, afwijken van die over 
een groat aantal jaren, zijn in tabel 7.8 voor verschil
lende tijdvakken de aantallen gemiddeld voorgekomen 
dagneerslagen vergeleken. Oak in de deelrapporten 5 
en 11 wordt op de verge1ijking van de diverse tijd
vakken ingegaan. 

De neerslag hangt vooral in de winterperioden 
nauw met de afvoer samen. De frequentieverdeling 

Tabe1 7.8. Gemiddeld aantal dagen per zomer- en winterhalfjaar met een neerslag grater dan (x) mm, berekend voor 
verschillende perioden 

Ncerslag 
(x) 

mm/etm 

5 
10 
15 
20 
24 
28 
30 
35 
40 
45 
50 

Precipita
tion 
(x) 

mm/24 h 

Gemiddeld aantal dagcn 

zomerperiode (april-september) winterperiode (oktober-maart) 

1881-1965 1952-1965 1962-1965 1964-1966 1880/1881- 1952/1953- 1962/1963- 1964/1965· 
1965/1966 1965/1966 1965/1966 1966/1967 

27,10 29,60 31,00 31,70 24,60 25,00 25,80 34,00 
10,70 11,40 11,20 12,70 8,67 9,43 11,50 16,30 
4,52 4,86 5,50' 7,67 3,31 3,93 4,50 7,66 
2,26 2,21 2,25 4,33 1,31 1,50 0,75 1,66 
1,28 1,21 1,00 1,67 0,65 0,78 0,50 1,00 
0,76 0,78 0,75 1,67 0,35 0,21 0,25 0,33 
0,64 0,64 0,50 1,67 0,25 0,14 0,00 0,00 
0,35 0,28 0,25 1,00 0,10 0,14 
0,20 0,21 0,25 0,67 0,05 0,14 
0,08 0,07 0,00 0,33 0,04 0,07 
0,04 0,07 0,33 0,01 0,00 

1881-1965 1952-1965 1962-1965 1964-1966 
1880/1881- 1952/1953- 1962!1963- 1964/1965-
1965/1966 196511966 1965/1966 1966/1967 

summer period (April-September) winter period (October-March) 

Average number of days 

Table 7.8. A~'erage number of days per summer and winter period with a precipitation exceeding (x) mm, derived for 
l'arious periods · 
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van de necrslag is dan ook een betrouwbare maatstaf 
bij de beoordeling van de vraag in hoeverre de ver
deling van de afvoeren in een bepaalde periode repre
<;entatief is voor de gemiddelde afvoerverdeling. Ge
concludeerd kan worden dat de frequentieverde1ingen 
voor de zomer- en V·tinterperioden over het tijdvak 
1962 - 1966 zich redelijk goed bij die voor de 1angere 
waarnemingsperiode aansluiten. Hierbij valt het op 
tlat in de jaren 1962 - 1966 in de winter wat meer 
middelhoge dagneerslagen zijn opgetreden, maar dat 
geen zeer hoge dagsommen zijn gemeten. Voor de 
periode 1962 - 1966 stemmen de gemidde1de winter
en zomerneerslagtotalen (rcsp. 374 en 389 rum) ook 
goed met de normale hoeveelheden overeen. De nor
male winter- en zomerneerslagtotalen bedragen voar 
station Winterswijk resp. 356 en 396 mm (berekend 
over de periode 1930- 1960) en resp. 367 en 404 mm 
(berekend over de periode 1880- 1966). Ondanks de 
slechts vier waarnemingsjaren zu1len de frequentie
verdelingen voar de periade 1962 - 1966 daaram tach 
een redelijke voorspellingsbasis kunnen zijn. Hetzelfde 
geldt voor de waarnemingen uit de periode 1952 -
1966, die zelfs nag wat beter bij die van de langjarige 
periode aansluiten en bavendien het vaordeel hebben 
dat deze reeds een periode van 15 jaar beslaan. De 
gemiddelde winter- en zomerneerslaghoeveelheden be
dragen voor deze periode resp. 352 en 379 mm. 
Voarts blijkt duidelijk dat, uitgezonderd de zeer hoge 
neerslagen in de winter, de periode 1964- 1967 over 
het gehele neerslagtrajcct te nat is geweest. Voor de 
winterperiode blijkt dit oak uit fig. 7.21; de dagnecr
slagen die aan de hand van deze frequentieHjn wor
den gcschat liggen ongeveer 10 a 20 % te hoog. De 
gemiddelde winter- en zomerneerslagtotalen bedragen 
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Fig. 7.21. Herhalingstijd voor bet gemiddeld eenmaal 
voorkomcn van een overschrijding van de aangegevcn 
dagneerslagsommen (station Winterswijk) 
Return period for, on the average, one exceedance of the 
given daily rainfall amounts (station Winterswijk) 
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voor de periode 1964- 1967 resp. 470 en 473 mm, dus 
aanzienlijk meer dan de normale hoeveelheid. Aan de 
resultaten verkrcgen voor de periode 1964- 1967 
kan dam·om geen absolute waarde worden toegekend, 
maar wel zullen deze cijfers goed als vergelijkings
materiaal kunnen worden gebruikt. 

Zoals reeds is opgemerkt kunnen de hoogste af
voeren bij de meetpunten 10, 12, 13 en 14 vrijwel 
steeds nauwkeurig worden gemeten, terwijl dit voar 
punt Fe niet het geval is. Bovendien zijn voor dit 
meetpunt in de jaren 1952- 1960 de afvoeren niet 
met een meetinrichting bepaald en staan slechts een
maal-daagse waarnemingen ter beschikking. Voor de 
meetpunten 10, 12, 13 en 14 staan geregistreerde ge
gevens ter beschikking. Aangezien in Nederland ook 
voar vele andere afvoermeetpunten slechts eenmaal 
per dag waargenomen gegevens beschikbaar zijn, zal 
worden nagegaan welke verschillen aptreden, indien 
bij het frequentie-onderzoek wordt uitgegaan van ge
registreerde of van eenrnaal-daagse waarnemingen. 

5.3. FREQUENTIES VAN AFVOERTOPPEN 

EN DAGAFVOERSOMMEN 

In fig. 7.22 zijn voor de meetpunten Fe en 10 de 
frequentielijnen voor dag- en topafvoeren getekend. 
Dcze lijnen geven de herhalingstijd (in jaren) voor het 
gemiddeld eenmaal optreden van bepaalde dag- en 
topafvoeren. Door de dagsommen te nemen, worden 
de afvoertoppen uiteraard afgevlakt. Voor verschil
lende problemen is het echter van belang de hoogste 
afvoerniveaus die tijdens een afvoergolf worden ovcr
schreden te kennen. Naarmate een afvoergolf smaller 
is en bcpaalde hoge afvaerintensiteiten slechts kart 
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Fig. 7 .22. Vergelijking van de herhalingstijden voor het 
gemiddeld eenmaal voorkomen van een overschrijding van 
de aangegeven dag~ (1) en topafvoeren (2) 
Comparison of the return periods for, on the m•erage, one 
exceedance of the given daily runoff (1) and peak flow (2) 



worden overschreden, zullen de lijnen van de top- en 
dagafvoerfrequenties sterker verschillen en elkaar bij 
een lagere afvoerintensiteit snijden. 

In de frequentieverdelingen komen verschillende 
bodem- en gebiedskenmerken tot uiting. Een relatief 
groat bergend vermogen (de gebieden 12 en 14) resul
teert in het minder frequent voorkomen van hoge 
dagafvoersommen, terwijl de maximum dagafvoeren 
ook lager liggen (zie !abel 7.10). In deze gebieden is 
ook het aantal dagen met een zeer lage afvoer meestal 
kleiner. Treden echter aanzienlijke ondergrondse ver
liczen op, dan is het aantal dagen met een zeer lage 
of geen afvoer wei weer aanzienlijk (gebied 14). 
Verder neemt de grootte van de dagafvoer per een
heid van oppervlakte rneestal af bij een toenemende 
grootte van een gebied. Op het gebiedsgrootte-effect 
zal door het ontbreken van de voor een dergelijk on
derzoek noodzakelijke gegevens niet worden ingegaan. 

Voor de topafvoeren is de afname van de hoogte 
van de top bij een toeneming van het bergend ver
mogen wat mindcr duidelijk (fig. 7 .23). In deze figuur 
zijn de frequentielijncn voor de afvoertoppen in de 
winter over de periode 1964- 1967 getekend. Bij 
meet punt 12 treden hoge afvoertoppen op, niettegen
staande het feit dat het gebied over hct geheel ge
nomen een groat bergend vermogen heeft. De hoge 
tappen worden veroorzaakt door een klein deel van 
het gebied met een zeer gering bergend vermogen 
(par. 4.5). Om een juiste indruk te verkrijgen van de 
bodem- en gebiedseigenschappen moeten dus zowel 
de topafvoer- als de dagafvoerfrequcnties worden be
kcken. 
Zoals in de vorige paragraaf is besproken, Iaten de 
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Fig. 7 .23. Vergelijking van de herhalingstijden voor een 
aantal meetpunten voor het gemiddeld eenmaal voor~ 

komen van een overschrijding van de aangegevcn top
afvoeren 
Comparison of the return periods for various gauging 
stations for, on the m•erage, one exceedance of the gh•en 
peak flows 
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Fig. 7 .24. Herhalingstijden van het gemiddeld eenmaal 
voorkomen van een overschrijding van de aangegeven top
afvoeren voor de meetpunten F c en 10, berekend voor de 
in hydrologisch opzicht representatieve periode 1962 M 1966 
Return periods for, on the average, one exceedance of the 
given peak flows for the gauging sites F0 and 10, calculatM 
ed for the from hydrological point of view representative 
period 1962 -1966 

lijnen voor de periode 1964- 1967 geen sterke extra
polatie toe. Daarom zijn in fig. 7.24 voor de meet
puntcn 10 en Fe frequentielijnen getekend voor de 
periode 1962 - 1966, we1ke periode, zeals in de vorige 
paragraaf is besproken, geed bij het langjarige tijdvak 
1880 - 1966 aansluit. Ondanks de slechts vierjarige 
waarnemingsperiode zullen de gegevens van de perio~ 
de 1962- 1966 rcdclijk betrouwbaar kunnen worden 
geextrapoleerd. Voor Fe wijken de gegevens voor de 
periode 1952- 1966 slechts weinig van die voor de 
periode 1962- 1966 af en geven bij extrapolatie iets 
hogere waarden. 'Vel wijken voor meetpunt Fe de 
pun ten boven 7 nun/ etm af, omdat de duiker waar
door het overtoiiige water van de Leerinkbeek op de 
Berkel wordt gcloosd geen grotere afvoercapaciteit 
heeft. In een korte waarnemingsperiode kunnen bo
vendien afvoeren optreden die een vcel geringere fre
quentie van voorkomen hebben dan de lengte van de 
betreffende periode; de juiste Jigging van deze punten 
is dan onzeker. Extrapolatie van de frequentielijnen 
moet dan ook bij voorkeur uit de middelhoge afvoe
ren plaats vinden. 

Voor vele andere meetpunten kunnen eveneens de 
hoogste afvoeren sterk afwijken. De afwijkingen zijn 
geringer naarmate de afvoeren nauwkeuriger kunnen 
worden gemeten. 
Verdcr val! in fig. 7.24 op dat voor meetpunt 10 
min of meer een knik in de frequentielijn optreedt bij 
een afvoer van ongeveer 1 1/sec.ha. Dit wordt waar
schijnlijk veroorzaakt doordat beneden dit afvoer
niveau de afvoer wordt beheerst door de langzame 
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component {grondwaterafvoer), terwijl hoven dit ni
veau de snelle afvoercomponenten {oppervlakte en 
oppervlakkige afstroming) overheersen. 
Voorts valt het op dat bij verschillende frequentie
verdelingen voor de periode 1962- 1966 de middel
hoge afvoeren te sterk zijn vertegenwoordigd. Dit 
stemt overeen met de neerslagfrequentie voor dezelfde 
periode waarin relatief veel middelgrote dagneersla
gen (10- 15 mm/etm) voorkomen. 

Bij extrapolatie van de lijn in fig. 7.24 blijkt, dat 
voor gebied 10 een afvoerintensiteit van 4,8 1/ sec.ha 
gerniddeld eenmaal per I 0 winterperioden zal worden 
bereikt of overschreden. Dit correspondeert redelijk 
met de gegevens van de fig. 7.6 en 7 .21. Uit de neer
slagfrequentielijn van fig. 7.21 blijkt, dat een neerslag 
van 32,1 nun/etm gemiddeld eenmaal per 10 winter
perioden wordt bereikt of overschreden, terwijl bij 
deze neerslaghoeveelheid in fig. 7.6 een afvoertop van 
5,0 l/sec.ha wordt gevonden. Accepteren wij een veel 
grotere onnauwkeurigheid en wordt naar de afvoertop 
geextrapoleerd met een herhalingstijd van gemiddeld 
eenmaal per 100 jaar (6,8 1/sec.ha), dan stemmen 
beide schattingen eveneens goed overeen {resp. 43,7 
mm neerslag volgens fig. 7.21 bij een afvoertop vel
gens fig. 7.6 van 6,9 1/sec.ha). Een volledige overeen
stemming valt overigens niet te verwachten omdat 
fig. 7.6 is gebaseerd op regenbuien en fig. 7.21 op 
dagsommen. 
De vraag kan worden gesteld of de frequentielijnen 
ook voor de kleine overschrijdingskansen lineair mo
gen worden geextrapoleerd. In dit geval is hier van 
uitgegaan omdat de neerslagfrequentielijnen over een 
lange periode ook redelijk lineair blijken te zijn (fig. 
7.21) en er een duidelijke samenhang tussen beide 

frequentieverdelingen bestaat; dit geldt vooral voor 
perioden waarin de niet-lineaire processen van minder 
belang zijn. Dit laatste is eerder het geval in de win
ter dan in de rest van het jaar. Voor de zomer- en 
jaarneerslagfrequentieJijnen is de gevolgde redenering 
dan ook niet aanvaardbaar. 

Tenslotte is de verhouding vastgesteld tussen de 
dagneerslagen met een herhalingstijd van respectieve
lijk gemiddeld eenmaal per winterperiode, eenmaal 
per 10 winterperioden en eenmaal per 100 winter
perioden (!abel 7 .9); ditzelfde is ook voor de topaf
voeren van de gebieden 10, 12, 13, 14 en F 0 gedaan. 
Uiteraard brengt de extrapolatie van de afvoercijfers 
een grotere onzekerheid met zich mee. Ongeveer de
zelfde verhoudingsgetallen als in !abel 7.9 zijn ook 
voor een aantal andere beken in de Achterhoek ge
vonden (deelrapport 1). De vrij constante verhouding 
tussen de verschillende afvoerfrequenties is statistisch 
verklaarbaar wanneer de afvoeren negatief exponen
tieel zijn verdeeld (V. KREGTEN, 1967; P0TTGENS, 
1967). Het verhoudingsgetal lijkt hager te liggen naar
mate de afvoer uit een gebied sterker door de snelle 
afvoercomponenten wordt bepaald (meetpunt 10). 

Tot nu toe is voornamelijk aandacht besteed aan 
de frequentieverdeling van de hoge afvoeren, maar 
ook die van de lage afvoeren is van belang {par. 
5.1). Uit tabel 7.10 blijkt, dat voor gebied 10 in het 
zomerhalfjaar de dagafvoer op circa 80 dagen kleiner 
is dan 0,1 mm. In het winterhalfjaar is dit 75 dagen 
het geval. Deze gegevens zijn gebaseerd op de waar
nemingsperiode 1962- 1966 waarvan de neerslagver
deling geed met die van de periode 1880- 1966 over
eenstemt (par. 5.2). Voor de meetpunten 12 en Fe 
treden minder dagen met dergelijke lage afvoeren op. 

Tabel 7.9. De afvoer en neerslag bij verschillende herhalingstijden (T) en de afvoer-neerslagverhoudingen 

Herhalingstijd (winter) 
Return period (winter) 

Verhouding 
Ratio 

1 (= T 1) 
!0 (= T10) 

100 (= T10{)) 

Afvoer (l/sec.ha) 
• 

1962/'63-1965/'66 1964/'65·1966/'67 

Gebied Gebied 
10 F, !0 12 13 

2,8 1,2 3,2 2,1 2,1 
4,8 1,6 5,9 3,3 3,3 

(6,8) (2,2) 

1,7 1,4 1,8 1,6 1,6 
(2,4) (1,9) 

10 Fe 10 12 13 
Basin Basin 

1962/'63-1965/'66 1964/'65-1966 /'67 

Discharge (1/sec.ha) 

14 

1,7 
2,9 

1,7 

14 

Neerslag (mm/etm) 

1880/'81-
1966/'67 

1964/'65· 
1966/'67 

Station 
Winterswijk 

20,8 24,5 
32,1 37,1 
43,7 

1,5 1,5 
2,1 

Station 
Winterswijk 

1880/'81-
1966!'67 

1964/'65-
1966/'67 

Precipitation (mm/24 h) 

Table 7.9. The discharge and precipitation for various return periods (T) and the discharge-precipitation ratios 
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Tabe1 7.10. Gerniddeld aantal dagen per zomer- en winterha1fjaar met een afvoer lager dan de aangegeven waarden 

Afvoer Periode 
(mm/etm) 

1 april 1964- 1 april 1967 1 april 1962- 1 april 1966 

zomerperiode winterperiode zomerperiode winterperiode 

gebied gebied gebied gebied 
10 12 13 14 10 12 13 14 Fe 10 Fe 10 

0,1 57,3 31,8 46,5 57,6 40,2 14,4 34,2 43,5 50,7 80,9 58,1 76,8 
0,3 97,5 57,3 78,5 88,2 71,0 46,6 51,7 75,2 87,5 114,6 79,5 101,7 
0,5 112,0 95,2 100,8 120,0 87,7 76,8 76,8 92,8 115,1 130,3 103,9 115,8 
1,0 140,5 141,6 133,6 152,4 111,6 115,4 107,6 120,3 151,9 150,4 143,1 136,5 
1,5 153,2 162,5 152,4 166,3 125,4 134,3 126,7 139,4 165,8 160,7 154,3 149,6 
2,0 153,5 169,5 160,1 174,4 137,4 151,2 138,5 153,2 173,3 166,2 162,0 157,1 
3,0 168,7 175,7 170,7 180,1 151,8 166,2 155,6 168,0 177,5 174,2 169,6 166,0 
5,0 176,8 180,6 177,7 183,0 165,6 174,0 170,4 176,7 182,3 179,7 176,5 173,4 

10,0 181,0 181,7 176,0 181,3 179,3 182,0 183,0 182,5 182,0 178,2 
16,0 182,3 183,0 180,7 182,0 182,0 182,8 180,9 
20,0 182,6 183,0 182,0 181,8 
22,0 183,0 183,0 132,0 

10 12 13 14 10 12 13 14 Fe 10 Fe 10 
basin bash! basin basin 

summer period winter period srunmer period willter period 

1 April 1964-1 April 1967 1 April 1962- 1 April 1966 
Runoff 

(mm/24h) Period 

Table 7.10. Average number of days per six summer and winter months with a runoff less than the indicated values 

Deze cijfers zijn met name van belang indien voor 
infiltratiedoeleinden of anderszins water aan het lei
dingenstelsel wordt onttrokkcn. Aan tabel 7.10 kan 
geen informatie worden ontleend over de lengte van 
aaneengesloten perioden met afvoeren beneden een 
bepaald niveau. De kans van optreden van dergelijke 
perioden is, behalve voor de waterinlaat, ook van be
lang bij de beoordeling van de lozingsmogelijkheden 
van afvalwater, dit in verband met de waterkwaliteit. 
Dit aspect zal nog nader moeten worden bestudeerd, 
omdat uitspraken ten aanzien van dit punt door de 
bepcrkte lengte van de beschikbare waarnemingsreek
sen nog niet mogelijk waren. 

5.4. G ERE 0 ISTRE E RD E EN D AGEL IJKS E 

WAARNEMINGEN 

Voor vele afvoermeetpunten moeten frequentie
onderzoekingen noodgedwongen worden uitgevoerd 
aan de hand van eenmaal per dag waargenomen wa
terstanden, omdat continu geregistreerde standen ont
breken. We1k effect dit hecft op de ligging van de 
frequentielijnen zal worden nagegaan voor een meet
punt met hoge, kort durende afvoergolven en een met 
relatief brede en lage golven (resp. de meetpunten 13 
en Fe). Uit de fig. 7.25 en 7.26 blijkt dat zoals te 
verwachten was de frequentielijnen voor meetpunt 13 
het sterkst door het waarnemingsinterval worden be-

invloed. Bovendien komt de invloed vee! duidelijker 
tot uiting in de frequcntielijnen van de afvoertoppen 
dan in die van de dagafvoersomrnen. Bij rneetpunt Fe 
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Fig. 7 .25. Vergelijking van de herhalingstijden van de 
meetpunten Fe and 13, voor topafvoeren welke zijn be
rekend uit eenmaal per dag en continu verrichte waar
nemingen 
Comparison of the return periods of peak flows for the 
gauging stations F0 and 13, which have been derived from 
daily and continuous records resp. 
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Fig. 7 .26. Verge1ijking van de herhalingstijden van de 
meetpunten F c en 13 voor dagsommen, welke zijn be
rekend uit eenmaal per dag en continu verrichte waar
nemingen 
Comparison of the return periods of daily runoff for the 
gauging stations Fe and 13 which have been derived from 
daily and continuous records resp. 

komen de verschillen voor de hoogste afvoeren niet 
naar vorcn, omdat onder die omstandigheden inun
daties optreden. De verschillcn tussen de frequentie
lijncn, opgesteld aan de hand van gercgistreerde en 
eenmaalMdaagse waarnemingen, hangen dus samen 
met de vorm van de afvoergo1f of met andere woor
den met de bodem- en gebiedseigenschappen. In het 
algemeen zullen de verschillen bij grate stroomgebieM 
den kleiner zijn dan bij kleine gebieden. 

5.5. AUTO-CORRELATIE 

De onderlinge samenhang van de getallen in een 
waarnerningsreeks wordt autoMcorrelatie genoemd en 
is een gevolg van de persistentie. Vertoont cen waar
nemingsreeks een sterkc autoMcorrelatie dan is deze 
voor het doen van bepaalde frequentieMuitspraken rnin
der geschikt, omdat een dergelijke reeks uit statistische 
overwegingen niet betrouwbaar kan worden gcCxtrapoM 
leerd. Bij het afvoerondcrzoek wordt zoals reeds enige 
malcn is besproken dikwijls met de frequenties van de 
afvoertoppen en van de dagafvoersommen gewerkt. 
In fig. 7.27 is aangegeven op welke wijze voor reek
sen van dagafvocrsommen de autoMcorrelatie afneemt, 
indien bij het opstellen van de frequentieJijnen niet 
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Fig. 7.27. De afname van de auto-correlatie coefficient 
(R) van een reeks van dagafvoeren, tengevolge van de opM 
schuiving van de waarnemingcn 
The decrease of the auto-correlation coefficient (R) of a 
serie of daily runoff as a result of the shift of he observaM 
lions 

van aile waarnemingen gebruik wordt gemaakt, maar 
van resp. een waarneming per 2, 3, 5 en 10 dagen. 
Bij de berekening wordt de reeks ten opzichte van de 
oorspronkelijke een bepaald aantal dagen verschoven, 
waarna de correlatie van de reeksen wordt bepaald. 
De correlatie-coefficiCnt R is voor een gebied met 
vlakke afvoergolven (meetpunt F<') duidelijk grater 
dan voor een gebied met kort durende, hoge golven 
(meetpunt 10). \Varden de frequentielijnen van de 
dagsommen opgesteld aan de hand van aile waarne
mingen en van resp. een waarneming per 2, 3, 5 en 
10 dagen, dan blijken echter deze 1ijnen, ondanks de 
vastgestelde autoMcorrelatie, toch goed samen te val
len. Het is dan ook waarschijn1ijk dat de auto-corre
latie van de afvoerreeksen van weinig invloed is op 
de Jigging van de frequentielijnen, maar aileen de 
betrouwbaarheid van uitspraken over de kans van 
optredcn bei'nvloedt. Een frequenticlijn van de dagM 
afvoersommen geeft bijvoorbeeld aan dat in een waar
nemingsperiode van 10 jaren 10 dagsommen grater 
dan 8 mm voorkomen. Hieraan mag cchter niet de 
condusie worden verbonden dat een dergelijke dag
som dan ook gemiddeld ieder jaar wordt overschre
den. De 10 dagen met een afvoer grater dan 8 rnm 
zullen in de regel narnclijk gccornbineerd voorkomen, 
bijvoorbceld tijdens een of twee afvoergolven. 

De frequentieverdeling van de afvoertoppen Ievert 
wCI een goede schatting van het gemiddeld aantal 
overschrijdingen per jaar op. De tappen liggen meest
al meer dan vijf dagen uit elkaar en de auto-correlatie 
van de toppenreeksen is vee! kleiner dan die van 
de dagafvoersommen. De toppenfrequentie verschaft 
echter geen informatie over de tijd gedurende welke 
bepaalde afvoerniveaus worden overschreden. Wei is 
in fig. 7.8 (par. 3.3) voor een aantal gebieden he! 
gemiddelde verloop van een afvoergo1f met een hoog
ste afvoerintensiteit tussen 1,5 en 2,0 resp. 2,0 en 
2,5 1/ sec.ha aangegeven. Een meer gedetaillccrde stu
die van de overschrijdingsduur van bepaalde niveaus 
is echter noodzakelijk. 



6. SLOTBESCHOUWING 

Reeds in de inleiding is erop gewezen dat het af~ 
voeronderzoek op twee principieel verschillende wij
zen kan worden aangepakt. Er kan worden uitgegaan 
van: 
- een bepaalde grondwaterstand, die slechts met een 

zekere frequentie mag worden overschreden; 
- de afvoeren, zeals deze in de bestaande toestand 

zijn gemeten. 
Onder andere door BLOEMEN (1968) is een bereke

ningstechniek opgesteld die op hct eerstgenoemde 
principe is gebaseerd. Onder gebruikrnaking van be
rekende of aangenomen bodem- en gebiedseigen
schappen worden bij een bepaalde neerslaghoeveel
heid de afvoer en het bijbehorende slootpeil berekend. 
Ais beperking van dezc methode moet worden gc
noemd dat deze in principe aileen betrekking heeft op 
de grondwaterafvoer en dat in gebieden waar onder 
bepaalde omstandigheden oppervlakkige· en opper
vlakte-afvoeren optreden, deze niet worden verdiscon
teerd. Deze methode zal oak moeilijkhedcn kunnen 
ondervinden voor gronden met dicpe grondwatcrstan
den waar het directc contact tussen grondwaterstand 
en bodemvocht geheel of gedeeltelijk ontbreekt. 

Wordt van het in de bestaande toestand gemeten 
afvoerverloop uitgegaan, dan hangen de resultaten 
van de berekening met de aanwezige ontwaterings
toestand samen. Dit geldt zowel voor de neerslag
afvoerrelaties als voor de afvoerfrequenties en de af
voermodellen, die aan de hand van gemeten afvoeren 
worden opgesteld. Uitspraken over het afvoerverloop 
na eventucle wijzigingen van de bestaande hydrolo
gische toestand kunnen dan oak niet zonder meer 
worden gcdaan. \Vordt van het gemeten afvoerver-
1oop uitgegaan dan doet zich dikwijls de moeilijkheid 
voor dat de hoogste afvoeren niet kunnen worden 
gemetcn, omdat de afvoercapaciteit van het bestaandc 
leidingenstelscl te gering is en inundaties optrcden. 
Onder deze omstandigheden kan oak water buiten 
hct meetpunt om tot afstroming komen. Wordt de 
afvoercapaciteit in een dergelijk gebied vergroot dan 
worden allereerst de tijdelijke bergingsmogelijkheden 
wcggenomen, hetgeen een verhoging van de topafvoer 
tot gevolg heeft. DE JAGER (1965) die voor natte win
terperioden een afvoermodel heeft opgesteld aan de 
hand van gemeten afvoeren, schat de tijdelijk gebor
gen hoevcelheid neerslag en berekent vervolgens de 
afvoertop die na verbetering zal optreden. Een ver
groting van de bergingsmogelijkheden in de grand is 
dan nag niet in rekening gebracht. Dit kan bijvoor
bceld geschieden door de parameters van het afvoer
modcl te wijzigen. 
BoN (1967) die gemeten en geschatte hoogste afvoe
rcn van een groot aantal beken in de Achterhoek 
vermeldt, brengt gcen correcties voor deze inundaties 
aan hetgeen onjuist is. Oak is de juistheid van de 

door Bon geschatte hoogste afvoeren en van de vast
gestclde relaties discutabel. 

Wordt de grondwaterstand zo sterk verlaagd dat 
gedurende de hele winter een groat bergend vermo
gen beschikbaar is, dan zal de frequentieverdeling 
van de afvoeren veranderen. Dit geldt met name voor 
de lage en middelhoge tappen; voor de hoogste top
pen is dit echter twijfelachtig. De vraag is namelijk 
of van de hoogste neerslagen die uiteraard met cen 
gcringe frequentie voorkomen, in natte perioden nag 
een aanzienlijk dee! in de grand kan worden gebor
gen. Is dit niet het geval dan zullen hogere afvoer
toppen dan vroeger optreden, omdat toen onder zeer 
natte omstandigheden een deel van de neerslag ver
traagd tot ~fvoer kwam (inundaties). Na de verbete
ring van de afwatering zullen deze niet meer optre
den en door de aanwezige grotere afvoercapaciteit 
van het leidingenstelsel kunnen de tappen hager uit
vallen. 

Nict in aile gebieden zal door een verlaging van 
het slootpeil de grondwaterstand voldoende kunnen 
worden verlaagd om het noodzakclijke bergend ver
mogen te realiscren (deelrapporten 9 en 11). l\1et 
name voor het bodcmtype in het oostelijk deel van 
het Leerinkbeekgebied, waar de ondoorlatende basis 
op geringe diepte beneden maaiveld voorkomt, is dit 
nict mogelijk. In andere gevallen zal het instellen van 
!age slootpeilen bezwaren ontmoeten door de aan
wezigheid van droogtegevoelige gronden. Op deze 
gronden zal men de kans op verdroging imrners niet 
willen vergroten. Oak indien door slecht slootonder
houd, verkeerd stuwbeheer en dergelijke, de gewenste 
lage slootpeilen en grondwaterstanden op een bepaald 
moment niet aanwezig zijn, neemt direct de kans op 
hoge afvoeren toe. Opgemerkt moet nog worden, dat 
een grater bergend vermogen niet aileen door een 
verbetering van het afwateringssysteem wordt verkre
gen, maar ook een gevolg kan zijn van een kunst
matige onttrekking van grondwater (waterwinning). 
Een voorbeeld hiervan is in par. 4.4 besproken. Op 
welke wijze voor de gehele Achterhoek met de toe~ 

komstigc wateronttrekking rekening rnoet worden ge
houden zal nader moeten worden bestudeerd en is 
uiteraard afhankelijk van de spreiding van de win
plaatscn over het gebied. 

Een andcr punt dat nag een nadere studie vereist 
is de lazing van overstortwater van rioleringssyste
men. De lazing kan de oorzaak zijn van hogere af
voertoppen. Dit geldt aileen indien het overstortwater 
direct op het Jeidingenstelsel wordt geloosd en niet 
tijdelijk in reductiereservoirs wordt geborgcn. 

Geconcludeerd kan worden dat voor elk geval af
zonderlijk client te worden nagegaan in hoeverrc de 
afvoerfrequentielijnen, opgesteld voor de niet verbe
terde toestand, oak voor de toekomst geldig zijn. 
Hierbij spelen factoren die deze voorspellingen te 
laag zowel als te hoog kunnen doen uitvallen een rol. 
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De verandering van het bergend vermogen als oak de 
uitbreiding van de grondwaterwinning en de toekom~ 
stige lazing van overstortwater zijn onzekere factoren. 

In het oosten van de Achterhoek zullen door ceo 
verbetering van de ontwateringstoestand geen grote 
wijzigingen optreden, zeker niet ten aanzien van de 
hoogste tappen. De voor deze gebieden opgestelde 
afvoerfrcquenties zullen dus hun geldigheid blijven 
behouden. Voor dit deel van het gebied is het ge~ 

wenst op grotere schaal dan thans gebruik te maken 
van reductierescrvoirs. Door de afvoercapaciteit van 
de beek reeds hoven in het gebied op bepaalde plaat
sen te fixeren, kan het principe van de beheerste 
overstroming worden toegepast. Juist voor dit gebied 
is een dergelijke oplossing aantrekkelijk,. omdat wei~ 
iswaar hoge afvoertoppen optreden, maar de hoge 
niveaus slechts zeer kart worden overschreden. Bo~ 
vendien zijn mcestal wei geschikte mogelijkheden 
voorhanden om dergelijke reservoirs aan tc leggen. 
Uiteraard zijn de opgestelde afvoerfrequenties bene
denstrooms van eventuele reductiebekkens niet meer 
geldig. 
In hoeverre oak in andere gebieden het gebruik van 
reductiereservoirs eventueel gecombineerd met de 
functie van spaarbekken voor de drinkwatervoorzie~ 
ning mogelijk is, zal nag verder moeten worden na~ 
gegaan. 

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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Een gedetailleerde analyse van het afvoerproccs 
vereist een nauwkeurige meting van zowel de hoge 
als de lage afvoeren. Dam·om meet bij de afvoer
bepaling bij voorkeur gebruik worden gemaakt 
van kunstwcrken en registrerende apparatuur; 
de verschilten tussen de afvoerverlooplijnen van 
de diverse gebieden kunncn uit de bodem- en ge~ 
biedseigenschappen (bergend vcrmogen, grond
waterdiepte, terreinhe11ing) worden verklaard. Het 
afvoerverloop kan goed worden getypeerd door 
de vcrtragingstijd, het verloop van de basisafvoer 
en het tijdstip van optreden en de hoogte van de 
afvoertoppen; 
in de winter vertonen de afvoertoppen van de 
mecste gebieden een redelijke samenhang. In de 
zomer is dit in veel mindcre mate het geval. Oak 
vertonen de afvoeren van de verschiJ!endc gebie~ 
den op willekeurig gekozen tijdstippen binnen een 
dag, uitgezonderd voor de lage afvoerniveaus, 
slechts een geringe samenhang; 
de topafvoeren in het meest oostelijke gebiedsdeel 
liggen relatief hoog. Gemiddeld 1 x per 10 win
terperioden wordt een afvocr van 4 a 5 1/sec.ha 
bereikt of overschreden. De overschrijdingsduur 
van de hoge afvoerniveaus is echter zeer kart en 
de hoge afvoeren lenen zich in principe goed om 

tijdelijk in reductiereservoirs te worden geborgen; 
- voor de winter bestaat een redelijke correlatie tus

sen de topafvoer en de necrslaghoeveelheid, echter 
aileen voor het oostelijk deel van het gebied; 
hct tijdstip van optreden van de afvoertoppen in 
het bovenstrooms gelegen gebied vormt een goede 
voorspeHingsbasis voor het optreden voor de af~ 

voertoppen in het benedenstrooms gelegen gebied. 
Hiervoor zijn evenwel niet aile meetpunten ge
schikt. Tussen de looptijden van ccn afvoergolf 
treden in de zomer en winter duidelijke verschil
len op. Indien de afvoer zeer snel op de neerslag 
reageert kan het grondwaterstandverloop of bet 
neerslagpatroon beter als voorspellingsbasis wor
den gekozen, waardoor meer tijd beschikbaar is 
om eventuele maatregelen te treffen. Het verdient 
aanbeve1ing voor een groot aantal gebieden de 
loopsnelheid en afvlakking van afvoergolven na~ 

der te bestudcren. 
De grondwaterstand is bovendien een goede maat
staf voor het instellen van het zomer- en winter
stuwpeil; 

- de hoevcelheid neerslag die in de zomer via de 
beck wordt afgevoerd varieert voor de diverse 
stroomgebieden gemiddeld van 20 tot 30 %; in 
de winter varieert dit percentage van 50 tot 70 %. 
De verschiilen tussen de gebieden zijn voorname~ 
Iijk het gevolg van de verschillen in bergend ver
mogen, kunstmatige wateronttrekking en onder
grondse afvoer; 
uit de afvoeren van een of een beperkt aantal 
hoofdafvoermeetstations kunnen de afvoersom~ 

men van andere gebieden worden bepaald, omdat 
de afvoersonunen van de verschiHendc gebicdcn 
goed samenhangen. Deze samenhang is beter 
naarmate de bodem~ en gebiedseigenschappen ccn 
grotere overeenkomst vertonen. Bij korte periode
lcngtcn is een aanpassing van het begin en het 
cinde van de perioden aan het neerslag~ en af
voerverloop nodig. Tevcns is cen correctie ge~ 

wenst voor vcrschillen in afvoerbare neerslaghoe
vcclheid. Bij !age afvoerniveaus kan deze correctie 
worden bepaald uit de j-waarde van het afvoer
verloop en de afvoerintensiteit aan hct begin en 
het eindc van een periode. Voor hoge afvoer
nivcaus kan de correctie niet op deze wijze wor
den bepaald, omdat dan gecn sprake is van een 
enkele j~waardc; 
voor de afvoersommen over winterhalfjaren be~ 

staat een goed verband met de gemiddelde grond
waterstand, welk verband het beste door hyper
bolischc of exponentiele functies kan worden 
weergegeven. Voor korte perioden (14-daagse en 
maandperioden) is voor gebieden met een snelle 
reactie op de neerslag nauwelijks van enige cor
relatie tussen de genoemde grootheden sprake; 
bij de bestudering van de mogelijkheden tot water-



inlaat en de lazing van afvalwater is de frequentie
verdeling van de lage afvoeren van belang. In de 
periode april 1962 tot en met maart 1966 is, voor 
cen gebied met een snelle reactie op de neerslag 
(gebied 10; opperviakte 640 ha), de afvoer op ge
middeld 158 dagcn per jaar kleiner dan 0,1 mm 
geweest. Voor het Leerinkbeekgebied als geheel 
(oppervlakte 5200 ha) was dit op rond II 0 dagen 
het geval. Naast de totale onderschrijdingsduur 
zijn ook de lengten van de perioden met een dag
afvoer bencden een bepaald niveau van belang; 
de afvoerfrequenties en de neerslag-afvoerverhou
dingen geiden in principc steeds voor een bepaalde 
ontwateringstoestand. Wordt deze toestand gewij
zigd, dan moet worden nagegaan wat hiervan de 
consequenties zijn voor de opgestelde frequcntie
verdeHngen en neerslag-afvoerverhoudingen. Zo
wel afvoerverhogende als afvoerverlagende facto
ren spelen hierbij een rol; 
het optredcn van zeer lage afvoeren en het droog
va11en van bepaalde sloten en beken hangt met de 
grondwaterdiepte samen. Dit Ievert de mogelijk
heid op om de duur van het optreden van deze 
lage afvoeren en het droogva11en van leidingen 
uit de frequentieverdeling van de grondwaterdiep
te af te leiden. Dit is een voordeel omdat de 
grondwaterstandgegevens meestal over een langere 
reeks van jaren beschikbaar zijn dan gegevens 
over de lage afvoeren; 
de frequentielijnen opgesteld voor de periode 
I962- 1966 kunnen redelijk betrouwbaar worden 
geCxtrapoleerd; de lijnen voor de periode 1964-
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DEELRAPPORT 8 

W aarneming en bewerking van grondwaterstand 
en bodemvochtgegevens 

N. J. Colenbrander 

!. INLEIDING 

Bij de studie van de hydrologic van een gebied zijn 
grondwaterstand- en bodemvochtgegevens van veel 
be lang. 
Grondwaterstandgegevens kunnen in de eerste plaats 
worden gebruikt voor het vaststellen van de onder
grondsc waterscheiding van een stroomgebied en voor 
het bepalen van de grondwaterafvoer. Daarnaast is 
de diepte van het grondwater een indicatie voor de 
waterhuishoudkundige toestand en kunnen aan de 
hand daarvan wijzigingen in deze toestand worden na
gegaan. Dikwijls verschaffen grondwaterstandgegevens 
ook aanwijzingen betreffende verschillen in gcolo
gische opbouw binnen een gebied. Samen met enige 
bodemfysische grootheden (zuigspanning, capi11air ge
leidingsvermogen) is de grondwaterdiepte bovendien 
van belang bij de berekening van de capillaire op
stijging. 
Voor waterbalansonderzoekingen zijn grondwater~ 

stand- en bodemvochtgegevens noodzakelijk om de 
bergingsverschillen nauwkeurig te kunnen bepalen. 
Uit deze grootheden kan ook een betrouwbare index 
voor het bergend vermogen worden afgeleid, die een 
rol kan spelen bij neerslag-afvoerstudies. 

Voor het vaststellen van de waterscheidingen van 
een gcbied en voor de kwantitatieve bepaling van de 
grondwaterafvoer is hct samenstellen van isohypsen
kaarten van bclang. Daarnaast zijn voor het bepalen 
van de verschillen in de gemiddelde grondwaterber
ging over een gebied en voor het beoordelen van de 
bcrgingsmogelijkheden grondwaterdieptekaarten van 
veel nut. 
Voor het Leerinkbeekgebied zal het samenstellen van 
de genoemde kaarten worden besproken, evenals de 
bepaling van hct gemiddelde bodemvochtgeha!te voor 
enige kleinere stroomgebieden. Tevens wordt nage
gaan met welke frequentie bepaalde grondwatcr
diepten en bodemvochtgehalten worden overschreden, 
terwijl ook wordt aangegeven in hoeverre de onder
zoeksperioden representatief zijn voor een gemiddcld 
hydrologisch jaar. 
In het algemeen worden in dit deelrapport slechts 
basisbewerkingen besproken, waarvan de resultaten 
in verschillende van de andere deelrapporten zijn ge
bruikt. 
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2. GRONDWATERSTAND- EN 
BODEMVOCHTMETINGEN 

2.1. 0RONDWATERSTANDMETINGEN 

In hct Lcerinkbeekgebied zijn ongeveer 370 peil
buizen aanwezig of aanwezig geweest, waarin de 
hoogte van het grondwater min of meer regelmatig is 
waargenomen (fig. 8.11 en bijlage 9). Dit relatief 
dichte net van waarnemingspunten is in de eerste 
plaats noodzakelijk om de ligging van de primaire en 
secundaire watcrscheidingen voldoende nauwkeurig 
vast te stellen. In verband hiermee is ook een aanta1 
buizen buiten het eigenlijke onderzoeksgebied ge
plaatst. Verder is er naar gestreefd een zo goed moge
lijke spreiding van de buizen over het gebied te ver
krijgen, hierbij lettende op de nodige variatie naar 
hoogteligging, bodemtype en grondgebruik. 

De lengte van de meeste peilbuizen varieert van 2 tot 
4 m. Op een veertigtal punten zijn twee of drie buizen bij 
elkaar geplaatst om de stijghoogte van het grondwater op 
verschillende diepten bencdcn maaiveld te kunnen vast
stellen. De lengte van deze buizen varieert van 5 tot 
40 m. 
De lengte van de waarnemingsreeksen is voor de diverse 
peilbuizen sterk verschillend, omdat het waarnemingsnet 
tijdens de onderzoeksperiade enige malen is verdicht. Oak 
zijn gegevens beschikbaar van een aantal buizen, dat reeds 
voor het eigenlijke begin van het onderzoek (1960) was 
geplaatst. Zo is een vijftal buizen, haewel met enige 
onderbrekingen, vanaf 1952 waargenomen, een achttal 
vanaf 1954 en een veertigtal vanaf 1957. Dit betreffen 
vrijwel steeds peilingen, die tweemaal per maand zijn 
verricht. Oak zijn nag kwartaalmetingen beschikbaar van 
100 COLN (Commissie Onderzoek Landbauwwaterhuis
houding Nederland) buizen over de periode 1952- 1956. 
Wat betreft de tijdens het onderzoek geplaatste buizen, is 
voor ongeveer 110 punten de waarnemingsreeks zes jaar 
en voor een dertigtal buizen vier jaar. De laatste uitbrei
dingen van het meetnet hebben eind 1963 en begin 1964 
plaats gevanden, zodat van ongeveer vijfenzeventig buizen 
over drie jaar gegevens bekcnd zijn. 
Voor het merendcel zijn de recent geplaatste buizen twee
maal per maand waargenomen; een vijftal buizen is een
maal per week en een buis dagelijks gepeild. 

Om ook de beschikking te hebben over continu 
geregistreerde grondwaterstanden zijn op een drietal 
punt en grondwaterstandschrijvers opgesteld. De grond
waterstand varieert op deze punten resp. van 0- 145, 
0 - 160 en 50 - 300 em beneden maaiveld. Door de 
verschillen in grondwaterdiepte bestaat de mogelijkM 



heid een verschil in grondwaterstandreactie te bestuw 
deren. 

In een later stadium van het onderzoek is een der 
pei1schrijvers door een punched tape recorder verw 
vangen. Door deze recorder aan een, eveneens op dit 
meetpunt opgestelde, neerslagrecorder te koppelen, 
wordt een zeer nauwkeurige en absoluut synchrone 
regen- en grondwaterstandregistratie verkregen (fig. 
8.1). 

Fig. 8.1. Gekoppclde grondwaterstand- en neerslagrecor
ders (resp. rechts en links op de foto) met verder op de 
voorgrond de grote opvangtrechter van de regenmeter
constructie (zie ook fig. 5.5) en tussen de recorders een 
pluviograaf 
Coupled recorders for measuring groundwater level and 
rainfall (right hand am/ left hand side resp.) and further 
on the foreground the large collector of the raingauge 
(see also fig. 5.5) and between the recorders another type 
of recording raingauge 

2.2. B 0 D E M V 0 C H T M E T I N G EN 

AI het water in de grand hoven de grondwaterw 
spiegel is in dit rapport bodemvocht genoemd. Ver
schillende technieken staan ter beschikking om in het 
veld bodemvochtgehalten te bepalcn. Een van de 
methoden die de laatste jaren vee! wordt tocgepast, 
is de nucleaire bepalingsmethode. Deze meettechniek 
biedt de grootste voordelen bij onderzoekingen, waar
bij het vaststellen van bodemvochtverschillen van bew 
lang is, of wei voor een enkel profiel of wei voor een 
heel gebied. 
Zoals later zal worden besproken, kan een absolute 
vochtbepaling met deze apparatuur op moeilijkheden 
stuiten. Ook voor hct vaststellen van het vochtverloop 
in zeer dunne bodemlagen is deze methode minder 
geschikt, aangezien het vochtgehalte wordt bepaald als 
een gemiddelde over een bolvormig volume grond. 
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Dit wil niet zeggen, dat lagen met een afwijkend 
vochtgchalte niet duidelijk naar vorcn komen (fig. 
8.2). De begrenzing van dergelijke lagen is echter 
minder scherp, zoals onder andere door Dmz (1963) 
is aangetoond. 

De nucleaire meettechniek is in vele publikaties (onder 
andere HANDBOOK, 1962) gedetailleerd beschreven, zodat 
met een korte samenvatting zal worden volstaan. 
Het principe van de nucleaire bodemvochtmeting berust 
op een telling van het aantal 1angzame nelJtronen, dat 
vrijkomt na de botsing van snelle neutronen in de grand. 
Deze snelle neutronen worden uitgezonden door een bron, 
die in een in de grand gep1aatste buis kan worden neer
gelaten. Voornamelijk bij de botsing van de snelle neutro· 
nen met de H+ in de grand komen Iangzame nentronen 
vrij, Aangezien de H+ overwegend voorkomen als H20, 
is het aantal vrijgekomen langzame neutronen een goede 
maat voor het vochtgehalte van de grond. Bij het onder
zoek in het Leerinkbeekgebied is gebruik gemaakt van de 
Nuclear Chicago d/M gauge P 19 en de daarbij behorende 
scaler P2800. De sne1le neutronenbron (226RawBe) bevindt 
zich tezamen met de langzame neutronendetector (10BF3) 
in een sonde, die in een dichte buis wordt neergelaten. 
De detector is door middel van een kabel met de scaler 
verbonden, die tellingen per minuut aangeeft. Het vocht
gehalte wordt op verschillende diepten beneden maaiveld 
gemeten. Een voordeel van onder andere de P 19 is, dat 
de kalibratiecurve (fig, 8.3) ook bij hoge vochtgchalten 
vrijwel lineair b1ijft, zodat ook beneden de grondwater
spiegcl nog betrouwbare metingen kunnen worden uitge
voerd. 
Het bodemvolume dat doorstraald wordt is ongevcer een 
bol. De straal van deze bol neemt af naarmate het vocht
gehalte toeneemt. 0LGAARD (1965) stelde de volgende 
relatie op: 

R = 100/(1,4 + 10 m) 

Hierin is R de radius van de bol in em en m het vocht
gehalte in g Hz0/cm3• Over bet algemcen ligt R tussen 
20 en 40 em. 
Het is duidelijk, dat de bepaling van het vochtgehalte in 
de lagen direct beneden maaiveld relatief onnauwkeurig 
zal zijn, omdat een onbekend aantal neutronen via het 
maaiveld kan verdwijnen. 
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Voor de bepaling van het vochtgehalte in de boven
ste 20 em kan ccn zogenaamdc oppervlaktcsonde 
worden gebruikt. De snelle neutronenbron wordt in 
dit geval juist hoven maaiveld opgesteld en het vocht
gehalte wordt in ecn half bolvormig bodemvolurne 
gemeten. Hct is echter zeer moeilijk de oppervlakte
sonde goed aan het maaiveld aan te sluiten, zodat de 
metingen in de bovengrond tach onnauwkeurig blij
ven. Bij het onderzock in het Lecrinkbeekgebied zijn 
dam·om de metingen, uitgevoerd met de dieptesonde 
op een diepte van 20 em, representatief geacht voor 
het bodemvochtgehalte in de bovengrond. 

Als belangrijkste voordelen van de nucleaire meet-
techniek kunnen worden genoemd: 

de metingen kunnen ter plaatste gebeuren en kun
ncn onbepcrkt worden herhaald; 
een ijkingslijn is geldig voor vele bodemtypen en 
met behulp van deze lijn kunnen de tellingen 
direct worden omgezet in een volumepercentagc 
vocht; 
de methode is snel en eenvoudig en kan onder 
zeer verschi1lende omstandigheden worden uitge
voerd (bij hoge en lage grondwaterstanden, bij 
bevrorcn bodem, etc.); 
de metingen zijn nauwkeurig, speciaal voor de 
bepaling van vochtverschi11en; 
een vrij groat bodemvolume wordt gemctcn; 
het bodemprofiel wordt slechts in geringe mate 
verstoord. 

Als nadelen van de nuclcaire methode zijn reeds genoemd 
de relatief onnauwkeurige metingen in de bovengrond en 
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hct wat minder exact vaststellen van zeer plaatselijk op
tredende vochtverschillen. De metingen kunnen verder 
worden bei'nvloed door de bodemdichtheid en door de 
aanwezigheid van elemenlen als Cl, Mn, B, Fe en Co, 
Dit nadeel geldt primair voor de absolute meting van het 
vochtgehalte. lndien het gaat om bodemvochtverschillen 
zijn de genoemde factoren van weinig invloed (MCHENRY, 
1967; JENSEN, 1967; ZunER, 1966). Verder wordt met de 
nucleaire methode gebonden water en humus mee be
paald. Ook hierdoor zu1len de resultaten echter maar 
weinig worden bei"nvloed, zo lang het gaat om de be
paling van vochtverschillen. 
Als nadeel van de nucleaire meetapparatuur wordt soms 
genoemd, dat deze kwetsbaar is, speciaal bij een frequent 
transport. Ondanks een veelvuldig transport is bij bet 
onderzoek in het Leerinkbeekgebied deze kwetsbaarheid 
niet gebleken. In de ruim zesjarige waarnemingsperiode 
(1961- 1967) zijn dan ook nauwelijks onderbrekingen op
getreden als gevolg van materiaaldefcct. 
Bij de toepassing van de nucleaire meettechniek op gran
den die sterk zwellen en krimpen, dient speciale aandacht 
aan de invloed van mogelijke scheurvorming op de meting 
te worden besteed. 
Tenslotte moet als nadeel van de nucleaire apparatuur 
worden genoemd, dat deze tamelijk kostbaar is en het 
daarom aanbeveling verdient de apparatuur op een aantal 
onderzoeksobjecten gelijkertijd in te zetten. 

Voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens is 
een regelmatige ijking van de bron van veel belang. 
Zo zijn bij de mceste mcetpuntcn in bet Leerinkbeek
gcbicd een twcetal ijkingen verricht met behulp van 
de gravimetrische methode. Het blijkt, dat voor de 
meeste punten dezelfde ijkingslijn kan worden ge
bruikt (fig. 8.4). Aileen voor de rneetpunten II en 12 
is een andere omrekenlijn toegepast. Als controle 
wor<lt steeds voor en na bet meten van iedere buis 
een zogenaamde shield-test uitgevoerd. Deze shield-
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mined by the neutron probe and the gravimetric rnethod 
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Shnplified soil map on which the various sampling points have been indicated 

test bcstaat uit tweemaal drie metingen in een paraf
fine shield. Het gemiddelde van de zes metingen (Sact) 

wordt vergeleken met de standaard shield test (Ssr), 
waarna aile rnctingcn a an de hand van de Sst! Suer 
verhouding worden gecorrigeerd. 

Een tweede controle leveren de metingen op, die in 
de bodemlagen beneden de diepste zomergrondwater
stand worden uitgevoerd. Het is aannemelijk, dat bet 
watergehalte in deze permanent verzadigde bodem
lagen nauwelijks zal varieren. Dit blijkt inderdaad bet 
geval tc zijn. Als voorbceld kan worden genoemd, dat 
voor de meetpunten 3, 4, 5, 8 en 12 de standaard
afwijking van de metingen in de diepe lagen resp. 
0,50; 0,67; 0,66; 0,69 en 0,65 val. % water is, of wei 
ongeveer 1,5 % van bet to tale vochtgehalte. 
Naast de genoemde controlemetingen is een perio
diekc ijking van de neutronenbron aan te bevelen. 
Dit kan bijvoorbeeld gescbieden in een monster met 
een bekend vochtgebalte. Belangrijk is verder, dat de 
meetbuizen zeer nauwkeurig worden geplaatst, waar
bij bet bodemprofiel zo weinig mogelijk dient te wor
den verstoord. Verder dient de meetbuis dunwandig 
te zijn en een inwendige diameter te bebben, die maar 
weinig grotcr is dan de buitcndiamcter van de sonde. 

In het Leerinkbeekgebied is het bodemvochtgehalte 
op een zestiental punten regelmatig gemeten. De 
meetpunten zijn zodanig gekozcn, dat de belangrijkste 
bodemtypen in bet meetnet zijn vertegenwoordigd 

(fig. 8.5). Dat de profielopbouw en de bodemeigen
schappen op de rneetpunten sterk verschillen, blijkt 
uit de fig. 8.6 en 8.7. In dezc figuren zijn resp. de 
pF-krommen en de profielopbouw, textuur en humus-
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gehalten van een viertal punten weergegeven. Voor 
deze punten en voor enige andere zijn een aantal be
langrijke gegevens in tabel 8.1 vermeld. Uiteraard 
hebben de verschillen in bodemfysische eigenschappen 
tot gevolg, dat de voor de plant beschikbare water
hoevcclheid op de diverse meetpunten sterk verschilt. 
Ter informatie is dam·om in tabel 8.1 de hoeveelheid 
water aangegeven, die tussen pF 2,0 en 4,2 in het 
proficl aanwezig is. 
Uit tabel 8.1 blijkt ook, dat de grondwaterstandfluc
tuatie op de meetpunten sterk verschilt. De in de 
tabel vermelde GHG en GLG worden in par. 4.3 
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nader besproken. Aangezien de metingen in principe 
steeds tot ongcveer 30 em beneden de laagste zomer
grondwaterstand worden voortgezet, varieert ook de 
maximale meetdiepte op de diverse punten en wei van 
170 tot 320 em bencden maaiveld. Om het verschil 
in vochtonttrekking bij een verschil in grondgebruik 
vast te kunnen stellen is een negental buizen in gras
land geplaatst, een zestal in bouwland en een buis in 
een bospcrccel. Tevcns zijn de meetpunten zodanig 
gekozen, dat deze zoveel mogelijk representatief zijn 
voor hun omgeving. 

In de eerste onderzoeksjaren zijn op elk meetpunt 



Tabel 8.1. Enige belangrijke gegevens van een aantal bodemvochtmeetpunten in de lagen 0-50 en 50-90 em en van de grondwaterdiepte in em beneden maaiveld. 
GHG en GLG zijn gemiddelden van de hoogste 3, respectievelijk laagste 3 grondwaterstanden 

3 
bouwland 

4 
grasland 

5 
grasland 

8 
gras1and 

Meetpunt 

9 
grasland 

10 
bouwland 

II 
bouwland 

12 
grasland 

13 
bos 

16 
grasland 

0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 

Humusgebalte (gew. %) 
Humus content (% by weight) 
Textuur (%) < 2 fo 
Texture (%) 2 ~ 16 p. 

16 -105 fo 

:;;; 105 fo 
Vochtgeha1te (vol. %) pF 0,4 
}4oist. content pF 2,0 
(% by vol.) pF 2,3 

pF 4,2 
mm vocht pF 2,0- pF 4,2 
mm moisture 
GHG (zomer/summer) 
GHG (winter/winter) 
GLG (zomer!summer) 
GLG (winter/winter) 
Gemiddelde zomer grw.diepte 
Mean summer grw. depth 
Gemiddelde winter grw .diepte 
Mean winter grw. depth 

2,8 

5,9 
1.0 

12.1 
80,0 
43,5 
19,4 
14,6 
5,6 

69,0 

0,90 
0,62 
1,53 
1,24 
1,22 

0,93 

0,3 

5,3 
0,6 

17,8 
77,0 
34.3 
15,7 
10,5 
3,3 

49,6 

2,9 

4,0 
1,2 

29,0 
66,2 
40,8 
25,6 
21,3 

6.2 
97,0 

0,52 
0,39 
1,20 
0,74 
0,86 

0,56 

0,3 

3,0 
0,8 

27,8 
68,0 
33,0 
13,0 
6,0 
1,7 

45,2 

2,2 

3,0 
0,0 

25,6 
75,6 
35,4 
23,1 
19,2 
6,4 

83,5 

0,48 
0,28 
0,98 
0,65 
0,73 

0,46 

0,4 

3,0 
0,1 

15,5 
81,5 
34,3 
16,1 
11,7 
4,0 

48,4 

2,8 

3,6 
0,9 

25,6 
69,8 
42,8 
31,9 
25,5 

5,9 
130,0 

0,72 
0,42 
1,30 
1,01 
1,01 

0,72 

0,5 

2,0 
0,2 
7,3 

91,0 
32,5 
11,2 
8,3 
2,6 

34,4 

2,7 

5,4 
1,5 

21,4 
72,0 
38,9 
23,4 
17,6 
5,1 

91,5 

0,65 
0,48 
1,28 
0,99 
0,96 

0,74 

0,3 

2,3 
0,8 

27,5 
69,5 
32,4 
16,0 
6,5 
1,5 

66,0 

7,9 

6,2 
3,5 

24,0 
66,8 
46,8 
32,6 
25,7 
10,0 

113,0 

3,13 
2,93 
3,80 
3,55 
3,46 

3,24 

11,5 

6,0 
4,5 

24,5 
65,0 
52,9 
38,5 
31,4 
14,4 
96,4 

7,8 

6,4 
1,8 

22,4 
70,0 
47,7 
30,5 
23,8 
9,1 

117,0 

2,04 
1,80 
2,60 
2,32 
2,32 

2,06 

10,1 

7,0 
3,5 

22,0 
67,5 
49,9 
33,0 
26,3 
12,0 

105,0 

1,8 0,3 

27,8 7,3 
6,8 0,9 

25,8 17,0 
39,8 75,5 
51,1 44,7 
44,6 30,6 
42,6 24,9 
23,5 3,4 

105,5 108,8 

0,52 
0,30 
1,00 
0,56 
0,76 

0,43 

5,1 

4,0 
0,9 

20,0 
75). 
38,6 
12,5 
8,8 
3,0 

47,5 

0,98 
0,80 
1,50 
1,28 
1,24 

1,04 

0,7 

1,7 
0,5 

19,3 
78,5 
32,0 
13,0 
8,9 
3,0 

40,0 

4,9 

7,6 
2,1 

26,8 
64,0 
42,0 
28,2 
22,1 
10,0 
91,0 

0,53 
0,30 
1,10 
0,72 
0,82 

0,51 

0,1 

7,5 
0,1 

21,7 
71,0 
33,6 
18,0 
12,5 
3,3 

58,8 

0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 0-50 50-90 

arable land grassland 
3 4 

grassland 
5 

grassland 
8 

grassland arable land arable land grassland 
9 10 11 n 

Gauging site 

woodland 
13 

Table 8.1. Some important data for a number of moisture gauging sites in the soil layers 0-50 and 50-90 em and of the groundwater depth in em minus soil surface. 
GHG and GLG are means of the highest 3 resp. lowest 3 groundwater levels 

grassland 
16 
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Scatter diagrams of soil moisture content measured in two tubes installed at a distance of 1 m at the same site (a = reg. 
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steeds twee buizen gemeten, gclegcn op een onder
linge afstand van 1 a 2 m. Aangezien na enige tijd 
bleek, dat de beide buizen een goede samenhang ver
toonden (fig. 8.8), is in een later stadium steeds maar 
een buis gemeten. De verschillen voor het meetpunt 6 
(fig. 8.8) bij hoge vochtgehalten ontstaan doordat 
bij buis A een dunne grove Jaag hoog in het profiel 
voorkomt. Dergelijke afwijkende metingen zijn ook 
geconstateerd in geval van een tijdelijk aanwezige 
mollegang in de directe omgeving van de buis. In 
samenhang met de reeds besproken invloedssfeer van 
de neutronenbron, worden in elke buis metingen ver
richt met intervallen van 20 em. Aileen in de hoven-
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grond wordt een tussenmeting verricht op een diepte 
van 30 ern. 
In de meeste buizen zijn twcemaal per maand rnetin
gen verricht, rneestal op twee (of drie) achtereenvol
gcndc dagen. De meetperioden zijn zodanig gekozen, 
dat de algemene peildata van de grondwaterstand
buizen (de 14de en 28ste van elke maand) zoveel 
mogelijk in de meetperioden vallen. Voor bet bepalcn 
van de bergingsvcrschillen bij het waterbalansonder
zoek is dit van veel belang. In een aantal voor- en 
najaarsperioden zijn op enkele puntcn veel frequen
tere metingen verricht. 
De lengte van de waarnemingsreeksen is niet voor 
alle buizen gelijk. Op een zevental punten zijn ge
durende de pcriode 1961 - 1967 metingen verricht, 
terwijl op de meeste andere punten in het voorjaar 
van 1964 met de metingen is begonnen. 

3. COMPLETERING VAN 
WAARNEMINGSREEKSEN 

3.1. GRONDWATERSTANDREEKSEN 

Bij de bewerking van grondwaterstandgegevens is 
het van belang dat over ononderbroken waarnemings
recksen kan worden beschikt. Door verstopping en 
vernieling van buizen of door andere oorzaken komen 
in de praktijk echter dikwijls ondcrbrekingen voor. 
Het aanvullen van de onvolledige reeksen kan onder 
andere gebeuren met de lineaire regressiemcthode. 
Voor een tweetal buizen worden aan de hand van 
simultane waarnemingen de regressiecoefficienten be
paald, waarna uit de waarnemingen van de ene buis 
die van de andere kunnen worden berekend. Dcze 



berekeningstechniek, die elders gedetailleerd is be
schreven (DEJONGE, !964; GROENEWOUD, 1962), heeft 
enige bezwaren. Het verdient in de eerste plaats aan
beveling de buizen, die worden gecorreleerd, niet wil
lekeurig te kiezen. Twee buizcn kunnen een hoge cor
relatiecoefficient vertonen, zonder dat er een een
voudig Jincair verband bestaat. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn, indien tussen het grondwaterstand
verloop in de beide buizen een faseverschuiving op
treedt (STOL, 1965). In fig. 8.9 komt een dergelijke 
faseverschuiving duidelijk tot uiting. De verschillen in 
grondwaterstandverloop worden voornamelijk ver
oorzaakt door vcrschillen in bergend vermogen, hoog
tcligging en hydrologische ontsluiting van een gebied. 

Ret is in het algemeen gewenst slechts buizen te 
correleren, die ecn ongeveer vergelijkbare grondwater
standfluctuatie vertonen. 
Een vcrdere voorwaarde is, dat een vrij groat aantal 
waarnemingen ter beschikking moet staan om de re
grcssielijn voldoende betrouwbaar te kunnen vaststel
len. Ook moeten de waarnemingen de nodige fluc
tuatie naar grondwaterdiepte vertonen en moet het 
waarnemingsmateriaal hornogcen zijn. Dit wil zeggen, 
dat gedurende de waarnemingsperiode in de hydro
logische ontsluiting van een gebied geen verandering 
mag zijn opgetreden. Zo komt bijvoorbeeld de invloed 
van een vcrgroting van de kunstrnatige wateronttrek
king duidelijk naar voren in de relatie tusscn buizen, 
die binnen en buiten de invlocdssfeer van de water
onttrekking zijn gelegen (COLENBRANDER, 1964). 
Een laatste voorwaarde is, dat de te corrcleren buizen 
op cen niet te grate afstand van elkaar mogen liggen, 
omdat anders verschillen kunnen optreden ten gevolgc 
van een ongelijkc necrslagverdeling. 

Gezien de genoemde factoren, is de aanvulling van 
de grondwaterstandreeksen bij het Leerinkbeekonder
zoek als volgt uitgevoerd. 

De buizen zijn, al naar gelang hun grondwaterstand
fluctuatie, in een zestal groepen ingedceld (tabel 8.2, 
groepen a t/ m f). 

Het verloop van de gemiddelde grondwaterstand voor 
een drietal groepcn (a, den f) is in fig. 8.10 getekend. 
Voor elke groep is een aantal stambuizen (Y11 ) ge
kozen. Als stambuis zijn buizen gekozen, waarvan de 
waarnemingsreeksen zo volledig mogelijk zijn en die 
tegelijkertijd hoge correlatiecoCfficiCnten voor een 
groat aantal buizen vertonen. De stambuizen zijn in 
elke groep gerangschikt naar het aantal correlatie
coCfficiCnten, grater dan 0,85. 
De stambuizen liggen verspreid over het gebied (fig. 
8.11). De ontbrekende gegevens van de gewone bui
zen (X11) worden berekcnd uit de stambuis-waarnemin
gen, waarbij als voorwaarden zijn gesteld, dat: 
- voor de bcrckening van de regressielijnen (X11) 

versus (Y11 ) tenminste 20 simultane waarnemingen 
aanwezig moeten zijn, die tevens de nodige fluc
tuatic naar grondwaterdicpte vertonen; vrijwel 
steeds is het aantal gegevens aan de hand waar
van de regressieberckeningen zijn uitgevoerd veel 
groter (50- 100); 
de correlatiecoefficient van (X11) versus (Y11) moet 
grater zijn dan 0,85; 

- de ontbrekende gegevens worden berekend uit vier 
verschillendc stambuizen, behorende tot dezelfde 
groep als de betreffende buis. Ret gemiddelde van 
de vier berekende getallen wordt als de gezochte 
waarde genomen. Op deze wijze wordt de invloed 
van een enkele foutieve stambuiswaarneming sterk 
gereduceerd; 
indien in een betreffendc groep geen vier stam
buizen aanwezig zijn, die aan de gestelde eisen 
voldoen, worden de ontbrekende waarden (Xn) 

aangevuld met de gegevens van de stambuizen uit 
de naast gelegen groepen (Y11 + 1 en Y 11 -t). Kunnen 

Tabel 8.2. Gemidde1de zomer- en wintergrondwaterstanden in em- mv en het aantal stam- en 
gewone buizen voor de grondwaterstandgroepen a t/m f 

Grondwaterdiepte groep 

a b c d e f 

Gem. grondwaterdiepte (winter) 30 45 60 80 110 190 
Nfeari groundwater depth (winter) 
Gem. grondwaterdiepte (zomer) 60 80 100 120 150 240 
Mean groundwater depth (summer) 
Aantal stambuizen (Y n) 5 8 10 9 8 5 
Number of check wells (Y11) 

Aantal gewone buizen (X11 ) 17 33 39 26 13 19 
Number of ordinary wells (X11 ) 

a b c d e f 

Groundwater depth group 

Table 8.2. Mean groundwater depth in summer and willler in em mi11us soil surface and the 
number of check wells and ordinary obsen•ation wells for the groundwater le~·el groups 
a through f 
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28/3-'61 28/3-'62 28/3-'63 28/3 -'64 28/3-'65 28/3 -'66 28/3 -'67 

Fig. 8.10. Het verloop van de grondwaterdiepte berekend als gemiddelde van de groepen a, den f (zie tabel 8.2) 
The course of groundwater depth calculated as an m•erage for the groups a, d and f (see table 8.2) 
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Fig. 8.11. De isohypsenkaart van 28-4-1965, die de gemiddelde toestand aan bet begin van het groeiseizoen weer geeft 
The groundwater contour map of 28-4-1965, which is characteristic for the average condition at the beginning of the 
growing season 
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Tabel 8.3. Regressieparameters en correlatiecOOfficienten voor een aantal peilbuizen 

X versus Y Regressie~ Intercept Correl. X versus Y Regressie~ Intercept Correl. 
(buis nr.) coeff. b coeff. (buis nr.) coeff. b coeff. 

a (m) I' a (m) r 

37-100 1,00 0,11 0,90 1226-57a 0,85 0,13 0,93 
37-G,* 0,97 -0,06 0,92 1226-M69d 0,79 0,08 0,94 
37-02** 0,96 0,17 0,95 1229-1540 0,90 0,35 0,94 
46-100 0,93 -0,02 0,96 1540-G1 0,92 -0,35 0,95 
46-1540 0,90 0,20 0,94 M56a-G1 1,13 -0,08 0,91 
73-46 1,03 -0,19 0,97 M56a-G2 1,07 0,22 0,93 
73-1540 0,85 0,18 0,94 M59-WOG33 0,90 -0,07 0,94 
73-M65 1,06 -0,01 0,92 M65-100 0,80 -0,02 0,90 
73-G2 0,92 -0,12 0,98 M72°-WOG 33 1,05 -0,04 0,96 

100-G1 0,92 -0,13 0,99 M73°-M56a 0,90 -0,02 0,91 
100-G2 0,88 0,13 0,99 M73°-G1 1,16 -0,21 0,95 

Regression Intercept Carrel. Regression Intercept Carrel. 
X versus Y coeff, b coeff, X versus Y coeff, b coeff. 

(well nr.) a (m) r (well nr.) a (m) r 

• G, gemiddelde van de buizen 57, 1226 en WF 10 
mean of the wells 57, 1226 and WF 10 

** 02 gemiddelde van de buizen 37, 46, 68, 73 en M56a 
mean of the wells 37, 46, 68, 73 and M56a 

Table 8.3. Regression parameters and correlation coefficients for a number of observation wells 

ook dan nog geen vier stambuizen worden gevon
den, die aan de gestelde eisen voldoen, dan wor
den de ontbrekende waarden berekend uit drie, 
twee of een enkele stambuis of anders wordt aan
gegeven, dat de berekening niet kan worden uit
gevoerd. 

Op de bovenbeschreven wijze zijn de waarnemings
reeksen van ongeveer 200 buizen aangevuld. Ret is 
duidelijk, dat de berekeningen praktisch aileen met 
behulp van cen computer kunnen worden gerealiseerd. 
In dit geval is gebruik gcmaakt van de Elliot 503 van 
de Mathematisch Fysische Afdeling van de Rijks
waterstaat. Oak de bewerkingsprogramma's zijn in 
samenwerking met dcze dienst tot stand gekomen. 
Voor een aantal buizen zijn de berekende regrcssie
en correlaticcoetficienten in tabcl 8.3 vermeld. In 
deze tabellen zijn oak een aantal buizen opgenomen, 
die buiten het Leerinkbeekgebicd zijn gelegen en die 
niet worden bei'nvloed door de verbeteringswerken, 
die in dit gebied na 1966 zijn uitgevoerd. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid de invloed van de vcrbete
ringswerken op de grondwaterstand na te gaan. 

3.2. BODEl\-IVOCHTREEKSEN 

De aanvulling van de waarnemingsreeks van het 
bodemvochtgehalte Ievert minder problemen op, om
dat maar weinig gegevens ontbrcken. Daarentegen is 
het berekenen van het bodemvochtgehalte voor het 
gehele profiel veel bewerkelijker dan het simpel pei
len van een grondwaterstandbuis. 

Zeals in een vorige paragraaf is besproken, wordt 
op elk meetpunt het vochtgehalte gemeten op diepten 

van 20, 30, 40, 60, 80 em, etc. beneden maaiveld. In 
principe worden de metingen voortgezet tot ongevecr 
30 em bencden de diepste zomergrondwaterstand, bij 
een maximum meetdiepte van 320 em. Op e1ke diepte 
worden in principe twee metingen verricht. lndien 
deze metingen meer dan 2 % verschillen, wordt een 
derde meting uitgevoerd, waarna het gemiddelde van 
de twee of drie metingen wordt bepaald (C11). Dit ge
middelde {C11) moet nog worden gecorrigeerd voor de 
shield-test. 
Aangezien de ijkingslijn van de neutronenbron vrijwel 
lineair is, kunnen de teHingen in een buis hiertoe zon
der meer met de shield~correctie worden vermenig
vuldigd, C11 * = C11 X S81 / Sact (zie par. 2.2). Vervol
gcns worden de gecorrigeerde tcllingen (C11 *) met de 
ijkingslijn orngczet in volumeprocenten water. Door 
daarna de laagdiktc in rekening te brengen, worden 
volumeprocenten omgerekend in rum water. 
Als controle op de metingen wordt zo mogelijk steeds 
het gemiddelde van de metingen in de lagen beneden 
de diepste grondwaterstand bepaald (i\1a). Zeals in 
par. 2.2 is besproken, zal het vochtgehalte in deze 
diepe lagen nauwclijks varH~ren. Aan de hand van de 
metingen over een aantal jaren is voor elk meetpunt 
het gcmiddelde van de Mu-waarden bepaald (Md). 

Voor een meting kan dan de verhouding Ma!Ma 
worden bepaald, met welke waarde aile berekende 
vol. % water worden gecorrigeerd. Het belangrijkste 
voordeel van de 1\Jd/ Md-verhouding is, dat meetseries, 
die om welke reden dan oak sterk afwijken, meestal 
nog weer kunnen worden gebruikt. 
Evenals het aanvullen van de grondwaterstandreeksen 
is oak het berekenen van het bodemvochtgehalte een 
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Tabe1 8.4a. Computer uitvoer bodemvochtprogramma meetpunt nr. 813; datum 13-9-'66; grondwaterdiepte 108 em; buis 12 

Laag ~-leetdiepte Gem. aantal Vochtgehalte Vochtgehalte Cum. vochtgehalte Vochtverandering 
nr. (em) tellingen (vol. %) (mm) (mm) (mm) 

1 20 5147 26,8 53,7 53,7 4,8 
2 30 4670 24,6 36,8 90,5 5,7 
3 40 4542 23,9 35,9 126,4 7,7 
4 60 5445 28,3 56,5 183,0 -10,0 
5 80 6981 35,6 71,3 254,2 3,3 
6 100 8034 40,7 81,4 355,7 + 1,5 
7 120 7297 37,2 74,4 410,0 + 0,0 
8 140 7284 37,1 74,2 484,2 0,4 
9 160 7558 38,4 76,9 561,1 + 1,1 

10 180 7743 39,3 78,6 639,7 + 0,7 

Gem. vochtgehalte lagen 9 + 10 Ma = 38,9% 
Mean moisture colltent layers 9 + 10 

Measuring Average Moisture :Moisture Cum. moisture Change in 
Layer depth number contents contents contents moisture 

nr. (em) counts (% by vol.) (mm) (mm) (mm) 
-·--.. -~-----~----·~--

Table 8.4a. Computer output soil moisture program gauging site 813; date 13-IX-'66; groundwater depth 108 em,· tube 12 

Tabel 8.4b. Gecorrigeerde getallen (tabel 8.4a X ~Wd!Md) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

20 
30 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 

27,2 
24,9 
24,2 
28,6 
36,1 
41,2 
37,7 
37,6 
38,9 
39,8 

Algemeen gem. vochtgehalte lagen 9 + 10 Md = 39,4% 
Long term mean moisture coli/en/ layers 9 + 10 

Table 8.4b. Corrected figures (table 8.4a X M111Ma) 

eentonig en tijdrovend werk. Daarom is ook hiervoor 
een computerprogramma opgesteld, dat door STOL 

(1968) is besproken. Een voorbeeld van de uitvoer 
van dit programma is in tabel 8.4a en b gegeven. 

De enkele onvoHedige bodemvochtreeksen zijn 
door rniddel van een grafische interpolatie aangevuld. 
Hierbij is het verloop van de neerslag minus ver
dampinglijn als maatstaf genomen. Evenals bij bet 
aanvullen van de grondwaterstandreeksen is als con
trole nag een regressieberekening uitgevoerd. 

4. BEWERKING VAN GRONDWATERSTAND
EN BODEMVOCHTGEGEVENS 

4.1. ISOHYPSENKAARTEN 

Isohypsen zijn lijnen, die punten met een gelijke 
hoagte van het freatisch vlak verbinden. Dergelijke 
lijnen, samengebracht op kaarten, geven een goed 
inzicht in de stromingsrichting van het grondwater en 
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54,4 54,4 5,6 
37,3 91,7 6,2 
36,4 128,1 8,3 
57,3 185,4 --' 11,9 
72,2 257,6 4,2 
82,5 340,2 + 0,6 
75,3 415,5 0,8 
75,2 490,7 1,2 
77,9 568,6 + 0,2 
79,7 648,2 0,2 

. -"---~----- ---~---

zijn daarmee van veel belang voor het nauwkeurig 
vaststellen van de andergrondse waterscheiding van 
een gebied. Oak kan op een dergelijke kaart het ver
hang van het freatisch vlak worden bepaald, een ge
geven, dat mede nodig is voor het berekenen van de 
grondwaterafvoer. De voor deze afvoerberekening 
noodzakelijke kennis van de kD-waarden kan uit 
geologische onderzoekingen worden verkregen (deel
rapport 3). 
Voor het Leerinkbeekgebied zijn isohypsenkaarten 
samengesteld voor de ontwateringstoestand aan het 
begin van het groeiseizoen (fig. 8.11) en voor een zeer 
droge tocstand (fig. 8.12). Tussen beide kaarten be

staat een duidelijk verschil. Van de percelen wordt in 
de natte toestand het overtollige water meestal direct 
op de aangrenzende sloten afgevoerd en zijn de iso
hypsen vrij sterk gekromd. Dikwijls verandert de ont
wateringsbasis in droge perioden echter en vindt de 
grondwaterafvoer naar lager en verderaf gelegen sta
ten plaats. De isohypsen zijn in deze situatie veel 
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Fig. 8.12. De isohypsenkaart van 28·8·1964, die de toestand gedurende een droge periode weer geeft 
The groundwater contour map of 28·8·1964, which is characteristic for a dry situation 

minder sterk gekromd. Een gevolg van de verandering 
in ontwatcringsniveau kan zijn, dat de ondergrondse 
waterscheidingen van ecn gebied in droge en natte 
pcrioden niet samenvallen. Dit blijkt onder andere in 
het stroomgebied 12 het geval te zijn, hoewel het 
verschil nict groot is. De waterscheiding op de hoge 
es (de grondwaterdiepte varieert hier van 1 tot 5 m 
bcneden maaiveld) ligt in de zomer anders dan in de 
winter. Overigens blijkt, dat de primaire waterschei
ding van het Lecrinkbeekgebied vrij nauwkeurig aan 
de hand van de isohypsenkaarten kan worden be
paald, speciaal in het bovenstroomse gedeelte van het 
gebied. In het benedenstroomse dee! is dit vooral voor 
de droge toestand wat minder gemakkelijk. Ook blijkt 
uit de kaarten dat de Berkel een wisselende invlocd 
heeft op de grondwaterstroming. Gedeeltelijk heeft 
deze rivier een drainerende, gedeeltelijk een infiltre
rende werking. In deelrapport 11 zal nader op het 
probleem van de ondergrondse aan- en afvoer van 
water worden ingegaan. 
De verschillen in configuratie van de isohypsen zijn 
verder een duidelijke aanwijzing voor een verschil in 
geologische opbouw van het Leerinkbeekgebied. 
Zoals in fig. 8.12 is aangegeven, valt een deel van de 

sloten geheel droog doordat de grondwaterstand be
neden de slootbodem daalt. Hierbij komt het voor, 
dat soms een bepaald leidinggedeelte droog valt, ter
wijl de Ieiding hoven- en benedenstrooms van dit ge
deelte water blijft voeren. Plaatselijk zal er dan ecn 
sterke wegzijging moeten plaats vinden. Dit komt bij
voorbceld voor in hct midden van het Leerinkbeek
gebied. Hier loopt een Ieiding door een gebied, waar 
het freatisch vlak, ten gevolge van de onttrekking 
van grondwater, sterk is verlaagd, zodat het slootpeil 
soms zelfs 1 a 2 m hoven de grondwaterspiegel ligt 
(COI.ENBRANDER, 1964). In dit gebied vertonen de 
isohypsen ook een zeer afwijkend beeld (fig. 8.11 en 
8.12). 

Op een tweetal moeilijkheden, die bij het samen
stellen van isohypsenkaarten kunnen optreden, moet 
nog worden gewezen. In de eerste plaats kan de stijg
hoogte van het grondwater op verschillende diepten 
beneden maaiveld verschillend zijn. Dit kan voor
komen, indien er een of meer afsluitende lagen in 
het profiel voorkomen, zodat van elkaar gescheiden 
watervoerende lagen aanwezig zijn. Vee1al spreekt 
men dan over de stijghoogte van het diepe en ondiepe 
grondwater, hoewel evengoed nog meer niveaus kun-
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nen voorkomen. Uit de verschi11en in stijghoogte kan, 
indien de weerstand (c) van de afsluitende laag be
kend is, de verticale grondwaterstroming worden be
rekcnd (deelrapport 3). In het kader van het geo
logisch onderzoek zijn in bet Leerinkbeekgebied op 
een twintigtal plaatsen op diverse diepten beneden 
maaiveld waarnemingsfilters geplaatst. Oak nabij het 
eerder genoemde pompstation waren dergelijke waar
nemingspunten aanwezig. Uit de verzamelde gegevcns 
blijkt, dat de aanwezigheid van uitgestrekte afsluiten
de lagen nict waarschijnlijk is, aangezien geen grate 
verschillen in stijghoogtc optreden (deelrapport 3; 
CoLENBRANDER, 1964). Slechts op een enkel punt be
staat er cen verschil in stijghoogte. 
Het is duide1ijk, dat een isohypsenkaart de stijghoogtc 
in eenzelfde watervoerend pakket moet weergeven. 
De isohypscnkaarten van de fig. 8.11 en 8.12 zijn 
gebaseerd op de hoogte van het ondiepe grondv.•ater. 
Dit betekent dat het waarnemingsfilter zich in hct 
algemeen in het bovenste pakket bevindt tussen 1 en 
4 m bencden rnaaiveld. 

Een tweede opmerking, die in verband met het 
samenstellen van isohypsenkaarten moet worden ge
maakt, is, dat, gezien de profielopbouw in het Lce
rinkbeekgebied, zich tijdelijk hoven hct eigenlijke 
freatische vlak schijnspiegels kunnen vormen. Plaat
selijk komen hoog in bet profiel slecht doorlatende 
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klci- en leemlagen voor, die de verticale grondwater
stroming sterk kunnen belemmeren. Soms vormcn 
oak zeer fijnzandige laagjes of ploegzolen een belem
mering voor het verticale transport van grondwater. 
In die gevallen kan er tijdelijk een horizontale grond
watcrafvoer plaats hebben hoven het eigenlijke frea
tische vlak. De samensteJling van de isohypsenkaarten 
is hier echter niet door bemoeilijkt, aangezien de 
grondwaterstand steeds op eenzelfde diepte wordt ge
meten met een filter van beperkte lengte. Eventuele 
schijnspiegels zullen daarom meestal niet met de peil
buis in verbinding komen. 

4.2. G R 0 N D W ATE R D I E P T E K A ART EN 

Zoals in de inleiding van dit rapport is besprokcn, 
zijn grondwaterdieptekaarten dikwijls van grate waar
de voor hydrologische onderzoekingen in stroomge
bieden. Dit geldt zowel voor de beoordeling van de 
ontwateringstoestand van cen gebied, alsook om een 
indruk te verkrijgen van de bergingsmogclijkheden. 
Deze informatie, gecombineerd met gegevens over de 
topografie en de hydrologische ontsluiting, zal van 
veel belang zijn voor afvoerstudies. 

Voor het Leerinkbeekgebied zijn voor een aantal 
situaties grondwaterdieptekaarten vcrvaardigd. Uit 
deze kaarten blijkt, dat, over hct gehele gebied ge-

LEERINKBEEKGEBIED 
grondwoterstondverschillen kaart 
9round wafer fluctuation map 
28-8-1964 28-12-1965 

Fig. 8.13. Het verschil in grondwaterstand tussen een zeer natte (28-12-1965) en zeer droge (28-8-1964) toestand 
The difference in groundwater level between a very wet (28-12-1965) and a very dry (28-8-1964) situation 

160 



rekend, aanzienlijke verschillen in grondwaterdiepte 
voorkomen. Deze verschillen worden primair vcroor
zaakt door de ongclijke hoogte van het maaiveld. 
Daarnaast is ook de afvoercapaciteit van het aan
wczige leidingenste1sel van invloed. Voor het samcn
stellen van betrouwbarc grondwaterdieptekaarten is 
een goede hoogtekaart van veel belang. Tach kan, 
indien een dcrgelijke kaart aanwezig is, de grond
waterdiepte nog niet exact op kaart worden gebracht, 
orndat de maaiveldhoogte en daarmee de grondwater
diepte op korte afstand zeer sterk wisselt. De aan
gegeven grondwaterdiepten zijn daarom gemiddelden 
voor een zekere oppervlakte. In de bijlagen 13 en 14 
is de gemiddclde grondwaterdiepte aangegeven rcsp. 
voor een zeer nattc en ecn zeer droge toestand. De 
verschillen in grondwaterdiepte tusscn beide toestan
den zijn in fig. 8.13 weergegeven. Deze grondwater
standverschillenkaart gccft bijna de maximale fluc
tuatie aan, daar deze bepaald is uit grondwaterstan
den, waargenomen in een extreem natte en een zeer 
droge periode. Aileen in 1959 is de grondwatcrstand 
gemiddeid nog ongeveer 30 ern lager geweest dan in 
1964 en ook de gemiddelde fluctuatie zal dus met dit 
bedrag moeten worden vergroot. 

Het blijkt dat in bepaalde gebieden de grondwater
stand ondiep is en de grondwaterstandfluctuatie ge
ring. Dit zijn meestal gebieden met kwel, die door
gaans aan de voet van de hoge esgronden zijn gele
gen. Gebieden met geringe grondwaterstandfluctuaties 
worden ook aangetroffen nabij de vrij diep ingesne
den bovenloop van de Leerinkbeek en in enkele slecht 
ontsloten percelen in bet midden en benedenstroomse 
dee1 van het gebied. Daarnaast komen gebieden voor 
met diepe grondwaterstanden en ecn relatief grate 
grondwaterstandfluctuatie. Speciaal de zeer diepe 
grondwaterstanden op enkele esgronden in het oosten 
en noordMoosten van het gebied vallen op. De zeer 
diepe grondwaterstand in het centrum van het Lee
rinkbeekgebied is een gevolg van de reeds eerder 
besproken grondwateronttrekking ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening. 

Grondwaterdieptckaarten zijn eveneens voor de ge
middelde winter- en zomcrtocstand vervaardigd. Deze 
kaarten zullen in par. 5.1 ter sprake komen. Ook in 
deelrapport 11 kornt bet gebruik van grondwater
dieptekaarten aan de orde. 

4.3. GEMIDDELDB GRONDWATBRDIBPTE 

VOOR BEN GBBIBD 

Voor zowel waterbalans- als afvoerstudies kan het 
van belang zijn om voor een gebied over gerniddelde 
grondwaterdiepten te beschikken. In principe kunnen 
dezc waarden uit de grondwaterdieptekaarten worden 
afgeleid. Om op deze wijze voor elke meetdaturn een 
gemiddelde waterdiepte te bepalen, kost echter veel 
tijd. Vee! eenvoudiger is het de gemiddelde diepte 

direct uit de waarnerningen te bcrekenen. Hiertoc kan 
bijvoorbeeld het rckenkundig gemiddclde van de in 
een gebied gelegen buizen worden bepaald. Het op 
deze wijze verkregen resultaat zal beter met de wer
kelijkheid overeenstemmen naarmate de buizen regel
matiger over het gebied verspreid zijn en de verdeling 
van de buizen over lage, middelhoge en hoge gronden 
naar rata van de oppervlakte van dcze gronden is 
geschied. 
Ook kan de gemiddelde grondwaterdiepte worden be
paald door aan de diverse buizen een bepaald gewicht 
toe te kennen. Dit kan op identieke wijze geschieden 
als bij de berekening van de gcmiddelde gebiedsneer
slag, dus door een Thiessen net te construeren (decl
rapport 5). Een Thiessen net wordt echter onafhanke
lijk van maaiveldshoogte en bodemtype geconstrueerd, 
zodat ook aan deze methode nadelen kleven. 
Daarom is het juister de toe te kenncn gewichten te 
bascren op bijvoorbeeld de percentages !age, middel
hoge en hoge gronden, die in een gebied voorkomen. 

Bij hct LeerinkbeekOnderzoek zijn voor het bereke
nen van de gemiddeldc grondwaterdiepten de ver
schillcn in grondwaterstandfluctuatie als uitgangspunt 
gekozen. 
De verdeling van een gebied in gronden met een 
ongeveer gelijke grondwaterstandvariatie is hierbij 
gebascerd op de grondwatertrappenkaart. De grond
watertrappenkaart is samengesteld in het kader van 
het bodemkundig onderzock en wordt in deelrapport 4 
uitvoerig besprokcn. 
Aangezien de grondwatertrappenkaart een belangrijke 
plaats inneemt bij het berekenen van de gemiddelde 
grondwaterdiepte, zuHen de criteria, die aan de kaart 
ten grondslag liggen, nader worden besproken. 

De verdeling van de gronden over de verschillende 
grondwatertrappen is geschied · op grand van hydro
morfe profielkenrnerken. Hicrbij geven de diverse 
grondwatertrappen de gemiddelde waterstandvariaties 
aan. Zo is grondwatertrap III een aanduiding voor een 
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ondieper 
dan 40 em beneden maaiveld, en een gemiddeld laag
ste grondwatcrstand (GLG) tussen 80- 120 em (tabcl 
8.8a). De gemiddelde grondwaterstanden worden in 
dit geval gedefiniecrd als het gemiddelde van de hoog
ste drie, resp. laagste drie standen over een a{lntal 
jaren. Allereerst worden dus de gemiddelden van de 
hoogste drie (HG,), resp. laagste drie (LG3) water
standen per hydrologisch jaar (I april- 31 maar!) be
rekcnd. De gcmiddelde waterstanden (GHG en GLG) 
worden vervolgcns berekend uit de HG3 en LG3-

waarden van een zo groat mogelijk aantal jaren. De 
volgende vragen kunnen nu worden gesteld: 
- in hoeverre zijn de GHG en GLG afhankelijk van 

de lengte van de waarnemingsperiode; 
- in welke mate haugen de GHG en GLG af van 

de waarnemingsfrequentie; 
hoc liggen de GHG en GLG ten opzichte van de 
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Fig. 8.14. Het verloop van HG3, LG3 en AG van cen drictal buizen (HG3 en LG3 is het gemiddelde van de hoogste 3 
resp. laagste 3 grondwaterstanden per jaar en AG het gemiddelde van alle waarnemingen) 
The course of HG3, LG3 and AG of three observation wells (HG3 and LG3 are the mean of the highest 3 and lowest 3 
groundwater tables per year resp. and AG is the mean of all observations) 

gemiddelde grondwaterstand gedurende de vcr
schillende seizoencn. 

Voor de beantwoording van deze vragen staan de 
gegevens van een achttal peilbuizen ter beschikking 
(2 waarnemingen per maand) over een perlode van 
ongeveer 14 jaar (1952 - 1966), Niet voor e1ke buis 
is de waarnemingsreeks geheel compleet, maar met 
behulp van de reeds cerder genoemde regressiemetho
de konden de ontbrekende gegcvens betrouwbaar 
worden aangevuld. Per hydrologisch jaar zijn voor 
elke waarnemingsreeks de HGs en LGs berekend. Hct 
is duidelijk, dat deze waarden van jaar tot jaar sterk 
zullen verschillen (fig, 8.14), Ook VAN DER SLUIS 

(1968) heeft hier reeds op gewezen, In fig. 8.14 is 
tevens nog het verloop van de gemiddelde grond
waterstand (AG) aangegeven. De AG is eveneens be
rckcnd voor hydrologische jaren en wel als gemid
delde van aile, tweernaal per maand waargenomen 
standen. In fig, 8.14 zijn de gemiddelden van de HG3, 

LOa en AG, berekend over de 14-jarige periode, in
getekend, 
De GHG, GLG en GAG zijn vervo1gens ook be· 
rekcnd over kortere periodelengten. Hierbij is een 
glijdende tijdschaal toegepast, zodat beschikbaar wa
ren 13 gegevens van tweejarige perioden, 12 gegevcns 
van driejarige perioden, 11 gegevcns van vierjarige 
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perioden, etc. 
Bepaald zijn de verschillen tussen de GHG, GLG en 
GAG, berekend voor de 14-jarige periode, met de
ze1fde waarden, berekend voor perioden van kortere 
duur (1 t1 m 13 jaar). 
Voor een drietal buizen zijn in fig. 8.15 de resultaten 
van dcze berekeningen samengevat. Uitgezondcrd 
voor de GAG zijn steeds de grootste (a) zowel als de 
gemiddelde (b) verschillen weergegeven. Het blijkt, 
dat bij een vijfjadge waarnemingspcriode de verschil
len gemiddcld kleiner zijn dan 5 em, hoewel een 
verschil van ongeveer 12 em nog voorkomt. 

Voor bet beantwoorden van de tweede vraag, in 
hoeverre de GHG en GLG-niveaus afhangen van de 
frequentie van waarneming, moeten zo mogelijk dag
waarnemingen aanwezig zijn. Voor een tweetal buizen 
zijn dcze beschikbaar en wei over een periode van 
ongeveer vier jaar. Voor deze buizcn zijn de GHG 
en GLG berekend, gebruik makend van aile dag
waarnemingen en uitgaande van een waarneming per 
2, 5, 10, 14 en 30 dagen. Ook hierbij is weer een 
glijdende tijdschaal toegepast. Het is duidelijk, dat bij 
cen frequenter waarnernen van de grondwaterstand 
de werkclijk opgetreden laagste en hoogste waterstan
den beter worden benaderd (fig. 8.16). In fig, 8.16 
zijn voor buis 56a de gemiddelde GHG en GLG aan-
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Fig. 8.15. GHG, GLG en GAG van de buizen WF8, 1271 en 57a berekend met de gegcvcns van perioden van verschil~ 
lende lengte; GHG, GLG en GAG is het gemiddelde van resp. de HG3, LG3 en AG waardcn van een bepaald aantal 
jaren (a = grootste negatieve en positieve afwijkingen t.o.v. GHG, GLG en GAG berekend over 14 jaren; b = idem 
voor gemiddclde van de negatieve resp. positieve afwijkingen) 
GHG, GLG and GAG of the wells JVF8, 1271 ami 57a derived from the data of observation periods of different length; 
GHG, GLG and GAG is the mean of resp. HG.1, LG3 and AG over a number of years (a = largest negative and posilil'e 
deviations of GHG, GLG and GAG calculated for 14 years; b =do for mean of the negative and positive deviatiom resp.) 

gegeven (b), alsook de waarden met de kleinste (a), 
resp. grootste (c) verschillen ten opzichte van de 
GHG en GLG, berekend uit aile dagelijkse waar
nemingcn over de periode 1962- 1967. 
lVIct het voorgaande wil niet gezegd zijn, dat de fluc
tuatie van de grondwaterstand bcter gekarakteriseerd 
wordt door de werkelijk hoogste en laagste water
standen te bepalen. Wei is het noodzakelijk bij de 
definiering van de GHG en GLG te vermelden, dat 
uitgegaan wonlt van tweemaal per maand gepeilde 
buizen. 

Een derde belangrijke vraag is, hoe de GHG en 
GLG liggen ten opzichte van bijvoorbeeld de gemid
delde winter- en zomergrondwaterstand. In fig. 8.17 
zijn voor een drietal buizen (waarnemingsperiode 

1952- 1966) de gemidde1de grondwaterstanden per 
peildatum (14/1, 28/1, 14/2 ... ) uitgezet, terwij1 oak 
het verloop van de gemiddelde seizoensgrondwater
stand is aangegeven. Tcvens zijn de GHG, GLG en 
GAG-niveaus ingetekend. Het blijkt, dat voor de acht 
buizen met een lange waarnemingsreeks de GHG on
geveer 23 em hager ligt dan de gemiddelde voorjaars
waterstand en dat de GLG 24 em lager ·ligt dan de 
gemiddclde zomergrondwaterstand. 
In tabel 8.8a zijn verder de gemiddelde zorner- en 
wintergrondwaterstanden vcrmeld, die voor de diverse 
grondwatertrappen uit de in hct Leerinkbeekgebied 
gelegen buizen zijn berekend. 
De GHG, GLG en GAG kunnen oak worden be
schouwd in samenhang met de frequentieverdelingen 
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Fig. 8.16. GHG en GLG (b) van buis 56a berekend uit da
gelijkse waarnemingen en uit resp. een waarneming per 2, 
5, 10, 14 en 30 dagen (a = kleinste afwijking t.o.v. GHG 
en GLG berekend nit dagelijkse waarnemingen; c = idem 
voor grootste afwijking) 
GHG and GLG (b) of well 56a calculated from daUy ob
servations and one obsert•ation per 2, 5, 10, 14 ami 30 
days resp. (a = smallest deviation from GHG and GLG 
calculated from daily observations; c = do for largest 
deviation) 

van de grondwaterdiepte voor de verschillende seizoc
nen. In fig. 8.18 zijn voor de maandcn maart t/m mei 
en juni t/ m augustus voor een tweetal buizen derge
lijke frequentieverdelingen getekend. Ook dit frequen
tie-onderzoek is verricht voor de periode 1952- 1966. 
In !abel 8.5 is als gemiddelde voor de acht bewerkte 
buizen het aantal grondwaterstanden vermeld, dat 
Jager is dan het GLG-niveau, evenals het aantal, dat 
hoger is dan bet GHG-niveau. Deze aantallen zijn 
uitgcdrukt als percentages van het totaal aantal waar
nemingen in de betreffende periode en uitgerekend 
voor hydrologische jarcn en voor zomer- en winter
perioden afzonderlijk. 

Naar aanleiding van bovenstaande punten kan de 
vraag worden gesteld of de gehanteerde GHG en 
GLG wei de meest geschikte criteria zijn om het 
grondwaterstandverloop te karakteriseren. Enige na-
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Fig. 8.17. Het verloop van de grondwaterstand van de 
buizen 57a, 1271 en WF8 gemiddeld per peildatum 
(---)en per seizoen (---) 
The course of the groundwater level of the wells 57a, 
1271 and WF8 m•eraged per obsen•ation date (---) 
and per season (-- -) 

delen van de gebruikte grootheden zijn: 

de GHG en GLG verschaffen geen informatie 
over de gemiddelde, noch over de extreme grond
waterstanden gedurende de verschillende seizoe
nen; 
de GHG wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
grondwaterstanden in de maanden december tl m 
februari en de GLG door de standen in de maan
den juni t! m augustus. DicntengevoJge geeft de 
GHG geen inzicht in de hoge grondwaterstanden 
in de zomer en de GLG niet in de diepe grond
waterstanden in de winter; 

Tabel 8.5. Percentage grondwaterstanden boger resp. 
lager dan GHG en GLG (gemiddelde waarden van 8 
peilbuizen) 

% hoger GHG 
%lager GLG 

Hydro!. jaar 
1/4-1/4 

10,1 
14,7 

Zomer 
1/4- 1/10 

1,6 
19,2 

Winter 
1/10- 114 

18,6 
10,2 

1//V- 1/IV 1//V- 1/X 1/X- I/1V 
Hydro!. year Summer Winter 

Table 8.5. Percentage groundwater levels higher resp. 
lower than the mean highest (GHG) and the mean lowest 
groundwater leJ•el (GLG); the figures are the mean values 
of 8 obse1Tation wells 
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de snelheid waarmee de grondwaterstand op de 
neerslag reageert. komt maar ten dele in de ge
hanteerde grootheden naar voren. 

Gezien de eerste twee punten lijkt het gewenst de 
GHG en GLG voor zomer- en winterperioden af
zonderlijk te bepalen. Hierdoor wordt dan tevens 
waardevolle informatie verkregcn over de gerniddelde 
grondwaterstand gedurende deze perioden. Het blijkt 
namelijk, dat de waarde (GHG + GLG)/2 zeer gocd 
overeenstemt met de gemiddelde waterstand (GAG), 
berekend uit aile waarnemingen per periode (tabel 
8.6). 
Indien toch de oorspronkelijke GHG en GLG wor
den gebruikt, moet voor de diverse seizoenen in elk 
geval de relatic tussen de gemiddeldc grondwaterstand 
en de GHG en GLG voor de verschillende grond
watertrappen worden vastgesteld. Ook is een nadere 
differcntiatie van de GLG voor de grondwatcrtrappen 
V tot en met VII noodzakclijk. Niet name voor de 
bcpaling van de capi11aire opstijging is voor dcze 
trappcn de huidige grens van > 120 em onbevredi
gem1. Verder verdient het aanbeveling een maat voor 
de rt;!actiesnclheid van het grondwater op te ncmen. 
De gcmiddelde naijling ten opzichte van de neerslag 
of de gcmiddelde grondwaterstandvariatie kan hier
voor een maatstaf zijn. Voor het vastste11en van een 
dergelijke maat zullen cchter frequent waargenomen 
grondwatcrstanden beschikbaar mocten zijn. 
lndien op de kaart (die dan echter veel meer wordt 
dan aileen een grondwatertrappenkaart) oak gegevens 
over het capi11air geleidingsvermogen en over de rela
tic tussen de grondwaterdicpte en het bergend ver
mogen worden opgenomen, necmt de waarde van de 
kaart nog verder toe. 

Tabel 8.6. De GHG, GLG en GAG (in em- mv), berekend voor vcrschillendc perioden. De GHG en GLG zijn gemid
delden van de hoogste 3, respectieve1ijk laagste 3 grondwaterstanden. De GAG is het gemiddelde van a1le waterstanden 

Buis 1271 Buis 1226 Gem. van 7 buizen 
·--~~ 

Hydro!. Zomer Winter Grondwaterstand- Hydro!. Zomer Winter Grondwaterstand- Grondwaterstand-
jaar 14/4- 14/10- verschil jaar !4/4- 14/10- verschil verschil 

28/9 28/3 (2)-(1) (3)-(l) 28/9 28/3 (2)-(l) (3)-(l) (2)-(l) (3)-(l) 
(l) (2) (3) (!) (2) (3) 

GHG 74 ill 78 37 4 24 58 25 34 l 31 3 
GLG 178 175 142 -3 -36 !30 !28 91 -2 -39 -3 -32 
GAG 129 147 ill 18 -18 76 95 58 19 -18 15 -15 

GHG+GLG
126 

2 
143 l!O 17 -16 77 94 58 16 -19 14 -15 

(I) (2) (3) (1) (2) (3) 
Hydro/. Surnmer Winter Differences in Hydro/. Surmner Winter Differences in Differences in 

year 14/JV- 14/X- groundwater level year 14/JV- 14/X- groundwater level groundwater level 
28/JX 281111 (2)-(1) (3)-(1) 28/JX 28/lll (2)-(1) (3)-(1) (2)-(1) (3)-(1) ___ ,_, ___ 

Well 1271 We/11226 Mean of 7 wells 

Table 8.6. The GHG, GLG and GAG (in em minus soil surface) calculated for various periods. The GHG and GLG are 
means of the highest 3 resp. lowest 3 groundwater levels. The GAG is the mean of all obsenoed groundwater levels of 
the wells nwlllioned 
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Tot slot is voor de buizen 56a en 168, waarvan 
dagelijkse gegevens beschikbaar zijn, onderzocht hoe 
de voor 15- en 30-daagse perioden berekende gernid
delde grondwaterstanden samenhangen met de waar
nemingsfrequentie. Hierbij zijn de gemiddelden ach
tereenvolgens berekend uit 2, 3, 4 en 8 waarnerningen 
per 15-daagse periode en 3, 4, 7 en 15 waarnemingen 
per 30-daagse periode. Ook zijn verschillende gewich
ten aan de waarnemingen toegekend. Bij de bereke
ningen is weer gewerkt met een glijdende tijdschaal 
en is steeds het verschil bepaald ten opzichte van de 
gemiddelde grondwaterstand, berekend uit aile dage
lijkse waarnemingen. De bewerkingen zijn voor zo
mer- en winterperioden afzonderlijk uitgevoerd; daar
na zijn de resultaten gemiddeld., hoewel duidelijke 
verschillen tussen droge en natte seizoenen aanwezig 
zijn. De verschillen zijn in natte seizoenen rneestal 
aanzienlijk grater. In tabel 8.7 zijn de resultaten van 
bet onderzoek samengevat, waarbij steeds bet gemid
delde verschil zowel als het gemiddeld grootste vcr
schil zijn aangegeven. De berekeningen zijn uitge
voerd door de Afd. Bewerking 'Vaarnemingsuitkom.
sten TNO. 

Voor de diverse stroomgebieden in het Leerink
bcekgebied is de vcrdeling van de gronden over de 
diverse grondwatertrappen bepaald en zijn naar rato 

van deze oppervlakten gewichtsfactoren vastgesteld 
(tabel 8.8b). In tabel 8.8b zijn voor de verschillende 
grondwatertrappen de GHG en GLG en de gemid
delde zomer- en wintergrondwaterdiepten vermeld. 
Voor de verschillende grondwatertrappen is nu voor 
elke meetdatum, aan de hand van de in het be
treffende gebied gelegen peilbuizen, de gemiddelde 
grondwaterstand bepaald. Deze gemiddelde waarden 
worden vervolgens met de gewichtsfactoren (tabel 
8.8b) vermenigvuldigd, hetgeen voor de verschillende 
gebieden gewogen grondwaterdiepten oplevert. 
Voor de gebieden 10 en 12 is bet verloop van de 
gewogen gemiddelde grondwaterdiepte getekend (fig. 
8.21). Deze berekeningen zijn voor de periode augus
tus 1960 tot april 1966 uitgevoerd. De resultaten van 
dit onderzoek zijn onder andere gebruikt bij het af
voeronderzoek als index voor het bergend vermogen 
van een gebied (deelrapport 7). 
Ook zijn de gegevens gebruikt bij het waterbalans
onderzoek en wei voor de bepaling van de bcrgings
verschillen in de verzadigde zone (deelrapport II). 

4.4. GEMIDDELD DODEMVOCHTGBHALTB 

VAN BEN GEBIED 

Levert de bepaling van een gemiddelde grondwater-

Tabel 8.7. Verschillen tussen de gemiddelde waterstanden in em berekend uit resp. dagwaarnemingen en minder frequent 
waargenomen stnnden 

Aantal 
waar

nemingen 
per 

periode 

8 
4•) 
4 
3 b) 

3 
2 

Number 
of 

obser
vations 

per 
period 

Periode 15 dagen 

buis 56a buis 68 

Gem. Gem. Gem. Gem. 
versch. grootste versch. grootste 

versch. versch. 

0,7 2,5 0,3 1,1 
2,1 8,6 1,0 3,7 
2,5 9,5 1,1 4,3 
3,4 12,7 1,4 5,5 
3,7 14,1 1,6 6,2 
6,5 23,5 3,0 10,9 

Mean Mean 
Mean greatest Mean greatest 
di/f. tliff. diff. dif/. 

well 56a well 68 

Period 15 days 

a) waarnemingen gewogen in de verhouding 1 : 2 : 2 : 1 
observations weighted according the ratio 

b) waarnemingen gewogen in de verhouding 4 : 7 : 4 
obsenations welgllted according the ratio 

c) waarnemingen gewogen in de verhouding 3 : 4 : 5 : 5 : 4 : 3 
obserl'ations weighted according the ratio 

Aantal Periode 30 dagen 
waar-

nemingen buis 56a buis 68 
per 

peri ode Gem. Gem. Gem. Gem. 
versch. grootste versch. grootste 

versch. versch. 

15 0,5 1,6 0,2 0,7 
7 o) 1,5 5,5 0,7 2,3 
7 2,0 7,2 1,0 3,8 
4d) 3,5 11,6 1,6 5,1 
4 4,1 12,9 2,0 6,9 
3 o) 4,7 15,5 2,1 6,9 
3 5,2 17,6 2,7 8,7 

Mean Meall 
Number 1\1ean greatest Mean greatest 

of di/f. diff. di//. di/f. 
obser-
vations well 56a well 68 

per 
period Period 30 days 

d) waarnemingen gcwogen in de verhouding 5 : 9,5 : 5 
observations weighted according the ratio 

e) waarnemingen gewogen in de verhouding 7,5: 14:7,5 
observations weighted according the ratio 

Table 8.7. Differences between the mean groundwater levels in em calculated from resp. daily obsen>ations and less 
frequently observed levels 
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Tabel 8.8a. De GHG, GLG en de gemiddelde winter- en zomergrondwaterstanden (respec
tievelijk GWG en GZG) in em- rnv voor de verschillende grondwatertrappen 

Grondwatertrap 

II III v VI VIla V!Ib 

GHG < 40 < 40 40-80 80- 120 > 120 
GLG 50-80 80- 120 > 120 > 120 > 120 > 120 
GWG 30 45 60 85 120 170 
GZG 50 75 90 115 !50 210 

II Ill v VI VIla Vllb 

Groundwater class 

Table 8.8a. The mean highest (GllG), the mean lowest (GLG) and the mean willler and 
summer groundwater levels (resp. GJVG and GZG) for the various groundwater classes in em 
minus soil surface 

Tabel 8.8b. Gewichtsfactoren voor de verschillende grondwatertrappen in de genoemde 
stroomgebieden 

Stroomgebied Grondwatertrap Opp. gebied 

II Ill v VI VIla Vllb (ba) 

6 0,02 0,37 0.42 0,13 0,02 0,04 1040 
7 0,03 0,36 0,45 0,14 0,01 O,Ql 332 

10 0,03 0,43 0,44 o.os O,Ql 0,01 640 
12 0,05 0,21 0,25 0,18 O,o7 0.24 227 
13 0,04 0,39 0,32 0,14 0,04 0,07 660 
14 0,00 0,18 0,25 0,32 0,22 O,Q3 260 

Totale gebied 0,04 0,40 0,30 0,11 O,o7 0,08 5200 
Total area 

II Ill v VI VIla Vllb Size of area 

Basin Groundwater class (ha) 

Table 8.8b. JV eighting factors for the various groundwater classt?s in the different basins 

diepte van een gebied reeds moeilijkheden op, voor de 
bepaling van een gemiddeld bodemvochtgehalte geld! 
dit in nog sterkere mate. 
Zo wordt het bodemvochtgehalte, meer dan de grond
waterstand, be'invloed door verschillen in profielop
bouw en door bodemfysischc verschiHen; daarnaast is 
ook het type begroeiing van invloed. 

~EETPUNI Ml n 
GAUGI!.'G S!IE flO II 

' ' ' • 
MEEIPUNT "'-) 3 
GAUGI!.'G 51/E NO 3 

<::~~~!~;· .7 

600H!\'QCHT (\'Ol'l,) 
50-! M0i51UFI! /I'D~ \1,} 

Fig. 8.19 illustreert duidelijk, dat de vochtverdeling 
over de profielen op de diverse meetpunten en voor 
de verschillende seizoenen sterk verschilt. Van de ver
schillen in vochtonttrekking en vochtaanvulling op 
een gras- en bouwlandperceel wordt in fig. 8.20 een 
voorbeeld gegeven. De vochtafname vindt in eerste 
instantie voornamelijk in de bovenste lagen plaats, 
waarna ten gevolge van capillaire opstijging en afvoer 
van water het watergehalte in de diepere lagen daalt. 
In het algemeen neemt bet vochtgehalte ook weer he! 
eerst toe in de bovenste lagen. Speciaal de sterke toe
name van het vochtgehalte in de bovenlaag na het 
rnaaien van de rogge valt op. 

Fig. 8.19. De vochtverdcling in de grond op een aantal 
meetpunten onder verschillende omstandigheden (a = zeer 
droog; b = gemiddeld; c = zeer nat) 

Ecn aantal andere voorbeelden van vochtonttrekking 
en aanvulling op de verschillende diepten beneden 

The moisture distribution in the soil under different con
ditions at some gauging sUes (a = very dry,· h = normal; 
c = very wet) 
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Fig. 8.20. Het vcrloop van de vochtonttrekking en de vochtaanvulling op een perceel grasland en een 
perceel rogge 
The course of the extraction of soil moisture and the rewetting of the soil on grassland and a rye field 

maaiveld zullen in deelrapport 11 worden besproken. 
Het is duidelijk, dat een gemiddeld bodemvochtgehal
tc van een gebied moeilijk nauwkeurig kan worden 
berekend. Dit geldt te meer, daar het uit practische 
ovcrwegingen onmogelijk is een dicht net van bodemw 
vochtmeetpunten te realiseren. Voor vele studies zal 
bet ook niet nodig zijn het gemiddelde bodemvocht
gehalte exact te kennen. Dit is bijvoorbeeld niet nodig 
bij de bepaling van de vochtveranderingen in een ge
bied, alsmede bij het bepalen van een bergingsindex 
voor het afvoeronderzoek. 

Bij de bepaling van een gemiddeld bodemvocht
gchalte voor ccn gebied is, evenals bij de berekening 
van de gerniddelde gebiedsgrondwatcrstand, aan de 
waarnemingen op de diverse rneetpunten een bepaald 
gewicht toegekend. Bij het vaststellen van deze ge
wichten voor de verschillende gebieden is rekening 
gehouden met bodemtype, grondwaterstandvariatie 
en grondgebruik. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
bodem- en grondwatertrappenkaart en van de cul
tuurkaart. Het is duide1ijk, dat een geheel juiste af
weging van de genoemde factoren vrijwel onmogelijk 
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is, omdat het aantal variaties zeer groat is en het 
aantal meetpunten relatief klein. Voor elke meet
datum is voor enige stroomgebieden een gemiddeld 
vochtgchalte bepaald uit de in de betreffende gebie
den gelegen meetpunten en de berekende gewichts
factoren. Dit vochtgehalte is uitgedrukt in mm vocht 
per laag. De Jaagdikte, waarover het vochtgehalte 
wordt bepaald, is niet voor elk gebied gelijk, omdat 
de meetdiepte afhankelijk is van de diepste grond
watcrstanden. Zo bedraagt voor stroomgebicd 10 de 
laagdikte 210 em, terwijl voor gebied 12 de dikte 
280 em is. 
Het verloop van het gemiddelde vochtgehalte over de 
periode 1961- 1967 is voor de gebieden 10 en 12 
in fig. 8.21 aangcgeven. Voor dezelfde gebieden is in 
dcze figuur ook het verloop van de gemiddelde grond
waterstand ingetekend. 
' Bij het waterbalansonderzoek zijn de gemiddelde 

vochtgehalten gebruikt voor het bepalen van de ber
gingsverschi1len, terwijl deze cijfers ook zijn gebruikt 
voor het karakteriscren van de bergingsmogelijkheden 
in een gebied bij het afvoeronderzoek (deelrapport 7). 
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Fig. 8.21. Het verloop van de gemiddelde bodemvochtinho11d en de gemiddelde grondwaterstand van de gebieden 10 en 12 
The course of the m•erage moisture co1llent and the average groundwater level of the basins 10 aud 12 

5. GRONDWATERSTAND- EN 
BODEMVOCHTFREQUENTIES 

Het vaststellen van de frequentie van verschillende 
hydrologische grootheden is verre van eenvoudig. In 
de eerste plaats zijn de meeste waarnemingsreeksen 
te koit om bctrouwbare frequentie-uitspraken te doen. 
Daarnaast doet zich de moeilijkheid voor, dat hct 
waarnemingsmateriaal niet homogecn is, doordat bij
voorbeeld de waterhuishoudkundige toestand in een 
gebied is gewijzigd. Verder zijn door het ontbreken 
van waarnemingen de grondwaterstandreeksen dik
wijls onvolledig. 
Onvolledige reeksen leveren onder andere bij frequen
tiestudies, maar ook bij het systematisch berekencn 
van de gerniddelde grondwaterdiepten voor een ge
bied vee! moeilijkheden op. 
Daarom is in dit rapport veel aandacht besteed aan 
het completeren van de waarnemingsreeksen. 

Ten aanzien van het hornogeen zijn van het waar
nerningsmateriaal is reeds opgemerkt, dat de water
huishoudkundige toestand in het Leerinkbeekgebied 
gedurende de onderzoeksperiode niet ingrijpend is ge-

wijzigd. Zo passen, voor ongeveer overeenkomstige 
situaties, de waarnemingen van de COLN-periode 
goed in het isohypsenpatroon, samengesteld uit de 
recente waarnemingen. Ook verschillen voor een aan
tal buizen de uit de oude en recente waarnemingen 
berekende GHG en GLG-niveaus en cumulatieve 
frcquentieverdelingen onder1ing weinig. Dit geldt in 
mindere mate voor het zuidwestelijke deel van het 
gebied, waar in de periode 1950 - 1958 de ruilver
kaveling Beltrum is uitgevoerd. Bij de bewerking van 
grondwatcrstandgegevens uit dit deel van bet gebied 
is hiermede zo nodig rekening gehouden. 
De langste grondwaterstandreeksen, die ter beschik
king staan, hebben betrekking op de periode 1952-
1967. Overwegend zijn de reeksen echter korter en 
beslaan een drie- tot zesjarige periode. Gezien de 
korte waarnemingsreeksen is het van belang te weten 
in hoeverre de onderzoekperioden representatief zijn 
voor de gemidde1de hydrologische toestand over een 
groat aantal jaren. Dit punt is van belang om de ver
kregen resultaten juist te kunnen beoordelen en om 
de resultaten op een verantwoorde wijze in de tijd te 
kunnen extrapoleren. De hydrologische gesteldheid in 
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cen gebied wordt voornamelijk bepaald door de neer
slag, verdamping, bergend verrnogen en de afvoer
capacitcit van het leidingenstelsel. Het ligt voor de 
hand om bij een vergelijking van de hydrologische 
gesteldheid in de eerste plaats de neerslag als maatstaf 
te kiezen. In hydrologisch opzicht is de neerslag im
mers een van de belangrijkstc factoren; bovendien 
zijn van de neerslag de langste waarnemingsreeksen 
beschikbaar. In deelrapport 5 zijn voor verschillende 
perioden de frequenticvcrdelingen van de dagneer
slagcn van het KNMI-station Winterswijk vergeleken. 
Vooral voor de winterperioden is deze vergelijking 
zinvol. De neerslagverdeling gedurende de winters 
1962/1963 tot en met 1965/1966 blijkt goed met die 
voor de winters uit de periode 1880/1881 tot en met 
1965/1966 overeen te stemmen. 

In de zorner vorrnt de neerslag een minder juiste 
vergelijkingsmaatstaf. De verdamping heeft dan na
melijk ook veel invloed, hoewel deze van jaar tot jaar 
relatief weinig varieert. Gegevens over neerslag minus 
verdamping zijn veelal niet over een lange periode 
beschikbaar. 
Verder kan een periode in hydrologisch opzicht wor
den getypeerd door de opgetreden afvoeren. Hiervoor 
geldt echter eveneens, dat deze cijfers meestal niet 
over een lange periode aanwezig zijn. 
Tot slot kan de in de grond geborgen hoeveelheid 
water (de berging) als maatstaf dienen bij een ver
gelijking van perioden. Dit laatste geldt uiteraard 
slechts, indicn de waterhuishoudkundige toestand niet 
is gewijzigd. Aangezien directe metingen van de ber
ging niet beschikbaar zijn, kan in plaats hiervan de 
grondwaterdiepte als criterium worden gekozen, om-

dat deze gemiddeld genomen een rede1ijke samenhang 
met de berging vertoont. Een nadeel is echter, dat 
slechts 14-daagse grondwaterstandwaarnerningen ter 
beschikking staan, waardoor een vertekend beeld kan 

'fa bel 8.9. Cumulaticve overschrijdingsfrequentics (%) 
van de grondwaterdiepten voor groep L voor verschillen· 
de perioden 

Grondwater· 1 april t/m 30 september 
diepte ·---~- ~----

(m- mv) 19521'65 1962/'65 1964/'66 

0,0-0,1 100,0 100,0 100,0 
0,1- 0,2 100,0 100,0 100,0 
0,2-0,3 99,4 97,9 97,2 
0,3-0,4 99,4 97,9 97,2 
0.4. 0,5 93,3 93,8 88,9 
0,5- 0,6 89,4 85,4 77,8 
0,6- 0,7 81,7 79,2 69,4 
0,7- 0,8 70,6 68,8 63,9 
0,8- 0,9 56,7 52,1 41,7 
0,9- 1,0 47,8 45,8 36,1 
t ,0- 1,1 37,2 37,5 27,8 
1,1- 1,2 32,2 29,2 25,0 
1,2-1,3 20,6 22,9 19,4 
1,3. 1,4 11,1 16,7 13,9 
1,4-1,5 5,6 6,2 8,3 
1,5- 1,6 1,7 
1,6- 1,7 1,1 
1,7- 1,8 0,6 

Groundwater 1952/'65 1962/'65 1964/'66 
depth 

(m - ss) April 1 through September 30 

Table 8.9. Cumulative frequencies of exceedance (%) of 
groundwater depths of group L for various periods 
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Fig. 8.22. Het aantal dagen per jaar (in % ), dat de grondwaterstand lager is dan de aangegeven diepten (a, b, c etc. 
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The number of days per year (in %), with a groundwater table lower than the indicated depths (a, b, c etc. are the 
groups of wells as mentioned in table 8.2) 

ontstaan, doordat kort durende natte perioden onvol
docnde in de frequentieverdeling tot uiting komen. 
Wei komen in tabel 8.9 duidelijk de natte zomer
maanden in de jaren 1964 tot en met 1966 naar voren 
en verder blijkt, dat de frequentieverdeling van de 
grondwaterdiepten over de periode 1962 tot en met 
1965 redelijk met die uit de periode 1952 tot en met 
1965 overeenstemt. 
Daarom is in tabel 8.10 voor de jaren 1962/1963 tot 
en met 1965/1966 voor de reeds eerder genoemde 
groepen van buizen (a tot en met f) de grondwater
diepte aangegeven, die in de verschillende seizoenen 
op 90, 50 en 10 % van de dagen wordt overschreden. 
Voor de buizen 57 a en 1271 is hetzelfde gedaan voor 
de gegevens uit de periode 1952 tot en met 1966. De 
overschrijdingsfrequenties zijn in de fig. 8.18 en 8.22 
ook grafisch weergegeven. 
Voor de stroomgebieden 10 en 12 is de frequentie
verdeling van de gemiddelde grondwaterdiepte en het 
gemiddeld bergend vermogen aangegeven in de fig. 
8.23 en 8.24. 
Nadere aandacht vraagt nog de periode 1952 tot en 

50 100 150 200 
GEM. GRONDYb\TEROIE?TE (em) 
MEAN GROUND WATER DEPTH (em) 

Fig. 8.23. Het aantal dagen (in % ), dat in de zomer en 
in de winter de gemiddelde grondwaterstand in de gebie· 
den 10 en 12 lager is dan de aangegeven diepten 
The number of days (in %) in summer and winter with a 
mean groundwater level in the basins 10 and 12 lower 
than the indicated depths 
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The number of days (in %) in summer and winter with a 
mean storage capacity of the soil in the basins 10 and 12 
exceeding the indicated values 

met 1955. In deze periode is door de Cornmissie On
derzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland een 
studie verricht naar de gedragingen van bet grand
water. De nu beschikbare waarnemingsreeksen ope
nen de mogelijkheid na te gaan, in hoeverre de hy
drologische gesteldheid gedurende de COLN-periode 
representatief is geweest voor de gemiddelde hydro~ 
logische siutatie over een groot aantal jaren. 

5.1. DE COLN-PERIODE 

Het onderzoek van de COLN is erop gericht ge
weest voor geheel Nederland een inventarisatie te 
maken van de relatie tussen de grondwaterdiepte en 
de landbouwwaterhuishouding. De resultaten zijn 
onder meer vastgelegd in een tweetal kaarten, res~ 

pcctievelijk van de gemiddelde winter- en zomer
grondwaterdiepte. Verder is cen afgeleide kaart, de 
verdrogingskaart, sarnengesteld. Nagegaan is, hoe de 
perioden, waarvoor deze kaarten zijn opgesteld, pas~ 
sen in de nu beschikbare waarnemingsreeksen. Bij het 
samenstellen van de COLN~kaarten zijn in het Lee
rinkbeekgebied de gegevens van ongeveer 100 buizen 
(waaronder 4 stambuizen) gebruikt. De gewone bui
zen zijn 4 maal per jaar gepeild en de stambuizen 
tweemaal per rnaand. De gemiddelde grondwater~ 

dieptekaarten zijn samengesteld aan de hand van voor 
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elke buis bepaalde kaartgemiddelden. Voor de winter
periode is het kaartgemiddelde uit de waarnemingen 
van 14 december 1952 en 14 december 1954 bepaald. 
Voor de zomerperiode is dit gebeurd uit de gegevens 
van 28 augustus 1953 en 28 augustus 1955. Om na 
te gaan hoe de kaartgerniddelden liggen ten opzichte 
van de gerniddelde zomer- en winterwaterstanden, 
zijn deze vergeleken met voor de stambuizen bereken
de tijdvakgemiddelden. Voor de winter is het tijdvak
gemiddelde bepaald uit de veertiendaagse waarnemin~ 
gen gedurende de periode 14 november tot en met 
14 februari over de jaren 195211953 en 1954/1955. 
Voor de zomer is het tijdvakgemiddelde bepaald uit 
de veertiendaagse metingen gedurende de periode 
14 juni tot en met 14 september over de jaren 1953 
en 1955. De bovengenoemde kaart- en tijdvakgemid
delden zijn in label 8.11 opgenomen. In deze !abel 
staan ook de tijdvakgemiddelden verrneld, zeals dezc 
voor de periode 1952 tot en met 1966 zijn berekend. 
Tevens zijn in tabel 8.11 de gcmiddelde zomerkwar
taal- en zomerhalfjaarstanden opgenomen. Deze zijn 
reeds eerder in dit rapport ter sprake gekomen. 
Ret blijkt, dat het COLN-kaartgemiddelde voor de 
winter ongeveer 27 em hoger ligt dan het langjarig 
tijdvakgemiddelde en 18 em hager dan het kwartaal
gemiddelde voor de winter. Daarentegen blijkt het 
COLN-kaartgemiddelde voor de zomer 28 em lager 
te liggen dan het langjarig tijdvakgemiddelde en 
30 em lager dan het kwartaalgemiddelde voor de 
zomer. In feite geven de COLN-kaarten dus ongeveer 
de in par. 4.3 besproken GHG en GLG~niveaus aan 
en niet de gemiddelde winter- en zomertoestand. 
Verder zijn de grondwaterdieptekaarten van de 
COLN~periode vergeleken met dezelfde kaarten, sa~ 

mengesteld aan de hand van de recent waargenomen 
peilbuizen (bijlage 15). Voor de wintertoestand zijn 
hiervoor de waterstanden gekozen, die op 28 maart 
1965 zijn waargenornen, omdat deze goed met de ge
middelde wintergrondwaterstand overeenkomen; voor 
de zomertoestand zijn de waarnemingen van 28 ok~ 
tober 1965 gekozen, omdat deze zeer goed met de 
gemiddelde zomergrondwaterstand overeenstemmen 
(label 8.1 1). 

Bij vergelijking van de recente kaarten met die van 
de COLN-periode (bijlage 15) blijkt, dat de COLN
kaart voor de winter een wat hogere stand aangeeft 
en de COLN-kaart voor de zomer een wat lagere. 
Uitgezonderd voor de diepste grondwaterstanden be
draagt het verschil ongeveer een grondwaterklasse. 
Overigens stemmen de kaarten uit de beide perioden 
redelijk overeen. 
Twee opvallende verschi1len zijn, dat in de winter in 
het midden van het gebied de grondwaterstanden 
thans aanzienlijk lager zijn dan vroeger en dat in de 
zomer op de COLN~kaart het natte gebied ten zuiden 
van Eibergen onvoldoende tot uiting komt. De kaar
ten, die aan de hand van de recent waargenomen 



Tabel 8.11. Vergelijking van de COLN kaart- en tijdvakgemiddelden met de gemiddelde 
zomer- en wintergrondwaterdiepten 

Gemiddelde van drie peilbuizen 

winterperiode grondwater- zomerperiode grondwater-
diepte die pte 

(em -mv) (em -mv) 

COLN-kaartgemiddelde 30 COLN-kaartgemiddelde 126 
A1ean of COLN maps Mean of COLN maps 
(14/12-'53 + 14/12-'55) (28/8-'53 + 28/8-'55) 

COLN-tijdvakgemiddelde 37 COLN-tijdvakgemiddelde 106 
:Mean of COLN period Mean of COLN period 
('521'53 + '54/'55) ('53 + '55) 

Tijvakgemiddelde 57 Tijdvakgemiddelde 98 
1\fean of period iWean of period 
('521'53 tim '651'66), ('52 tim '65) 

Kwartaalgemidde1de (1/1- 1/4) 48 Kwartaalgemidde1de (1/7- 1/10) 96 
Mean of three months A1ean of three months 
('52/'53 tim '65/'66) ('52 tim '65) 

Halfjaargemidde1de (1/10- 1/4) 58 Halfjaargemidde1de ( 1/4 - 1/1 0) 90 
Mean of six months Mean of si:r months 
('52/'53 tim '65/'66) ('52 tim '65) 

28 maart 1965 49 28 oktober 1965 96 

grormdwater groundwater 
depth depth 

wimer period (em -ss) summer period (em- ss) 

Mean figures of 3 observation wells 

Table 8.11. Comparison between the COLN-figures and the mean groundwater depth in 
summer and winter periods 

buizen zijn samengesteld, zijn bovendien gedetailleer
der. Dit is ecbter een logisch gevolg van bet grotere 
aantal buizen, dat nu ter bescbikking staat. 

Tenslotte moet worden opgemerkt, dat de peildata 
van de grondwaterstandbuizen, die 4 maal per jaar 
(28 april, 28 augustus, 14 oktober en 14 december) 
worden opgenornen, niet de meest juiste blijken te 
zijn om de grondwaterstand aan bet begin van het 
groeiseizoen, het laagste niveau in de zorner, de ge~ 

middelde waterstand in de berfst en de natste tocstand 
in de winter te karakteriseren. Hiervoor zullen de 
data 28 maart, 28 juni, 28 september en 28 december 
meer gescbikt zijn. Voor langzaam reagerende gebie~ 
den dient misscbien tevens 14 oktober of een nog 
wat latere datum te worden aangehouden. In deze 
gebieden zal de hoogste grondwaterstand ook niet op 
28 december optreden, maar pas in de maanden 
januari of februari. 
De peildaturn 28 maart heeft tevens het voordeel, dat 
dit tijdstip, zeals in deelrapport II word! besproken, 
zeer geschikt is om als beginpunt van bet hydrolo
gisch jaar te dienen. 

6. CONCLUS!ES EN AANBEVELINGEN 

Grondwaterstand- en bodemvochtgegevens zijn 
onmisbaar voor het bydrologisch onderzoek. De 
informatie die deze gegevens kunnen Jeveren kan 
slechts ten volle worden benut, indien de waar
ncrningen zodanig worden vastgelcgd dat deze 
direct mecbanisch kunnen worden verwerkt. Met 
name is bet van belang dat de gegevens die bij 
het Archie£ Grondwaterstanden T.N .0. aanwezig 
zijn, zo spoedig rnogeiijk aan deze eis voldoen; 

- voor het completeren van grondwaterstandreeksen 
lecnt zich de lineaire regressiemethode, mits van 
de meetpuntcn die worden gecorreleerd is vast~ 

gesteld, dat deze een ongeveer overeenkomstige 
waterstandvariatie vertonen en de afstand tussen 
de buizen niet te groot is. Wordt dcze methode 
ook voor bodemvocbtreeksen gebruikt, dan moet 
tevens nog op bet profiel- en gewastype worden 
gelet; 
voor het bepalen van het vochtgebalte in de grond 
is de nucleaire meettechniek van veel waarde ge
bleken, vooral ook omdat de metingen tot bene-
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den het freatisch vlak kunnen worden voortgezet. 
Hierdoor kunnen gelijktijdig de vochtveranderin~ 
gen in de onverzadigde en verzadigde zone wor
den gemeten. Bovendien kunnen de metingen in 
de lagen, die permanent verzadigd zijn, als con~ 
trole worden gebruikt; 
isohypsenkaarten zijn onrnisbaar voor het vast
stellcn van de freatische waterscheiding van een 
gebied en voor het berekenen van de grondwater
afvoer. Hiertoe dienen ook buiten de grenzen van 
het onderzoeksgebied de nodige peilbuizen te wor
den geplaatst. Tevens verschaffen deze kaarten 
informatie over het drainerende of infiltrerende 
karakter van de leidingen en over de geo~hydro~ 
logische bodemeigenschappen; 

- het bepalen van de gemiddelde grondwaterdiepte 
van een gebied is onder andere voor het bereke~ 
nen van de bergingsverschillen bij waterbalans~ 

studies van groat nut; oak wordt bet bergend 
vermogen in belangrijke mate door de grond
waterdiepte bepaald. Ret bergend vermogen speelt 
vooral bij neerslag~afvoerstudies een belangrijke 
rol. Verder is de grondwaterdiepte een van de 
basisgegevens voor het berekenen van de capillaire 
opstijging en geeft het verloop van de grondwater
diepte een inzicht in de waterhuishoudkundige 
toestand van een gebied. Voor het bepalen van de 
juiste gemiddelde grondwaterdiepte is het nood
zakelijk, dat de peilbuizen verspreid staan over 
gronden met verschillen in waterstandvariaties. 
Bij het berekenen van de gemiddelde grondwater~ 
dieptc van een gebied is de grondwatertrappen~ 
kaart van vee! waarde gcbleken; 
gezien het belang van de grondwatertrappenkaart 
is nagegaan hoe de criteria, aan de hand waarvan 
deze kaart is samengesteld, moeten worden ge
interpreteerd; het blijkt, dat de GLG ongeveer 
24 em lager ligt dan de gemiddelde grondwater
diepte in de zomer, terwijl de GHG 23 em hager 
ligt dan de gerniddelde grondwaterdiepte in bet 
voorjaar. Bij het gebruik van de GHG en GLG 
zal hiermee rekening moeten worden gehouden 
(berekening capillaire opstijging; vaststeUing relatie 
grondwaterdiepte-opbrengst). Het verdient aan~ 

beveling om voor de verschillende seizoenen de 
relatie tussen de gemiddelde grondwaterdicpte en 
de GHG en GLG vast te stcllen. Voorts is het 
noodzakelijk de GLG voor de grondwatertrappen 
V tot en met VII sterker te differentH~ren. Ver
der zijn de GHG en GLG afhankelijk van he! 
aantal jaren van waarneming en eveneens van het 
waarnemingsinterval. Tevens is een parameter 
voor de reactiesnelheid van de grondwaterstand 
van nut, terwijl informatie over de relatie tussen 
het bergend vermogen en de grondwaterstand, 
evenals over het capillair geleidingsverrnogen, de 
waarde van de kaart zal verhogen; 
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- het gemiddelde bodemvochtgehalte van een ge
bicd is zowel voor neerslag~afvoerstudies als voor 
waterbalansstudies een waardevol gegeven. De 
bodemvochtveranderingen hangen sterker dan de 
grondwaterstandveranderingen met de gewasont
wikkeling en het bodemtype samen. Toch kunncn 
bij de berekening van de gemiddelde bodemvocht
inhoud van een gebied de metingen het meest 
verantwoord met de grondwatertrappenkaart en 
de cultuurkaart worden gewogen; 

- mits over voldoend lange perioden gcgevens ter 
beschikking staan en de waterhuishoudkundige 
toestand in cen gebied geen wijzigingen heeft on
dergaan, kunnen grondwaterdieptefrequenties een 
basis zijn voor de vergelijking van de hydrolo~ 
gische toestand in verschillende perioden. Is de 
waterhuishoudkundige toestand wet gewijzigd, dan 
kan de invloed van deze wijzigingen op de water
huishouding eventueel aan de hand van de respec
tievelijke frequentieverdeHngen worden nagegaan. 
Verder kan de grondwaterstandfrequentie als een 
criterium worden gcbruikt bij de afvoerstudie. 
Oak het aantal dagen, dat bepaalde watergangen 
geen afvoer hebben, kan aan de hand van de ge
noemde frequenties worden gcschat (deelrapport 
I I). Tenslotte zijn de frequenties van belang bij 
de berekening van de gemiddelde capillaire op
stijging; 
zowel voor het bepalen van de juiste grondwatcr
standfrequentics als voor het berekenen van de 
gemiddelde grondwaterdiepte over een periode 
kan het nodig zijn het aantal waarnemingen tc ver~ 
groten tot bijvoorbee1d eenmaal per 10 of eenmaal 
per 5 dagen. Voor sornmige onderzoekingen in 
snel reagerende gebieden kunnen dagelijks of con
tinu geregistreerde waarnemingen nodig zijn. Een 
waarnemingsfrequentie van eenmaal per 5 of IO 
dagen heeft tevens het voordcel. dat dan de perio
den beter aansluiten bij die, waarover de ncerslag 
en afvoer doorgaans worden gesommeerd, terwijl 
ook de tijdsintervallen tussen de waarnemingen 
veel constanter zijn dan nu bij de metingcn op de 
I 4e en 28e van elke maand het geval is; dit is 
onder andere voor frequentiestudies aantrekkelijk; 
een groat aantal grondwaterstandbuizen wordt 
4 maal per jaar gepeild en wei op 28 april, 
28 augustus, 14 oktober en I4 december. Zowel 
uit landbouwkundige als uit hydrologischc over
wegingen blijken deze dagcn niet de meest juiste 
te zijn om de seizoensvariatie te typeren. Voor het 
karakteriseren van respectievelijk de grondwater
stand aan het begin van het groeiseizoen, het 
laagste niveau in zomer, de gemiddelde stand in 
de hcrfst en de natste toestand in de winter zullen 
de data 28 maart, 28 juni, 28 september en 28 de
cember of eventueel 28 januari beter geschikt zijn. 
De peildatum 28 maart heeft het voordeel, dat dit 



tijdstip, zoals in deelrapport 11 wordt besproken, 
zcer geschikt is om als beginpunt van het hydro
logische jaar te dienen; 
bij vergelijking van de gemiddelde grondwater
dieptckaarten over de periode 1952- 1966 met 
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DEELRAPPORT 9 

Berging, afvoer en verdamping in de Gelderse Achterhoek 
volgens grondwaterstandanalyse 

G. W. Bloemen 

1. !NLEIDING 

Bij herhaling is de grafische bewerkingstechniek 
besproken, waarmee voor ieder punt, waar de grond~ 
waterstand lang genoeg is gemeten, de grootte van de 
berging, van de afstroming en van de verdamping 
door de oplossing van een in grondwaterdiepten uitge
drukte waterbalansvergelijking kan worden berekend 
(VISSER, 1960; VISSER en BLOEMEN, 1965; BLOEMEN, 

1966). 
Als het aantal waarnemingspunten in een gebied 

groat genoeg is kan men met behulp van de grond
waterstandanalyse veel van de hydrologic van het 
gebied leren kennen. De toepassing van deze grond
waterstandanalyse is echter zeer tijdrovend wanncer 
niet van mechanische hulprniddelen gebruik wordt ge
maakt en in het kader van een regionaal onderzoek 
zal men dan ook door mechanische verwerking van de 
gegevens op grotere schaal grondwaterstandanalyses 
moeten doen. 

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten 
gegeven van een analyse van de grondwaterbeweging 
in 21 grondwaterstandbuizen in de Gelderse Achter
hoek, waarbij de noodzakelijke vereffeningen niet 
grafisch maar mechanisch zijn uitgevoerd. Bet gaat 
hier om stambuizen van de voormalige Cornrnissie 
Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland, 
die meer of rninder regelmatig sinds eind 1952 zijn 
opgemeten. Voor dit onderzoek zijn de gegevens uit 
de jaren 1953 tot en met 1964 gebruikt. 

2. DE GRONDWATERSTANDANALYSE 

2.1. VOORN A AM S TE BEGINS E L 

VAN DE ANALYSE 

De grondwaterstandanalyse steunt sterk op de sa
menhang, die bestaat tussen de in gegeven perioden 
optredende neerslagsaldo's en grondwaterstandver
anderingen (BLOEMEN, 1966, 1967 en 1968a). Omdat 
andere direct gemeten waterbalansterrnen dan de 
ncerslag ontbreken, worden deze saldo's indirect be
paald door de indeling van de beschikbare perioden 
in groepen waarbinnen de gemiddelde grondwater
diepte en de open-water verdamping binnen zo nauw 
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moge1ijke grenzen gelijke waarden hebben. De grond
waterdiepte W en de open-water verdarnping E0 doen 
dienst als maatstaven voor de grootte van respectie
velijk de afstroming Q en de werkelijke verdamping 
Ew. Met bedoelde inde1ing wordt dan bereikt dat de 
waterbalanstermen, afstroming en werkelijke verdam
ping worden gefixcerd op bepaalde maar vooralsnog 
onbekende wam·den, die binnen een groep van perio
den zo dicht moge1ijk bij e1kaar liggen. De som van 
afstroming en verdamping is voor aile balansperioden 
in een groep bij benadering gelijk. Wanneer nu in de 
perioden binnen een groep de neerslaghoeveelheden 
N varieren dan worden hierdoor vochtvoorraadver
anderingen LfV in de grand veroorzaakt. Dit blijkt uit 
het optreden van grondwaterstandveranderingen LJW. 
De grootte hier·van is gclijk aan AV I P• waarin p de 
bergingscoefficient voorstelt. Dus I' = AV I AW. 

De samenhang tussen vochtvoorraadveranderingen 
en gelijktijdig optredende grondwaterstandverande
ringen in een aantal perioden met dezelfde gemid
delde grondwatcrdiepte is in feite een onderdee1 van 
de kromlijnige samenhang tussen de vochtinhoud van 
het profiel tot op een vaste diepte en de grondwater
diepte. In fig. 9.1 is dit aangegeven. Aangezien grond-

vochtlnhoud profiel 
moisture content profile vochtvoorraad 

verandering 
neerslag 
precipitation l moisturi~b~?e~~ 

1 l a 
0 

1 
--------

--- -<E---D~+ ___...--- gr:w.standsverande-
_,.---- ring t.o.v. niveau W 

// changes In ground-
/ water level with 

/ regard to level W 

w 0 
grondwaterdiepte 

groundwater depth 

Fig. 9.1. Rechtlijnigheid tussen grondwaterstandverande
ringen en neerslagintensiteit in korte perioden past bij 
kromlijnigheid tussen grondwaterdiepte en vochtinhoud 
van het profiel 
Linearity between changes in groundwater level and pre
cipitation in short tirne inten•als fits into curvilinearity 
between groundwater depth and moisture content of the 
profile 



waterstandveranderingen in korte perioden slechts 
een geringe spreiding om een gemiddelde grondwater~ 
standdiepte zullen opleveren zal de samenhang tussen 
grondwaterstandverandering en vochtvoorraadveran~ 

dering altijd goed kunnen worden weergegeven door 
een rechte lijn. Deze Jijn kan worden beschreven als 

y=ax+b (9.1) 

of, wanneer 

(LJW) = JWd- JW2J (9.2) 

a is 

N = p(LJW) + (Q + Ew) (9.3) 

\Vanneer dus de neerslaghoeveelheden in de perio
den binnen de eerder omschreven groepen worden 
uitgezet tegen de grondwaterstandveranderingen in 
dezelfde perioden dan kunnen de regressiecoefficien
ten a en b worden berekend. 

De coefficient a geeft de bergingscoefficient, waar~ 
mee ecn bekende grondwaterstandverandedng kan 
worden omgerekend in de hoeveelheid water, waar
mee de vochtvoorraad verandert. 

De coefficient b geeft de grootte van de som van 
afstroming en verdamping omdat, wanneer LJW = 0 
geld! dat N = Q + Ew-

2.2. DE M E C H AN IS C H E B E W E R K IN G 

In tabel 9.1 zijn voor een van de grondwaterstand
buizen in de Gelderse Achterhoek de waarden voor 
a en b gegeven met de standaardafwijkingen Sa en Sb, 
die gevonden worden voor de loodrechte aanpassing 
van de in par. 2.1 gegeven functie, berekend volgens 
de methode van de kleinste kwadraten met behulp 
van de computer. De berekeningen werden uitgevoerd 
door de Afdeling Bewerking \Vaarnemingsuitkomsten 
T.N.O. te Wageningen. 

In de functie vertegenwoordigt N de gemiddelde 
dagelijkse neerslag in half-maandelijke perioden; LJW 

geeft de grondwaterstandverandering tussen begin en 
eind der half-maandelijkse perioden weer, omgere
kend in em per etmaal. 

De neerslaghoeveelheden zijn voor de op verschil
lende bijlagen met Groenlose Slinge en Aaltense Slin
ge aangeduide groepen berekend uit de voor Winters
wijk door het K.N.M.I. gegeven neerslageijfers. Dit 
station is gekozen op grand van de ligging van de 
stroomgebieden die door de waarnemingspunten voor~ 
namelijk worden beschreven (STOL, 1967). Voor de 
groep Baakse Beek zou bet station Harreveld gena
men moeten worden, maar dit is na 1954 niet meer 
in gebruik. In plaats daarvan is nu het gemiddelde 
van de stations Borculo en Aalten genomen. De open
water verdamping wordt gevonden door interpolatie 
op een lijn, die de door het K.N .M.I. voor het station 
Winterswijk berekende maandsommen verbindt. 

De coefficienten a en b werden berekend voor de 

afzonderlijke maanden. Hierdoor Werden de spreidin
gen van de waarden van de grondwaterdiepte zowel 
als van de open-water verdamping in de tezamen 
genomen balansperioden begrensd. De gemiddelde 
grondwaterdiepte en open-water verdamping per groep 
zijn in tabel 9.1 gegeven. 

Verder zijn in tabel 9.2 de wam·den van a en b 
gegeven voor de functie 

y =ax+ b (9.4) 

of 

N- gE0 = p(LJW) + Q (9.5) 

De coefficient b vertegenwoordigt nu dus niet de 
som van verdamping en afstroming maar aileen de 
afstroming. 

Tabel 9.1. \Vaardcn van regressiecoeffidenten a en b 
(met standaardafwijkingen) in de ftmctie N = {I(L! W) + 
(Q + Ew) voor de maanden van het jaar 

Maand a Sa b s. JV Eo 
% % Ill m ll1 mm/etm 

2,2 2,0 0,0021 0,00033 0,44 0,1 
2 4,2 1,9 0,0020 0,00031 0,43 0,6 
3 2,2 1,2 0,0012 0,00018 0,51 1,3 
4 8,0 2,1 0,0023 0,00029 0,62 2,4 
5 6,9 1,8 0,0020 0,00019 0,83 3,4 
6 5,1 1,1 0,0021 0,00023 1,02 4,0 
7 7,5 1,2 0,0022 0,00024 1,01 3,5 
8 6,8 1,8 0,0028 0,00033 0,98 3,0 
9 6,1 1,8 0,0024 0,00031 0,94 2,2 

10 7,9 1,5 0,0018 0,00028 0,83 0,9 
11 2,3 2,2 0,0019 0,00034 0,61 0,3 
12 3,2 2,3 0,0023 0,00038 0,53 0,1 

a Sa b sb JV Eo 
~Month % % /11 m m mm/24 h 

Table 9.1. Values per molllh of regression coefficients 
a and b (with standard deviations) in the function N = 
p(dJV) + (Q + Ew! 

Tabel 9.2. \Vaarden van de regressiecoCfficienten a en b 
(met standaardafwijkingen) in de functic N - gE

0 
= 

!-!(.d W) + Q voor vijf grondwaterdiepten ·w in de maan· 
den november, december, januari en febmari 

Groep 

I 
2 
3 
4 
5 

a 
% 

1,0 
2,3 
3,6 
3,2 
6,7 

a 
Group % 

s. 
% 

b 
m 

1,9 0,0032 
2,5 0,0016 
1,8 0,0018 
1,0 0,0010 
3,5 0,0004 

b 
m 

0,00047 
0,00044 
0,00042 
0,00021 
0,00039 

JV Eo 
m mm/etm 

0,23 
0,37 
0,50 
0,63 
1,15 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

JV Ea 
m mm/24h 

Table 9.2. Values of regression coefficieJlls a and b 
(with standard deviations) in the function N - gE

0 
= 

~t(LIW) + Q for fh•e groundwater depths Win the molllhs 
Nm•ember, December, January and February 
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Aileen de gegevens uit de maanden november, de-
cember, januari en februari werden gebruikt, zodat de 
open-water verdamping E 0 zeer geringe waarden heeft 
en niet belangrijk van de werkelijke verdamping kan 
verschillen. Daarom werd aangenomen dat g = 1. 

De coCfficH:!nten a en b worden opgegeven voor 
vijf groepen van balansperioden met binnen zo nauw 
mogelijke grenzen gelijke grondwaterdiepten. De ge-
middelde grondwaterdieptc per groep is in de tabellen 
9.1 en 9.2 opgegeven. 

3. DE WATERBERGING IN DE GROND 

3.1. BERGINGSCONSTANTEN 

ALS FUNCTIE VAN 

DE GRONDWATERDIEPTE 

De coefficient a in de tabellen 9.1 en 9.2 geeft 
direct aan hoeveel ruimte voor de berging beschikbaar 
is, uitgedrukt in procenten van de laagdikte. Bij een 
bergingscoCfficiCnt van 8 en een Iaagdikte van 10 em 
is dit 0,8 em. 

Op grond van de kennis van de stroming in de 
onverzadigde zone van de grond is beredeneerd dat 
de bergingscoCfficiCnt afhankelijk zal zijn van de 
grondwaterdiepte zowel als van de richting en grootte 
van de vochtstroom in het profiel (VISSER, 1963). 
Dcze zijn echter beide afhankelijk van de vochtspan
ningsgradiCnt. Bij een toenemende grondwaterdiepte 
zal een grotere bergingscoCfficiCnt behoren terwijl bij 
gelijke grondwaterdiepte de bergingscapaciteit zal 
toenemen naarmate de vochtspanningsgradiCnt naar 
hoven toeneemt. In par. 5.4 wordt hierop nader in
gegaan. 

In de wintermaanden zal in het beloop van de 
vochtspanning in het profiel weinig verschil bestaan. 
De bergingscoCfficiCnten in tabel 9.2, die gelden voor 
verschillende grondwaterdiepten in de wintermaanden, 
hangen dus samen met de grondwaterdiepte W. Wan
neer dcze samenhang wordt weergcgeven als a = 

I wm (MAKKINK, 1962) dan geldt log a = log I + Ill 
log W. Zet men nu log a uit tegen log W dan wordt 
de samcnhang voorgesteld door cen rechte lijn, waar
van de hellingstangens de waarde van m aangeeft, ter
wijl log I op de verticale as bij log W = 0 of W = 1 
direct kan worden afgelezen. In fig. 9.2 zijn de loga
ritmen van a en van de grondwaterdiepten voor de 
afzonderlijke winter- en zomermaanden tegen elkaar 
uitgezet. Het blijkt dat beide groepen punten ongeveer 
samcnvallen. Er is een duidelijke samenhang met de 
grondwaterdiepte en uit de Jigging van de punten voor 
de afzonderlijke maanden valt geen samenhang van a 
met verschillende toestanden van vochtbcweging in de 
grond af te leiden. Het schijnbaar ontbreken van een 
seizoensafwijking kan verklaard worden doordat de 
nauwkeurigheid van de gevonden a-waarden niet groot 
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Fig. 9.2. Rechtlijnige samenhang tussen de logaritmen 
van de bergingscoefficienten a en de bijbehorende grond
waterdiepte JV. f en JV :::: constanten in a :::: JWm; o per 
maand (zie tabel 9.1), e voor wintennaanden (zie tabel 
9.2) 
Linearity between the logarithms of the storage coef
ficients a and the respective groundwater depth JV. f and 
Ware constants in a = JWm; o per month (see table 9.1)1 

0 for willler months (see table 9.2) 

is. \Veliswaar zijn de standaardafwijkingen Sa over het 
algcmeen klein maar deze hebben aileen betrekking 
op de aanpassing in de afzonderlijke maanden of 
grondwaterdiepte-groepen. Een foute waarneming 
heeft bij deze vereffening een grote invloed op de 
waarde van a, maar veel minder op die van Sa. 

Het werkelijk ontbreken van een seizoensafwijking 
is mogelijk door een groot capil1air geleidingsvermo
gen van de gronden in de Gelderse Achterhoek zodat 
lijnen die voor betrekkelijk geringe verschillen in 
vochtspanningsgradiCnt de samenhang tussen grond
waterdiepte en vochtgehalte weergeven, onder1ing niet 
veel vcrschillcn. Het vochtgehalte zal dan, ongeacht 
de intensiteit van de verdamping, ook op grotere 
hoogte boven het grondwater niet veel van bet evcn
wichtsvochtgehalte afwijken. 

In de tweede plaats, is de maand van het jaar als 
parameter voor richting en grootte van de vocht
stroom ongeschikt. In een lange reeks van jaren 
komen in de zomerrnaanden soms dezelfde natte toe
standen voor als in de winterrnaanden. In de maand
gemiddelden van de vochttoestand van de grond over 
de elf gegeven jaren zal niet zoveel verschil bestaan 
dat, ook als gevolg hiervan, tussen winter~ en zomer
maanden verschillen in de waarden voor de constan
ten I en m worden gevonden. In par. 5.4 wordt hierop 
uitvoeriger ingegaan. 

Uit fig. 9.2 blijkt dat de bergingscoefficient uit 
de grondwaterdiepte kan worden berekend als a = 
0,076 W1,3. Aangezien de grondwaterdiepte in meters 
is gegeven geeft de constante I de bergingscoetficient 
bij een grondwaterdiepte van een meter direct aan. 



Tabel 9.3. Constanten voor de berekening van de ber
gingscapaciteit als functie van de grondwaterdiepte en de 
bergingscapaciteit tussen laagste gemiddelde maandstand 
en maaiveld in mm 

Buis I 

A. Groenlose Slinge 
832 0,141 
894 0,087 

ll79 0,123 
1226 0,079 
1271 0,12 
1546 0,162 

X 1624 0,080 
X 1629 0,076 

B. Baakse Beek 
1105 0,10 
ll72 0,087 
1496 0,126 
1519 0,081 
1568 0,093 

c. Aaltense Slinge 
1991 0,118 
2622 0,151 

X 2040 0,104 
2652 0,132 

X 2661 0,174 
2563 0,105 

X 2074 0,185 
X 2678 0,166 

Test well I 

1,0 
0,2 
1,6 
0,8 
1,2 
0,9 
0,3 
1,3 

1,9 
0,6 
0,5 
1,2 
0,56 

1,1 
0,9 
1,7 
0,85 
!,6 
0,80 
1,3 
1,5 

m 

137 
121 
145 
ll1 
164 
91 

122 
123 

138 
123 
161 
154 
Ill 

133 
91 

124 
53 

162 
72 
80 
53 

88 
76 

171 
96 
70 

126 91 
152 108 
121 63 
145 98 
110 85 
152 124 

78 46 
83 40 

W (cm·ss) B (mm) 

Table 9.3. Constallls for the calculation of the storage 
capacity as a function of groundwater depth and the 
storage between the lowest mean monthly groundwater 
level and soil surface in mm 

B = 

constanten nit a = f Wm 
constants in a = t wm 
laagste gemiddelde maandgrondwaterstand 
lowest mean monthly groundwater level 

bergingscapaciteit bij grondwaterstijging van W tot 
maaiveld 
storage capacity when the groundwater let•el rises 
from JV to the soil surface 

x = buizen in geologisch afwijkend oostelijk deel 
test wells in geologically different eastern part 

In tabel 9.3 is voor de bestudeerde grondwater
standbuizen in de Gelderse Achterhock opgegeven 
welke waarden voor f en m in a = I JVm door gra
fische vereffening van de san1enhang tussen de per 
maand gevonden a·waarden en de daarbij behorende 
grondwaterdiepten zijn gevonden. 

3.2. DE GEMIDDBLDB BERGINGS

CAPAC1TBIT 

De vraag hoeveel water bij bergingsveranderingen 
is betrokken bij bepaalde veranderingen van de grond-

waterdiepte moet, omdat de bergingscoefficiCnt met 
de grondwaterdiepte verandert, door integratie wor
den opgelost. 

De oplossing luidt: 

B= I 
m+1 

(9.6) 

[ 

m+1 ,..m+ll . W 2 -H, (9.7) 

Hierin is B de verandering in bergingscapaciteit bij 
een grondwaterstandverandering van W 1 naar W 2• 

In tahel 9.3 is opgegeven hoe groot de bergings
capaciteit in de 21 bestudeerde gronden is vanaf de 
laagste gemiddelde maandstand tot aan bet maaiveld. 
De laagste gemiddelde maandstand, die in augustus 
valt, werd berekend over de jaren 1953 tot en met 
1964, 1956 uitgezonderd, en is eveneens in tabel 9.3 
gegeven. 

Er is een vrij grote spreiding in de op de aan· 
gegeven wijze berekende bergingscapaciteit, die ge
middeld 90 mm bedraagt. 

Nauwelijks kan worden gesteld dat het aantal waar
nemingspunten in een afvoergebied een gemiddeld 
cijfer daarvoor kan geven. Desondanks mag het op· 
vallend worden genoemd dat, wanneer men de punten 
in het geologisch afwijkend oostelijk dee! van de 
Achterhoek uitzondert, de gemiddelde bergingscapa
citeit in de afzonderlijke gebieden veel minder uiteen· 
loopt dan wanneer deze punten worden meegete1d 
(tabel 9.4). 

Tabel 9.4. Gemiddelde bergingscapaciteit in mm met (a) 
en zonder (b) punten in geologisch afwijkend oostelijk 
deel 

Afvoergebied a b 

Groenlose Slinge 96 106 
Baakse Beek 100 100 
Aaltense Slinge 82 105 

Catchment area a b 

Table 9.4. klean storage capacity (in mm) with (a) and 
without (b) test wells in geologically different eastern part 

Voor de in tabel 9.3 met x gemerkte punten in het 
oostelijk dec! van de Achterhock, dat wordt geken
merkt door het ondiep voorkomen van keileem en 
lertiairc klei (DE RIDDER, 1966), bedraagt de gemid
delde bergingscapaciteit tussen de laagste gemiddelde 
rnaandstand en het maaiveld 59 mm. Voor de overige 
pun ten is dit gemiddelde 100 rum. 
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3.3. DE B ER 0 INGS CAP A CIT BIT 

ALS FUNCTIE VAN 

DE GRONDWATERDIEPTE 

Tabel 9.5 laat zien hoe de invloed van de grond
waterdiepte op de bergingscoCffieH~nt doorwerkt in de 
bergingseapaciteit. Gegeven is voor met trappen van 
20 em opklirnmende grondwaterdiepten hoeveel milli
meter water kan worden geborgen wannecr het grand
water tot maaiveld stijgt. De bergingscapaciteit neemt 
met stijgende grondwaterstand versneld af. Bij een 
grondwaterdiepte van 20 em onder maaiveld kunnen 
nog sleehts enkele millimeters worden geborgen voor
dat het grondwater het maaiveld bereikt. AI eerder 
went met behulp van de neutronensonde aangetoond 
dat de bergingscapaciteit in een zandgrond berekend 
als funetie van de grondwaterdiepte, een seherpe 
sehatting van de werkelijkheid oplevert (BLOEMEN, 

1967). 
Een andere controle op de waardc van deze bereke

ning is mogelijk wanneer pF-krommen van bet profiel 
besehikbaar zijn. De samenhang tussen de grond
waterdiepte en de bergingscapaciteit zou volgens het-

Tabel 9.5. Bergingscapaciteit in rum bij stijging van het 
grondwater van de aangegeven diepte tot maaiveld 

Buis Grondwaterdiepte in cm-mv 

20 40 60 80 100 120 140 

A. Groenlose Slinge 
832 3 II 26 45 70 102 138 
894 10 24 39 55 73 90 109 

1179 I 4 12 26 47 75 113 
1226 2 8 17 29 43 63 115 
1271 3 9 19 35 56 83 116 
1546 4 15 32 55 85 120 162 
1624 7 18 32 46 61 78 95 
1629 1 4 10 20 33 50 71 

B. Baakse Beek 
1105 0,5 3 8 18 34 58 91 
1172 4 13 24 38 54 73 93 
1496 7 21 39 60 84 110 140 
1519 1 5 12 23 37 55 77 
1568 5 14 27 42 60 79 101 

c. A a ltense Slinge 
1991 2 8 19 34 56 82 120 
2662 3 14 30 52 79 112 150 
2040 1 3 10 21 38 63 95 
2652 3 13 28 47 71 100 133 
2661 I 6 17 37 66 107 160 
2563 3 II 23 39 58 80 106 
2074 2 9 25 48 80 122 175 
2678 1 6 18 38 66 104 154 

20 40 60 80 100 120 140 

Test well Groundwater depth in cm-ss 

Table 9.5. Storage capacity in mm when the groundwater 
level rises from the given depths to the soil surface 
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geen in par. 3.1 is opgemerkt voor een belangrijk deel 
worden bepaald door de vorm van de pF-krommen 
van het betreffende profiel. Bij verandering van de 
grondwaterdiepte zou de vochtinhoud van een be
paaldc laag in het profiel veranderen met het verschil 
in evenwichtsvochtgehalte behorend bij de verande
rende hoogte boven het grondwater. Wanneer van de 
versehillende Jagen in het profiel de pF-krommen be
kend zijn dan zou de samenhang tussen bergings
eapaciteit en grondwaterdiepte, die in tabel 9.5 in 
cijfers is weergegeven, daarmee kunnen worden be
rekend. In label 9.6 is voor he! punt 1179, dat tot op 
een diepte van 110 em onder maaiveld volledig is 
bemonsterd, de vochtinhoud van het profiel berekend 
bij grondwaterdiepten van 0, 60, 100 en 140 em 
onder maaiveld. De pF-krommen voor de lagen be
neden 20 em zijn gemiddeld omdat er niet veel ver
schil meer tussen bestond. Aangenomen is dat deze 
gemiddelde kromme geldt tot 140 em onder maaiveld. 
Het blijkt dat de verschillen in vochtinhoud bij even
wichtstoestand voor de gcgeven grondwaterstanden 
goed overeenkomen met die volgens tabel 9.5. 

In fig. 9.3 zijn voor een aantal punten, waarvan 
pF-krommen beschikbaar waren, de voehtinhouds
veranderingen bij stijging van het grondwater van 60 
en 100 em tot maaiveld en bij handhaving van de 
evcnwichtstoestand volgens de pF-krommen vergele-

Y{mm) 
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40 

20 

20 
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t ' 

40 60 

,.,; 
~ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/~50 

/ 

bois 
fest well 
01496 
• 832 
!J.1179 
'1172 
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*1568 
+ 1271 
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+1992 
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0 

Fig, 9.3. Vergclijking van vochtvoorraadverandering be
rekend met de bergingscoefficient als functie van de 
grondwaterdiepte (Y) met de vochtvoorraadverandering 
berekend nit desortpiecurven (X) voor grondwaterstijging 
van 60 em tot maaiveld (laagste waarde) en van 100 em 
tot maaivcld (hoogste waarde) 
Changes in moisture contelll calculated with storage coef
ficients as a function of groundwater depth (Y) compared 
with changes in moisture content calculated with pF 
cun•es (X) for a rise of the groundwater level from 60 em 
below soil surface to soil surface (lower t•alues) and from 
100 em below soil surface to soil surface (higher values) 



Tabel 9.6. Berekening van de vochtinhoud van het profiel bij evenwichtsvochtgeha1ten en 
verschillende grondwaterdiepten (buis 1179) 

pF 
6 

3_ Scm 10_15'm 21-40cm 
5 

4 

3 

2 

..J 
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 

volume (0 /o) 

Laag Grondwaterdiepte in cm-mv 
em 

0 60 100 140 

pF vol% pF vol% pF vol % pF vol% 

0- 10 0,0 46 1,74 40 1,98 37 2,13 35 
10-20 0,0 35 1,65 33,5 1,93 30,5 2,10 26 
20-30 0,1 31 1,54 28 1,87 21 2,06 13 
30-40 31 1,40 29 1,81 22 2,02 14 
40-50 31 1,17 29,5 1,74 24 1,98 15 
50-60 31 0,7 30,5 1,65 26 1,93 18 
60-70 31 0,0 31 1,54 28 1,87 20 
70- 80 31 0,0 31 1,40 29 1,81 22 
80-90 31 0,0 31 1,17 29,5 1,74 24 
90- 100 31 0,0 31 0,70 30,5 1,65 26 

100- 110 31 0,0 31 0,0 31 1,54 28 
110-120 31 0,0 31 0,0 31 1,40 29 
120- 130 31 0,0 31 0,0 31 1,17 29 
130- 140 31 0,0 31 0,0 31 0,70 30 

totaa!ltotal 453 438,5 401,5 330 
verschil/ difference -15 -52 -123 
verschil volgens tabel 9.5 I 
difference after table 9.5 -12 -47 -113 

pF % by val. pF % by mi. pF % by vol. pF % by vol. 
Layer 

em 0 60 100 140 

Groundwater depth in cm-ss 

Table 9.6. Calculation of the moisture storage of the profile at an equilibrium of the moisture 
conteJ/l for different groundwater depths (test well 1179) 

ken met die volgens tabel 9.5. Bij hoge grondwater
standen valt de uit de grondwaterstandanalyse afge~ 
leide bergingscapaciteit gemiddeld wat hoger uit. Dit 
zal het gevolg zijn van de berging in niet~capillaire 

ruimten die in de bovengrond bij hoge grondwater~ 
standen van betekenis zal worden en niet in de pF~ 
krommen tot uitdrukking komt. Overigens lijkt het~ 
geen in par. 3.1 is besproken, door fig. 9.3 te worden 
bevestigd. Dit betekent tevens dat de op de aange~ 
geven manier berekende bergingsveranderingen gelden 
bij handhaving van evenwichtsvochtgehalten in het 
profiel en dus vrij in het profiel voorkomend water 
uitsluit. 

4. DE AFSTROMING 

4.1. AFSTROMING BJJ VERSCHILLENDE 

GRONDWATERDIEPTEN 

De in tabel 9.2 opgegeven coefficienten b voor ver~ 
schillende grondwaterdiepten in de wintermaanden 
geven aan bij welke waarde van N - gE0 de grond
waterstand onveranderlijk is, en dus geen bergings~ 

veranderingen optreden. N - gE0 is in clit geval per 
definitie gelijk aan de afstroming wanneer zou gelden 
dat g = 1. In par. 2.2 werd al opgemerkt dat dit in 
de wintermaanden het geval zal zijn. De waarden van 
b in tabel 9.2 voor de wintermaanden kunnen daarom 
worden beschouwd als schattingen van de afstroming, 
die optreedt bij de groepsgemiddelden voor de ge-
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geven grondwaterdiepte. Neerslag die over de grand 
afstroomt is hierbij inbegrepen maar kan niet van de 
afstroming door de grond worden onderscheiden, omw 
dat de grondwaterbeweging cr niet door wordt bew 
invloed. 

De schatting van b is sterk be'invloed door de in 
par. 3.1 gesignaleerde onnauwkeurigheid van a. Aanw 
gezicn voor ieder waarnemingspunt de vereffende 
waarden van a kunnen worden berekend als a = f Wm 

waarin W het gemiddelde is voor het Wwinterval. 
waarbinnen de waarnemingen liggen, dan kan een 
verbeterde schatting van b worden gemaakt door de 
berekeningen van 

b = N - E 0 - f Wm LIW (9.8) 

Hierin zijn N - Ew W en .dfV de gemiddelden 
voor neerslag minus openwwater verdamping, grondw 
waterdiepte en grondwaterstandverandering, die zijn 
berekend voor de in tabel 9.2 onderscheiden grondw 
waterdiepte-groepen. 

In fig. 9.4 zijn de verbeterde schattingen van b 

voor de grondwaterdiepte-groepen uit tabel 9.2 uit
gezet tegen de daarbij behorende gemiddelde grondw 
waterdiepte. De eerste twee groepen zijn daarbij ge
middeld. Het blijkt dat met hogcre grondwaterstanden 
de afstroming tocncemt. Er is echter geen reden om 
aan te nemcn dat het hier een samenhang tussen afw 
stroming (q) en drukhoogte (h) volgens q = ah + 
f3h2 betreft. In de hoge zandgronden in de Gelderse 
Achterhoek zullen bij stijgende grondwaterstanden 
een toenernend aantal sloten en leidingen aan de ant
watering gaan bijdragen. Wanneer de afstrorning vanw 
uit een bepaald punt naar afzonderlijk te onderschei
den ontwateringsetages als q = ah wordt beschreven, 
dan is de totale afstroming naar aile voor een bepaald 
punt van belang zijnde ontwateringsrniddelen te ornw 
schrijven als 

afstroming (mm/etm) 
discharge fmm/24) 
4 

100 150 
grondwoterdiepte (cm_mv) 
groundwater depth (em _ss) 

Fig. 9.4. Schatting van de samenhang tussen grondwaterw 
diepte en afstroming 
Estimation of the relationship between discharge and 
groundwater depth 
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Zq = a1h1 + a2h2 + ... anhn; 

h; = 0 als h; < 0 -+ q1 = 0 

(9.9) 

(9.10) 

Aangezien de ontwateringsetages niet duidelijk ge
scheiden zullen zijn, zal deze samenhang wei door 
een vloeiende kromme worden voorgesteld. Met het 
oog op de noodzaak om bepaalde rekentechnieken toe 
te passen verdient het echter aanbeveling om te ver
eenvoudigen. In het geval van het waarnemingspunt 
1179, dat in fig. 9.4 is weergcgcven, lijkt het of in 
hoofdzaak twee stromingen op elkaar gesuperponeerd 
zijn. Zo is er een stroming naar een ontwateringsbasis 
ongeveer 130 em onder maaiveld, die ook bij hoge 
grondwaterstanden geen hoge intcnsitcit bereikt. Bij 
hoge waterstandcn treedt nog een snellere stroming op 
met een ontwateringsbasis op ongeveer 55 em onder 
maaiveld. Voor aile bestudeerde waarnerningspunten 
in de Gelderse Achterhoek kon een soortgelijk beeld 
worden verkregen. 

4.2. A F S T R 0 M 1 N G A L S F UN C T I E VAN 

GRONDWATERBERGING 

Het is in het moderne onderzoek naar de afvoer 
een algemeen aanvaard uitgangspunt dat de grootte 
van de waterberging in de grond bepaalt hoe de trans
formatie van neerslag in afvoer verloopt. Het principe 
heeft zowel voor het debiet van een rivier als voor 
polderafvoer zijn bruikbaarheid bewezen (GRUNDY, 
1951; DE ZEEUW en HELLINGA, 1958). Voor de af
voer door bekcn en grate leidingen werd het eveneens 
met succes toegepast (DE JAGER, 1965). 

In Nederlandse ornstandigheden blijkt de transforw 
matie van regen in afvoer in hoofdzaak door water
berging in de grond te worden bepaald. De ver
houding tussen de doordegrondse afstroming q en de 
grondwaterberging R bij stationaire strorning wordt 
uitgedrukt als q = 12 R/ JT2j (K.RAYENHOFF v. o. LEUR, 
1958). Hier heeft j de betekenis van een samenvatting 
van bergingsw. doorlatendheidsw en hydrologische ont
sluitings constanten als j = ,all! JT2KD. 

De waterberging in de grond R, ook wei afvoerbare 
watervoorraad genoemd, wordt berekend ten opzichte 
van de grondwaterdiepte waarbij geen afstroming op
treedt en dus geen drukhoogte bestaat. Daarbij wordt 
aangenomen dat de ruimte in de grand, die voor 
waterberging beschikbaar is per eenheid van 1aagdikte 
constant is zodat de lineaire samenhang tussen water
hoogte en afstroming per definitie in een lineaire 
samenhang tussen grondwaterberging en afstrorning 
wordt omgezet. In a = ! W 111 zou dit betekenen dat 
m = 0, immers Wo = 1. In par. 3 is gebleken dat m 
varieert tusscn 0,2 en 1,9. Principieel is het dus niet 
juist om een lineaire samenhang tussen grondwater
berging en afstroming aan te nemen. Aangezien dit 
cchtcr toch in het kader van de afvoerproblematiek 
grate voordelen heeft (BLOEMEN, 1968b), is in dit 



hoofdstuk ook van deze vereenvoudiging gebruik ge
maakt. 

Aangezien in fig. 9.4 cen schatting is gcdaan van de 
afstroming bij onveranderlijke grondwaterstanden, is 
hier sprake van een gesimuleerde stationaire stroming. 
Wannecr nu eenvoudighcidshalve ;rr2/ J 2 . j wordt aan
geduid als j' dan geeft de eenvoudige rechtlijnige 
samcnhang q = R/ j' aan dat de waarden van de 
afstroming, die zeals in par. 4.1 bleck als regressie
coefficH~nten b worden berekend, rechtlijnig moeten 
samenhangen met de afvoerbare watervoorraden, die 
behoren bij de gerniddelde grondwaterdiepten, die de 
afstroming q = b oplevert. Deze watervoorraden 
kunnen worden berekend aJs 

Wq 

R = [tiB = / f Wm dW (9.11) 

Wo 

Hierin is JY 0 de grondwatcrdieptc, waarbij gecn 
afstroming mccr optrcedt, JY" is de grondwaterdiepte 
waarvan de bijbehorende afstroming q = b bekend 
is. W 0 is echter onbekend, maar kan worden bepaald 
door voor verschillende schattingen van H' 0 te bereke
nen hoe groot R is bij verschillende waarden van Wq. 
De juiste schatting van W0 is die waarbij q uitgezet 
tcgen R voor bij q behorende waarden van Wq punten 
oplevert die op cen rechtc lijn liggen die door de oor
sprong loopt. In fig. 9.5 is dit voor de langzame af
stroming uit fig. 9.4 gedemonstreerd. Het b1ijkt dat 
in hct geval, dat tot nu toe steeds als voorbeeld heeft 
gediend, de afvoerbare watervoorraad berekcnd moet 
worden ten opzichte van een grondwaterdiepte van 
123 em onder maaiveld. Een afstroming van 1 mm 
per etm treedt op bij een afvoerbarc watervoorraad 
van 45 mm. Dus j' = 45 etm. 

De snelle afstroming begint bij een grondwater
diepte van 53 em. Voor dcze afstroming geldt dat 
j' 3,5 etm. 

In tabel 9.7 zijn voor de 21 bestudeerde waar-

ofstromlng Q Cmm/etm) 
discharge q (mm/24hJ 
1.5 

1.0 

Wo 
_.......1.20m 

_....... 1.23m 
_.........,.... ,.....1.30m 

_.,.D............. fl"' ...... 

___..,.___..,. ............... ,...,. ....... ,...,. ....... 

/ ------_,..,.,...,. ........ :,...,.......-......-
0,...,......... .P' ........ 

0.5 

/ / 

---/~c_~~---~----~c---~~----~c----!~---c~ 
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afvoerbare watervoorraad R (mm) 
dischargeable storage R (mmJ 

Fig. 9.5. Schatting van de bij de langzame afstroming in 
fig. 9.4 behorende grondwaterdiepte JV0 , waarbij geen af~ 
stroming meer optreedt 
Estimation of the discharge le\•el JV0 in figure 9.4 at 
which there is no discharge any more 

Tabel 9.7. Constanten voor de verhouding tussen afstro· 
ming en grondwaterberging 

Buis r, j'2 JV01 IYo2 
Clll·lllV cm-mv 

A. Groen1osc Slinge 
832 367 78 224 117 
894 139 8 180 51 

1179 278 10 190 65 
1226 200 5,5 189 47 
1271 206 15 195 107 
1546 35 7,5 84 29 
1624 II 8 8 140 58 
1629 45 3,5 125 51 

B. Baakse Beek 
1105 130 12 165 84 
1172 260 9,5 172 62 
1496 222 26 196 92 
1519 173 35 190 66 
1568 119 6 133 39 

c. Aaltense Slinge 
1991 106 8 141 45 
2622 !54 36 182 64 
2040 126 7 160 65 
2652 169 20 1£5 63 
2661 300 11,5 135 62 
2563 1440 17 290 100 
2074 30 3,5 77 35 
2678 86 17,5 125 26 

i't j'2 IV01 Wo:? 
Test well cm-ss cm-ss 

Table 9.7. Constants for the discharge·storage ratio 

afstroming j' = !!____ j 
coefficient voor de langzamc ~ 2 

coefficient for slow discharge 12 

coefficient voor de snellc afstroming 
coefficient for quick discharge 

grondwaterdieptc waarop de langzame afstroming 
begint 
groundwater depth at which slow discharge starts 
grondwaterdicpte waarop de snelle afstroming be* 
gint 
groundwater depth at which quick discharge starts 

nemingspunten de waarden van r voor de diepe en 
voor de ondiepe afstroming opgegeven, evenals de 
dicpten van de ontwateringsbases. 

4.3. DE AFSTROMING IN DE 

WINTERMAANDEN 

De afstroming vanuit de grondwaterstandwaar
nemingspuntcn in de wintermaanden kan het cen
voudigste worden berekend door de berekende open
water verdamping en de bergingsveranderingen met 
de neerslag te verrekenen, dus als Q = N - gE

0 
-

I Wm LIW. Voor de 21 waarnerningspunten in de Ach
terhoek is op deze manier voor de maandcn januari, 

183 



februarl, november en december de gemiddelde maan- de rnaanden op de manier die in par. 3.2 is aangege .. 
delijkse afstrorning berekend over de jaren 1953 tot ven. Aangezien dit, zoals in par. 3.3 werd opgemerkt, 
en met 1964, 1956 uitgezonderd. De gemiddelde neer- de stationaire berging betreft, zal bij de gevonden 
slagsommen en verdampingstotalen zijn berekend uit afstroming eventueel optredende niet-stationaire ber-
de cijfers van het K.N .M.I. voor bet station \Vinters- ging inbegrepen zijn. 
wijk. De bergingsveranderingen zijn berekend uit de In tabel 9.8 is voor de vier wintermaanden bet re-
gerniddelde grondwaterstanden aan begin en eind van sultaat van deze berekening gegeven. Ter vergelijking 

Tabel 9.8. Gemiddelde maandelijkse afstroming in vier wintennaanden in mm 
a = volgens waterbalans; b = als functie van gegeven grondwaterdiepten; gecorr. gem. = ge-
rniddelde herleid op niet-stationaire berging 

Buis Januari Febmari November December Totaal 
----

a b a b a b a b a b 

A. Groenlose Slinge 
832 36 40 36 39 31 23 40 30 143 132 
894 53 44 36 42 37 28 60 32 186 150 

1179 47 41 34 42 21 23 59 30 161 136 
1226 53 50 38 43 36 30 59 39 186 162 
1271 38 41 41 48 25 32 54 40 158 161 
1546 53 46 36 55 30 32 60 40 179 173 
1624 54 42 37 47 31 31 61 49 183 169 
1629 55 58 37 55 36 36 64 38 192 187 

gem. 
48 45 37 46 31 30 56 38 172 159 mean 

gecorr. gem. 50 45 33 44 172 
carr. mean 

B. Baakse Beek 
1105 47 39 42 51 24 22 53 31 166 143 
1172 49 47 37 42 33 22 54 32 173 143 
1496 52 39 33 43 10 13 44 38 139 133 
1519 59 47 39 50 30 28 58 32 186 157 
1568 52 39 41 47 32 32 56 37 181 155 

gem. 
52 42 38 47 26 23 53 34 169 146 mean 

gecorr. gem. 46 47 29 45 169 
carr. mean 

c. Aaltense Slinge 
1991 45 43 35 38 39 40 53 39 172 160 
2622 53 40 31 41 18 33 55 40 157 154 
2040 59 45 35 43 32 38 65 49 191 175 
2652 31 32 29 38 28 18 41 22 129 110 
2661 57 40 36 40 30 23 54 29 177 132 
2563 49 39 37 39 20 25 50 31 156 134 
2074 58 46 37 53 27 28 64 42 186 169 
2678 50 38 25 35 34 30 64 32 173 135 

gem. 
50 40 33 41 28 30 56 35 167 146 mean 

gecorr. gem. 46 43 36 40 167 
carr. mean 
niet statio-
naire berging 

+4 -9 -4 +12 non stationarY 
storage 

a b a b a b a b a b 
Test 
well January February November December Total 

Table 9.8. Monthly discharge totals in the average year in mm 
a = according to water balance; b = as a function of the groundwater depth; corrected 
mean = mean, corrected for 11011 stationary storage 
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is cveneens het resultaat gegcvcn van een andere ma~ 
nier om de gemiddelde maandsom voor de afstroming 
te berekenen. In par. 4.2 blijkt dat voor gegeven 
grondwaterdiepten Wq de daarbij behorende afstro~ 

ming kan worden berekend als 

Qw = ~liP + ~21£ 
11 /2 

(9.12) 

Hierin heeft R1u/i'1 betrekking op de afstrorning 
naar de diepste ontwateringsbasis Wot en R2mli'2 op 
die naar de ondiepe ontwateringsbasis Wo2· Rtw en 
R210 kunnen volgens par. 3.2 worden berekend als 

R 
_ I m+1 _ wm+t) 

!w - Ill + 1 (Wq 01 (9.13) 

en 

R - I (v""1 ""1) 
2w - m + 1 J q - Wo2 (9. 14) 

Voor de afzonderlijke buizen is nu op grond van 
de beschikbare grondwaterstandgegevens voor de vier 
wintermaanden de gemiddelde maandafvoer berekend 
als 

Q 

of 

• ;}; (~1W 
Jl 1 1 

R,, + -.. -) ; R11r ~ 0---+ R;10 = 0 
/2 

(9.15) 

1 111+1 _ wm+t) 
I 

[ 
+ (Wq 01 

Q = - " '·.en-.:._::_ __ 
n ·..::.. i't + 

(9.16) 

11!+ 1 
- W 01 = 0 

(9.17) 

Hierin is n het aantal waarnemingen van de grand~ 
waterdiepte Wq in de betrefende maand en t het aan
tal dagen daarvan. De per buis verschillende constan
ten /, m, Wot. W02, i't en j'2 zijn in de tabe1len 9.3 en 
9.7 te vinden. 

Bij vergelijking van de op verschillende manieren 
berekende gemiddelde afstroming als totaal over de 
vier wintermaanden blijkt dat de direct als restpost 

uit de waterbalans berekende afstroming hager is dan 
de als functie van de grondwaterdiepte berekende af
stroming. Bovendien bestaan tussen de op twee manie
ren berekende afstroming in de afzonderlijke winter
maanden systematische verschillen. Zander uitzon
dering is de afstroming volgens de waterbalans in 
februari lager, maar in december hager dan die, be
rekend als functie van de grondwaterdiepte. In no
vember zijn de uitkomsten ongeveer gelijk, in januari 
geeft de waterbalans wat hogere uitkomsten. 

4.4. HERLEIDING OP NIET-STATIONAIRE 
STROMING 

De uit de waterbalans berekende afstroming ver
schilt van de uit de grondwaterdiepte berekende af
stroming omdat deze Jaatste is berekend met functies 
voor stationaire stroming. Het is bekend dat de bij 
een gegeven grondwaterdiepte midden tussen de ont
wateringsmiddelen behorende afstroming bij stijgende 
grondwaterstand hager, bij dalende grondwaterstand 
echter lager is dan bij onveranderlijke grondwater
diepte (KRAYENHOFF VAN DE LEUR, 1958). Voor een 
wat meer willekeurige Jigging van de meetpunten ten 
opzichte van de ontwateringsmiddelen geldt dit zeker 
ook. Het is aannemelijk dat de afzonderlijke winter
maanden zich door bepaalde afwijkingen ten opzichte 
van stationaire stromingsvoorwaarden van elkaar on
derscheiden. In de loop van de vier wintermaanden 
immcrs ziet men de grondwaterstandstijging, die het 
najaar kcnmerkt, veranderen in het begin van de 
grondwaterstanddaling, die in het voorjaar van grate 
betekenis wordt. In de uit de waterbalans berekende 
afstrorning is het niet-stationaire deel van de afstro
ming uiteraard verrekend. 

De gemiddelde afwijking ten opzichte van statio
naire strorning kan worden aangegeven door aard en 
grootte van de gemiddelde grondwaterstandverande
ring in de betreffende maanden. In tabel 9.9 is deze 
voor de op de bijlagen onderscheiden afvoergebieden 
opgegeven. 

In fig. 9.6 is als voorbeeld voor groep B de gemid
delde grondwaterstandverandering in de vier winter
maanden uitgezet tegen de verhouding (= Q1/Q2) 

Tabel 9.9. Gerniddelde grondwaterstandverandering in cm/ctm 

Afvoergebied Maand 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Groenlose Slinge 0,20 -0,03 -0,30 -0,58 -0,52 -0,53 0,19 0,38 0,05 0,58 0,33 0,46 
Baakse Beek 0,20 0,00 -0,23 -0,60 -0,56 -0,66 0,00 0,23 -0,15 0,70 0,58 0,40 
Aaltense S1inge 0,33 0,12 0,07 -0,73 -0,46 -0,55 -0,05 0,22 0,04 0,66 0,47 0,31 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Catchment area Month 

Table 9.9. Mean changes in groundwater level in cm/24 h 
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Fig. 9.6. Gemiddclde grondwaterstandverandering in vier 
wintermaanden uitgezet tegen de verhouding (Q1/Q2) 

tussen de afstroming berekend als Q1 = N - gE0 -

jJVm 1IW en die berekend als Q2 = tin 2,(R1wlj'1 + 
R2w/j'2) 
Mean changes in groundwater depth in four winter 
months plotted against the ratio Q1JQ2 between discharge, 
calculated as item on the waterbalance (Q1) and discharge 
calculated as a function of groundwater depth (Q2) 

tussen de afstroming berekend als Q = N - gE0 -

f Wm ,JW (= Q 1) en die berekend als 

Q = t_ z ~'"'· + ~'"'-) , (= Q,) (9.18) 
n 11 J 2 

Er is ecn duidelijke samenhang in fig. 9.6. De lijn. 
die aangeeft met welke factor de uit de grondwater
diepten berekendc stationaire afstroming omgerekend 
kan worden in de feitelijke afstroming, is getekend 
als een rechte. Deze loopt door het punt van gemid
delde samenhang en door het punt dat wordt bepaald 
door de coOrdinaten y = 1,0 en x = 0,0. Dit punt 
geeft immers aan dat bij ecn onveranderlijke grond
waterdiepte zich de noodzaak van een omrekening 
niet voordoet. Bij een grondwaterstandstijging is de 
omrekenfactor grater dan 1, bij een daling kleiner 
dan 1. Hierbij geldt echter dat de factor niet kleiner 
kan zijn dan n2/ 12 = 0,82. Dit is volgens KRA YEN

HOFF VAN DE LEUR de vaste verhouding tussen de af
stroming bij stationaire stroming en die bij het totaal 
ontbreken van een zakwaterstroom. 

Oak voor de groepen A en C in tabel 9.8 is in fig. 
9.6 de correctielijn voor de stationaire afstroming in
getekend. In tabel 9.8 zijn de groepsgemiddelden van 
de uit de grondwaterstand berekende afstroming her
leid op niet-stationaire stroming. De omrekenfactoren 
zijn op grand van de gemiddelde grondwaterstand
veranderingen in tabel 9.4 in fig. 9.6 afgelezen. Een 
betere schatting van de afstroming is met de beschik
bare gegevens niet te maken. Er zullen natuurlijk 
altijd onverklaarbare afwijkingen met de afstroming 
volgcns de waterbalans blijven bcstaan als gevolg van 
meet- en rekenfouten in beide schattingen. Er zal 
echter oak nog een systematische afwijking optreden 
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als gevolg van de nict-stationaire berging. In par. 4.3 
werd er al op gewezen dat deze niet bij de als functie 
van de grondwaterdiepte berekende berging inbegre
pen is. Het over aile punten gemiddelde verschil tus
scn de afstroming volgens de waterbalans en die be
rekend als functie van de grondwaterdiepte, dat in 
tabel 9.8 is gegeven, is de beste schatting van de 
grootte van de veranderingen in de niet-stationaire 
berging, die bij gebrck aan een parameter voor deze 
post op de waterbalans gemaakt kan worden. 

4.5. DE A F S T R 0 MIN G IN DE 

ZOMERMAANDEN 

De berckening van de afstroming in de zomer
maanden als functie van de grondwaterdiepte, zoals 
in par. 4.3 is aangegeven, zal eveneens de grootte van 
de stationaire afstroming ·geven. Correcties hierop 
voor de afwijkingen van de stationaire stroming in de 
afzonderlijke maanden kunnen op grand van de cijfers 
in tabel 9.4 in fig. 9.6 worden uitgemeten. 

Volgens tabel 9.4 bereikt de correctie-factor in 
april, mei en juni de minimale waarde van 0,82, het
geen erop wijst dat in deze maanden geen zakwater
stroom meer optreedt. 

In tabcl 9.10 is voor de afzonderlijke maanden de 
gemiddelde afstroming opgegeven, zoals die berekend 
is uit de grondwaterdiepten met toepassing van de 
correctie op grand van tabel 9.4 en fig. 9.6. 

Tussen de afzonderlijke waarnemingspunten be
staan nogal wat verschi1len in de berekende afstro
ming, wam·over wcinig te zeggen valt. Het is duidelijk 
dat ze het gevolg zijn van verschillen in de drainage
voorwaarden die van geval tot geval gelden. De ver
schillen tussen de gemiddelden voor de drie groepen 
zijn in de vier wintermaandcn zcer gering. In de 
ovcrige maanden echter valt het op dat in het gebied 
van de Baakse Beck de afstroming aanzienlijk kleiner 
is dan in het gebied van de Groenlose Slinge of van 
de Aaltcnse Slinge. Misschien is een ander stuwregime 
hier de oorzaak van. Zeker is echter wei dat de af
wijkende geologie van het oostelijk deel van de Ach
tcrhock van invloed is op de grootte van de afstro
ming in de zornennaanden. Voor de in tabel 9.10 
met x gemerkte punten in dit geologisch afwijkende 
dec! bcdraagt de jaarlijkse afstroming gcmiddcld 347 
mm. Dit is 15 mm meer dan het gemiddelde van de 
overige punten in groep A en C tezamen. De oorzaak 
hicrvan zal liggen in bet in par. 3.2 gcsignalecrde 
verschil in bcrgend vermogen. Doordat in bet geolo
gisch afwijkend oostclijk gedeelte van de Achterhoek 
de bergingscapaciteit kleiner is dan in de rest van bet 
gebied, zal ccn grater deel van de neerslag afstromen. 

4.6. V E R G E L IJ K IN G M E T 

AFVOERMETINGEN 

Door de Directie Watcrhuishouding en \Vaterbe-



Tabel 9.10. Gemiddelde maandelijkse afstromingstotalen in mm, berekend uit de grondwater-
diepte 

Buis Maand Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Groenlose Slinge 
832 44 38 37 29 22 19 20 24 20 29 25 35 342 
894 49 41 32 18 15 12 16 24 25 31 31 42 336 

1179 46 41 36 19 19 15 17 19 14 22 25 35 398 
1226 56 42 32 16 12 12 14 21 16 31 33 45 330 
1271 46 47 29 22 19 15 17 18 19 29 35 46 342 
1546 51 54 48 32 19 12 8 9 18 25 35 46 357 

X 1624 47 46 38 22 12 7 6 8 8 28 34 45 301 
X 1629 64 54 39 25 19 11 15 19 19 34 40 44 383 
gem. 
mean 

50 45 36 23 17 13 14 18 18 29 33 44 330 

B. Baakse Beek 
1105 43 51 29 21 10 10 14 15 13 21 28 41 296 
1172 52 42 23 11 4 5 6 11 7 21 28 42 252 
1496 43 43 32 27 11 8 8 9 7 12 16 50 266 
1519 52 50 24 15 9 8 10 11 8 19 35 42 283 
1568 43 47 14 11 5 4 6 11 8 24 40 49 262 

gem. 
mean 46 47 25 17 8 7 9 11 9 20 29 45 273 

c. Aaltense Slinge 
1991 49 40 30 15 13 7 8 9 11 22 48 45 297 
2622 46 43 42 27 26 18 20 25 26 36 40 46 395 

X 2040 52 45 37 21 21 13 15 21 21 33 46 56 381 
2652 37 40 37 27 23 17 19 20 16 23 22 25 306 

X 2661 46 42 35 19 14 11 12 15 17 22 28 33 294 
2563 45 41 34 21 17 13 14 17 19 23 30 35 309 

X 2074 53 55 50 26 19 11 11 15 17 19 34 48 356 
X 2678 44 37 35 23 25 21 23 27 28 33 36 37 369 
gem. 
mean 

46 43 38 22 20 14 15 19 19 27 36 40 339 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Test well Month Total 
---~~--~,-

Table 9.10. ft1onthly means of discharge calculated as a function of the groundwater depth 

X= buizen in geologisch afwijkend oostelijk deel 
test wells in geologically different eastern part 

weging van Rijkswaterstaat is in de Gelderse Achter- gemiddeld en in fig. 9.7A uitgezet tegen de voor het 
hoek op een aantal punten sinds begin 1953 twee genoemde meetpunt uit de beekstanden berekende af-
maal per dag de beekstand gerneten. Met behulp van voer. 
afvoerkrommen voor de betreffende meetpunten kun- In fig. 9.7B is de afvoer van de Baakse Beek hoven 
nen de dagelijkse afvoerhoeveelheden worden geschat. de \Viersse uitgezet tegen de afvoer, gcmiddeld voor 
Voor drie meetpunten werd met behulp van deze ge- de punten in groep B in tabel 9.10. Weliswaar liggen 
gevens de gerniddelde maandelijkse afstroming here- slechts de puntcn 1172 en 1568 in het betreffende 
kcnd over de jaren 1953 tot en met 1955 en 1957 tot afvoergebied maar de overige punten liggen in de 
en met 1964. In fig. 9.7 is deze uit de beckstand be- directe omgeving. 
rekende afvoer vergeleken met de afvoer, berekend Van de groep C in tabel 9.10 zijn de punten 1991 
als gemiddelde van de op een aantal punten uit de en 2563 niet betrokken in de vergelijking met de af-
grondwaterstand berekende afstroming in tabel 9.10. voer van de Aaltense Slinge bij de Grevinkbrug omdat 

Van de groep A in tabel 9.10 ligt aileen het punt ze beneden dit meetpunt liggen. Hoewel oak hier niet 
832 niet in het afvoergebied van de Groenlose Slinge aile overige punten van groep C in het betreffende 
hoven de Schutteler brug maar benedenstrooms daar- afvoergebied liggen, liggen ze wei in de directe om-
van. Van de overige punten zijn de maandafvoeren geving. 

187 



Y(mm/maand) 
{mmlmonfhJ 

60 
A GROENLOS£ SUNG£ B BAAKSE BEEK C AAlTENSE SliNG£ 

50 

40 

30 

20 

10 

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 

X (mm/maand) 
(mmlmonth} 

Fig. 9.7. De afvoer volgens de Q-h kromme (X) vergeleken met de afvoer berekend als functie van de grondwaterdiep
ten (Y) 
Discharge calculated from stage/ discharge curves (X) compared with discharge calculated as a function of groundwater 
depth (Y) 

In tabel 9.11 zijn voor de relaties in fig. 9.7 de 
regressiecoefficiCnten in y = ax + b gegeven, even
als de correlatiecoCfficiCnt r. 

Tabel 9.11. Regressie- en correlatiecoefficienten voor 
fig. 9.7 

----
Figuur a b r 

7A 1,21 -11,53 0,9804 
7B 0,84 3,89 0,9826 
7C 0,86 5,81 0,9858 

Figure a b r 

Table 9.11. Regression and correlation coefficients for 
fig. 9.7 

Het blijkt dat hoewel in de samenhang tussen beide 
afvoeren weinig spreiding optreedt, zich bij de Green
lose Slinge en de Aaltense Slinge systematische af
wijkingen voordoen. In het geval van de Baakse Beek 
echter ligt de 45°-lijn binnen de 95 % betrouwbaar
heidsintervallen van de beste schatting van Y, en is 
de afwijking van de regressielijn ten opzichte van de 
45°-lijn niet significant. Dit staat wellicht in verband 
met het feit dat bij de berekening van de afvoer van 
de Baakse Beek met vcrschillende afvoerkrommen 
voor zomer en winter is gewerkt. Voor de Aaltense 
SJinge en de Groenlose Slinge is echter een afvoer
kromme voor het gehele jaar gebruikt. Wanneer men 
dit in aanmerking neemt en dan bovendien bedenkt 
dat een afvoergebied van duizenden hectaren door 5 
of 6 waarnemingspunten niet nauwkeurig wordt be
schreven, dan mag op fig. 9.7 wei de verwachting 
worden gebaseerd dat de grondwaterstandanalyse een 
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goede schatting van de afvoer door beken toelaat. 
Van bclang is verder dat ook de voor de Groenlose 
Slinge en de Aaltense Slinge in de wintcrmaanden als 
functie van de grondwaterdiepte berekende afvoer 
een behoorlijke overeenkomst met de afvoer volgens 
de Q-h kromme vertoont. Dit wijst erop, dat het aan
nemen van het bestaan van een rechtlijnige samen
hang tusscn grondwaterberging en afstroming, hoewel 
principieel onjuist, geen te grate onnauwkeurigheden 
bij het berekenen van de afvoer geeft. 

5. DE VERDAMPING 

5.1. DE GEMIDDELDE VERDAMPING 

BEREKEND UIT DE WATERBALANS 

Met de in het voorgaande gemaakte schattingen 
van afstroming en bergingsveranderingen, is de wer
kelijke verdamping Ew als de sluitpost op een water
balans berekend. Voor alle waarnemingspunten is de 
gemiddelde stationaire bergingsverandcring voor de 
afzonderlijke maanden berekend, zoals in par. 3.2 is 
aangegeven, uit de over de jaren gemiddelde grond
waterstand aan het begin van de maanden. In par. 4.3 
is de berekening van de gemiddelde maandelijkse at
stroming besproken. Bergingsveranderingen en afstro
ming werden verrekend met de maandtotalen van de 
neerslag. Aangezien de grondwaterstandwaarnemin
gen meestal op de veertiende en achtentwintigste van 
de maand werden verricht, werden de maanden ge
rekend van de achtentwintigste tot de volgende acht
entwintigste. 

De verdamping, als gemiddelde voor de 21 waar
nemingspunten over de jaren 1953 tot en met 1964, 



bereikt volgens deze berekening de in tabel 9.12 ge
geven op mm afgeronde maandsommen. 

Tabel 9.12. Gemiddelde maandsommen in mm van de 
verdamping, berekend als sluitpost op de waterbalans 

Maand 
Totaal 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

14 16 33 59 68 77 67 46 24 12 0 422 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Total 

Mouth 

Table 9.12 .. i\.1ean monthly totals in mm of evapotrans
piration, calculated from the water balance 

De sprciding in de jaarlijkse verdamping van de 
afzonderlijke meetpunten bedraagt ongeveer 10 % 
van de gemiddelde jaarsom. Deze wordt voor een deel 
veroorzaakt door plaatselijke verschillen in de om
standigheden die de verdamping beinvloeden, zeals de 
vochttoestand van de grand of de gewasontwikkeling. 

Wanneer men erin zou slagen om de grootte van 
deze invloeden vast te stellen dan zou kunnen worden 
nagegaan hoe groat als gevolg hiervan van punt tot 
punt en van jaar tot jaar de variatie in de verdam
ping is. 

5.2. HE T SAME NV 0 E 0 EN VAN 0 R 0 N D~ 

WATERST A NDWAARNEM I NO EN 

OP VERSCHILLENDE PUNTEN 

De verdamping kan ook worden gevonden als de 
regressiecoefficH!nt b in 

y =ax+ b (9.19) 
of 

N - Q = p(LJW) + Ew (9.20) 

In par. 4.3 is aangegeven hoe bij gegeven grond
waterdiepten Q kan worden berekend voor perioden 
tussen twee waarnemingen. 

Een paging om per waarnemingspunt de bedoelde 
regressiecoCfficienten voor een bepaalde grondwater
diepte in een bepaalde maand te berekenen is echter 
gedoemd om te mislukken, ondanks dat over een 
tangere reeks van jaren in aile zomermaanden soms 
dezelfde natte toestanden voorkomen als in de winter
maanden zodat ook in de afzonder1ijke zomermaan
den, die als parameter voor gewasontwikkeling en 
open-water verdamping natuurlijk wei bctckenis heb
ben, een grote variatie in de met de grondwatcrdiepte 
samenhangende vochttoestand zal optreden. Er zijn 
namelijk per punt en per maand slechts maximaal 20 
waarnemingen beschikbaar. De nauwkeurighcid van 
een regressie berekend uit 4 of 5 waarnemingen is 

veel te klein. Per maand zouden zoveel gegevens be
schikbaar moetcn zijn dat bijvoorbceld voor 5 grond
waterdiepte-klassen een redelijk nauwkeurige regressie 
zou kunnen worden berekend. Dit kan aileen bereikt 
worden door de gegevens van verschillende buizen 
samen te voegen. 

Dit samenvoegen is a1leen toelaatbaar wanneer het 
traject van de in de verschillende buizen gemeten 
grondwaterdiepten ongeveer samenvalt. Anders zal 
immers de regressie voor de uiterste grondwaterdiepte
klasscn alleen worden berekend uit waarnemingen 
van een of cen beperkt aantal buizen, namelijk die 
met de diepste of ondiepste grondwaterstanden W. 
Bij het voldoen aan deze voorwaarden is het verder 
niet van belang of de bergingsconstanten f en m van 
de samengevoegde buizen niet dezelfde zijn. Voor 
iederc regressie zullen de gemiddelde waarden voor 
I en m gelden. Wei zal de nauwkeurigheid van de be
rekende regressiecoefficienten eronder lijden wanneer 
de verschi11en tussen de samengevoegde buizen erg 
groat zijn. 

Het zal aanbevel.ing verdienen om buizen samen te 
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Fig. 9.8. De per buis voor vier grondwaterdieptegroepen 
berekende schatting van de regressiecoefficienten b (= Q) 
die de afstroming weergeven, vormen een puntenzwerm, 
waarin een gemeenschappelijke afstromingsfunctie kan 
worden berekend 
Regression coefficients b, representing the discharge, cal
culated for four groundwater depths and six separate test 
wells, plotted against relating groundwater depths 
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voegen met vergelijkbare samenhang tussen grond
waterdiepte en afstroming. Dan is bet ook mogelijk 
om met een veel grater aantal waarnemingen en dus 
met grotere nauwkeurigheid deze gemeenschappelijke 
afstromingsfunctie vast te stellen en de afstroming in 
rekening te brengen. 

Het grondgebruik bij de samengevoegde buizen 
moet wei overeenkomen omdat hierdoor de gewas
invloed op de verdamping wordt bepaald. In de Ach
terhoek is aan deze voorwaarde gemakkelijk voldaan 
omdat de gemeten grondwaterstanden daar voor wat 
grotere oppervlakken zullen gelden, waarin het grond
gebruik gemengd is. 

5.3. BEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

AFSTROMINGSFUNCTIE 

Uit de bewerking van de gegevens van de afzon
derlijke buizen, die in par. 2 is besproken, blijkt dat 
er 6 waarnemingspunten zijn waarvan de afstromings
functie grate overeenkomst vertonen. Dit zijn de pun
ten met de nummers 894, 1546, 1172, 1568, 1991 en 
2974. In fig. 9.8 zijn de verbete;de schattingen van 
de waarden van de regressiecoCfficiCnten b voor ver
schillende grondwaterdiepten in de 4 wintermaanden 
samengebracht (verg. 4.1). Door de puntenzwerm in 
fig. 9.8 kan een kromme worden berekend die de ge
meenschappelijke samenhang tussen grondwaterdiepte 
en afstroming weergeeft. Deze samenhang kan ook 
worden geconstrueerd door de waarnemingen, die in 
de wintermaanden in de 6 betreffende buizen zijn 
gedaan, samen te voegen en hiermee voor cen aantal 
grondwaterdiepte-klassen de regressiecoefficienten a 
en b in de functie gegeven in par. 2.2 te berekenen. 

In fig. 9.9 zijn de logaritmen van de coCfficienten 
a en van de bijbehorende gemiddelde grondwater
diepten W voor 10 groepen tegen elkaar uitgezet. 
Hieruit b1ijkt dat de vereffende waarden van de ber-
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Fig. 9.9. De vereffende waarden voor de bergingscoef
ficient in de wintermaanden kunnen worden berekend als 
a = 0,99 JV0,87 
Equalized values of the storage coefficient in winter can 
be calculated as a ;::: 0.99 J¥0.87 
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Fig. 9.l0. Gemeenschappelijke afstromingsfunctie voor 
de zes in fig. 9.8 genoemdc waarnemingspunten, direct 
bcpaald door de berekening van de regressiecOOfficient 
b = Q voor tien grondwaterdieptegroepen 
Joint discharge function of the six test wells referred to 
in fig. 9.8, determined by the calculation of the regression 
coefficient b for ten groundwater depths after lumping 
together the data 

gingscoCfficiCnt a kunnen worden berekend als a = 
0,99 wo,s1. Op de wijze, die in par. 4.4 is aangegeven 
is een verbeterde schatting van de coefficient b, die 
de afstroming voorstelt, berekend en in fig. 9.10 uit
gezet tegen de bijbehorende gemiddelde grondwater
diepte. De vorm van de gemeenschappelijke afstro
mingsfunctie komt nu wat duidelijker naar voren, 
hetgeen door het grater aantal gegevens verklaarbaar 
is. Onder andere is het mogelijk om voor een grotere 
grondwaterdiepte de afstroming te schatten. Aanslui
tend bij de in par. 4.1 aanbevolen schematisering van 
de afstromingsfunctie lijkt het nu dat er een zeer 
langzame afstroming naar een zeer diepe basis op
treedt met daarop gesuperponeerd een tweetal snellere 
afstromingen naar geringere diepten. 

Tussen de functies in fig. 9.8 en die in fig. 9.10 
bestaat weinig verschil en de samenvoeging van de 
waarnemingen in verschillende buizen Jijkt dus een 
hanteerbare techniek te zijn. 

5.4. DE VERDA M PIN 0 IN SAME N II AN 0 

MET OPEN-WATER VERDAMPING EN 

GRONDWATERDIEPTE 

De gegevens van de 6 in par. 5.3 genoemde buizen 
zijn nu maandgewijs samengevoegd. Voor 5 W-inter
vallen zijn voor de afzonderlijke maanden de regressie
coefficienten a en b in de functie N = pCJW) + 
(Q + Ew) berekend (zie par. 2.1). Wannecr de loga· 
ritmen van de door de coefficient a voorgestelde ber
gingspercentages tegen de logaritmen van de bij de 
W-intervallen behorende gemiddelen tV worden uit
gezet zoals in fig. 9.11 dan blijkt dat in de maanden 
juni, juli, augustus en september bij diepe grondwater
standen het bergingspercentage systematisch afwijkt 
van dat bij evenwichtstoestand volgens fig. 9.9. Hoge
re bergingspercentages wijzen op lagere vochtgehalten 
en hogere vochtspanningen, vooral in de bovengrond. 
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Fig. 9.11. Logartimen van de voor verschillende maan
den en grondwaterdiepten gevondcn bergingspercentagcs 
uitgezet tcgen de Jogaritmcn van deze grondwatcrdiepten. 
De lijn geeft de gemiddelde samenhang in fig. 9.9. weer 
Logarithms of storage coefficients for different months 
and groundwater depths plotted agains the logarithms of 
these groundwater depths. The line represents the relaaon 
gh•en in fig. 9.9 

Voorzover uitdrogingsverschijnselen in de bovengrond 
de verdamping bei'nvloeden zal dit in ongunstige zin 
zijn (RIJTEMA, 1965, VISSER, 1963). De waarden 
van de regressiecoCfficiCnten b, na aftrek van de 
volgens fig. 9.10 bij de gegeven gemiddelden W be
horende afstroming Q, neemt ecbter bij de diepste 
grondwaterstanden met bet bergingsperccntage toe. 
Deze schijnbare toeneming van de verdamping is in 
strijd met de verdampingstheorie en is een gevolg van 
bet feit dat, wanneer uitdroging van de bovengrond 
optreedt, de formule voor de waterbalans moet wor
den geschreven als 

N = Ew + Q + l'(,dW) + (LIV) (9.21) 

De betekenis van u blijft in deze schrijfwijze be
perk! tot he! bergingspercentage bij handhaving van 
evenwichtsvochtgehalten. In die gevallen waarin de 
regressiecoefficit!nt a grater is dan fl = f wm, bete
kent dit dat N - Q - p(AW) ;;; Ew zodat (LIV) 
positief moet zijn en een vochtvoorraadtoename voor
stelt, die geen effect heeft op de grondwaterstand. In 
de betreffende W-intervallen geldt voor deze vocht
voorraadtoename echter de beperking dat als N = 0 
ook AV = 0 zodat 

Ew + Q = - !t(AW) (9.22) 

Ook voor deze W-intervallen werd daarom als de 

beste schatting van de werkeJijke verdamping de waar
de van (- ,u(AW)- Q) beschouwd. Volgens fig. 9.9 
is I' 0,99 JV0,81, (AW) werd afgelezen op het snijpunt 
van de berekende regressie-lijn met de LfW-as en Q 
werd met behulp van fig. 9.10 geschat. In fig. 9.12 
is voor een groep waarnemingen, verricht in juni, het 
principe van deze schatting van Ew getoond. Het ver
schil tussen b en - p(AW) geeft een schatting van 
AV. 

In fig. 9.13 zijn de logaritmen van de voor afzon-
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Fig. 9.12. Principe van de schatting van E 10 wanneer een 
niet direct of indirect meetbare vochtvoorraadtoename 
LJ V in de bovengrond optreedt 
Principle of estimating E10 when an increase of the 
moisture content in the top soil (d V) occurs, which cannot 
be measured directly or indirectly 
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derlijke maanden en verschillende grondwaterdiepten 
gevonden verdampingscijfers uitgezet tegen de gemid
delden W. Wanneer 2 uitkomsten, die niet in het 
totaalbeeld passen, worden uitgezonderd dan blijkt 
dat vereffende waarden voor de werkelijke verdam
ping op eenvoudige wijze kunnen worden berekend. 
Bitmen een grondwaterstandstraject, dat breder is 
naarmate gE0 afneemt, is Ew = gE0 • De maandwaar
den voor g zijn in tabel9.13 gegevcn. 

Tabel 9.13. Maandwaarden voor g 

Maand 

3 4 5 6 7 8 9 10 

g 0,54 0,56 0,53 0,63 0,72 0,90 0,80 0,85 

3 4 5 6 7 8 9 10 
---· 

A1onth 

Table 9.13. Monthly l'alues of g 

Voor de 4 wintermaandcn werd in par. 2.2 aan
genomen dat g = 1. Als de verdamping bij te diepe 
grondwaterstandcn lager wordt dan g£0 , dan kan de 
verdarnping in meters per etmaal worden berekend 
uit log Ew =- 2,13-0,4675 W. 

De in fig. 9.13 uitgezette verdampingscijfers kunnen 
als Ew = gE0 of Eu) = f(W) worden gereproduceerd 
met een afwijking, berckcnd als a = y L:CJ)2/n, van 
0,12 mm/etm of van 0,1 mm/etm als maart en ok
tober worden uitgezonderd. 

5.5. VARIATIES IN DE GROOTTE VAN 

DE WERKELJJKE VERDAMPING 

Niet getracht wordt om een fysische verklaring 
voor de empiric in par. 5.4 te geven. Er is wei ge
bruik van gemaakt om de variatie in de verdamping 

over een aantal opeenvolgende jaren voor 2 waar
nemingspunten van de COLN te reconstrueren uit het 
beloop van de grootte van de open-water verdam
ping en van de grondwaterdiepte. In fig. 9.14 is het 
beloop van de werkelijke verdamping weergegeven. 
De verdamping is berekend als daghoeveelheid uit de 
op de veertiende en de achtentwintigste dag van de 
maand gemeten grondwaterdiepte en uit de door het 
K.N.M.I. gegeven maandsommen. Van de voor 2 op
eenvolgende meetdagen berekende verdamping zijn de 
halfrnaandelijkse sommen berekend en daaruit de 
jaarsommen. De basisgegevens voor deze berekening 
zijn niet toereikend om deze totalen anders dan a1s 
benaderingen te beschouwen. 

Ret waarnemingspunt 2074 heeft van de 21 buizen, 
die in deze studie zijn bctrokken, de hoogste grond-
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Fig. 9.15. Beloop van de gemiddelde maandsommen van 
de werkelijke verdamping 2'ifw en van :EE~/) plus en minus 
de standaardafwijking voor de maanden maart tot en met 
oktober 
Course of monthly totals of evapotranspiration 2Ew in 
the m•erage year plus or minus the standard deviation for 
the months March through October 

Tabel 9.14. Gemiddelde maandsommen voor de verdamping in mm berekend als Ew ::::: gE0 of Ew ::::: f(JV) 

Maand Totaal 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ew volgens fig. 9.14 5 11 22 41 59,5 68,5 62,5 65 46 25 10,5 3,5 419 
Ew ace. fig. 9.14 
Verschil met tabel 9.12 +4 -3 +6 +3 +0,5 +0,5 -4,5 -2 0 +I -1,5 +3,5 -3 
Difference with table 9.12 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

Month Total 

Table 9.14. Mean monthly totals of evapotranspiration in mm calculated as Ew ::::: gE0 or Ew = f(W) 
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waterstanden. Aileen in 1959 heeft ook dit punt een 
periode gekend waarin de verdamping werd beperkt 
door de vochttoestand. Het punt 894 heeft een grond
waterstandregime dat met het gemiddelde van aile 
buizen overeenkomt. Dit blijkt ook in tabel 9.14 uit 
de overeenkomst tussen de in par. 5.1 gegeven ge
middelde maandsommen voor aile buizen en de ge
middelden die uit fig. 9.14 berekend kunnen worden. 

De kleine verschuiving van juli/ augustus naar 
maart/ juni kan verklaard worden uit een betere ver
werking van de invloed van de vochttoestand van de 

LITERATUUR 

BLOEMEN, G. \V. 1966. The calculation of evapotranspi
ration from groundwater depth observations. Comm. 
Hydr. Onderz. T.N.O. Versl. en 1\·Ieded. 12: 45-71. 
Techn. Bull. l.C.W. 46. 

-- 1967. De grondwaterstandsanalyse als middel om de 
verdamping te 1eren kennen. Nota I.C.\V. 382. 

-- 1968a. Determination of constant rate deep recharge 
or discharge from groundwater level data. J. of Hydr. 
6, 1: 58-68. Techn. Bull. I.C.W. 53. 

-- 1968b. Bcrekening van de maatgevende afvoer voor 
de gronden in de Gelderse Achterhoek. Nota I.C.\V. 
451. 

GRUNDY, F. 1951. The groundwater depletion curve, its 
construction and uses. Assemblt~e Generate de Bru
xelles 1951 Tome II (Gent-Brugge); Publ. 33 de l'Ass. 
Int. d'Hydr. Sci.: 213-217. 

JAGER, A. W. DE. 1965. Hoge afvoeren van enige Neder
landse stroomgebieden. Proefschrift Landbouwhoge
school, Wageningen. 

KRAYENHOFF VAN DE LEUR, D. A, 1958. A study of non
steady flow with special reference to a reservoir 
coefficient. De lngenieur 70: B87-94. 

MAKKINK, G. F. 1962. Vijf jaren lysimeteronderzoek. Versl. 
Landbouwk. Onderz. 68, 1. Pudoc, \Vageningen. 

RIDDER, N. A. DE. 1966. De geo-hydrologische gesteldheid 
van de Gelderse Achterhoek. Nota I.C.\V. 344. 

194 

grand op de verdamping bij de in par. 5.4 gevonden 
relaties. 

Ten opzichte van de gerniddelde maandsommen 
van verdamping bestaat een spreiding die grater is 
naarmate de variaties in open-water verdamping en in 
grondwaterdiepte grater zijn. In fig. 9.15 is behalve 
het beloop van de gcmiddelde maandsommen L;£10 

ook L:Ew ± aEuJ aangegeven. De standaardafwijking 
is weer berekend a1s 

(J = Jl 2(Ll)2
• 

II 
(9.23) 
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DEELRAPPORT 10 

Berekening van de waterbalans van een perceel 
volgens de methode der dynamische digitale imitatie 

G. F. Makkink 
H. D. J. van Heemst 

1. INLEIDING 

In het deelrapport 10 van ,De waterbehoefte van 
de Tielerwaard-west" is een methode beschreven om 
het waterverbruik van een begroeid oppervlak te 
berekenen. Hieraan Jigt cen eenvoudige waterboek
houding ten grondslag. Deze methode is verder uit
gewerkt en hierbij zijn de meteorologische, bodem
fysische en plantenfysiologische processen meer ge
detailleerd verantwoord. Ook is de lengte van de 
periode waarover een vo1ledige waterbalans is bere
kend verkort tot ecn etmaal. Hierdoor heeft de gehele 
procedure het karakter gekregen van een dynamische 
imitatie van de waterhuishouding. Het rekenwerk is 
daarbij echter zo omvangrijk gewordcn, dat dit door 
ecn rekenautomaat rnoet worden uitgevoerd. Met 
deze methode is het mogelijk voor een gemiddeld 
jaar of voor een reeks van jaren voor een bepaald 
perceel of begrensd gebied alle waterhuishoudkundige 
grootheden per dag, week, decade, maand enz. te 
berekenen uitgaande van bekende weergegevens, 
cnige gemakkelijk verkrijgbare gegevens van het ge
was en een aantal constanten en variabelcn van grand 
en gewassen die eens en vooral bepaald kunncn wor
den. Seriewaarnemingen in het veld, zoals grond
waterstandopnamen en grondvochtbemonsteringen, 
zijn hiervoor slechts nodig op het begintijdstip van de 
rekenperiode. 

De werkwijze is ontwikkeld voor de waterhuishou
ding van de Rottegatspolder. Het rekenprogramma 
hiervoor is in FORTRAN geschreven en met uitbrei
dingen en vereenvoudigingen toegcpast op het bouw
landproefveld bij de hoeve Assink in het Leerink
beekgebied. Aile constanten voor grand en gewas zijn 
voor deze plaats aan metingen ontleend of geschat. 
Voor de bcrckening werden twee jaren gekozen: 1964 
en 1965. Het eerste was tendele nat en tendele droog, 
het tweede overwegend nat. Betreffende de dagelijkse 
weersornstandigheden en de tocstand van de gewassen 
zijn de vereiste gegevens ingevoerd. Van de gewassen 
moesten deze grotendeels worden geschat bij gebrek 
aan waarnerningen. De regencijfers zijn van het 
proefveld genomen, terwijl de potentiele verdarnping 
dage1ijks berekend is volgens de formule van Pen-

man, waarin gegevens van de straling, de luchttem
peratuur en -vochtigheid te De Bilt en de windsnel~ 
hcid te 'Vageningen zijn ingevuld. Uit maandelijkse 
verdampingskaartjes van Nederland is een plaats
factor afgelezen om de verdamping van De Bilt/ 
Wageningen voor het Leerinkbeekgebied geldig te 
maken. Van de gewassen is de dagelijkse hoogte uit 
enkele waarnemingen in het jaar gei'nterpoleerd of 
geschat. Oak zijn de waarden voor de bewortelings
diepte geschat. Verder zijn de gemeten vochttoestand 
van drie lagen van het profiel en de grondwaterstand 
op het begintijdstip van elk proefjaar ingevoerd. De 
berekening leverde op elk gewenst tijdstip de reele 
verdamping, de afvoer (toevoer is er niet), de cven
tueel over het land naar de sloot ontsnapte hoeveel
heid water, de hoeveelheid vocht in het profiel en de 
grondwaterstand. Aileen beide laatste uitkomsten 
konden met de gemeten waarden worden vergeleken. 
De duur van de berekening voor de periode 1964 was 
op het vrij langzarnc IB.M-1620-apparaat ongeveer 
2 uur en 15 min, op de IB?v-I-1130 ongeveer 30 min; 
op de IBM-7094 zou dit enkele minuten zijn. 

2. DE OPZET VAN HET REKENPROGRAMMA 

Het is wegens de ingewikkeldheid niet rnogelijk het 
rekenprogramma hier in al zijn bijzonderheden te 
bcschrijven. Wij volstaan met de hoofdlijnen aan te 
geven. Ret geheel van gewas en grand wordt als cen 
systeem beschouwd dat enerzijds met de atmosfeer, 
anderzijds met het grondwater beneden een vast basis
vlak water uitwisselt. Het feit dat er een frcatisch 
vlak bestaat en een min of meer denkbeeldig vlak 
waarbeneden de atmosfeer praktisch geen water meer 
kan onttrekken - hetzij rechtstreeks door evaporatie, 
hetzij indirect door middel van het wortelende gewas 
- dwingt ertoe het profiel hoven het vaste basisvlak 
in drie Jagen te verdelen: de verdampingszone, de 
transitozone en de grondwaterzone. Tussen de beide 
eerste lagen nemen we een vlak aan, gemakshalve 
het bereikvlak genoemd, tussen de beidc laatste Jigt 
het freatisch vlak. Het cerste vlak ligt op cen diepte 
die door het al of niet begroeid zijn van de grond 
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Fig. 10.1. Schema van de waterinhoud en het watertrans
port in het profiel. MV = maaiveld; B en B' = niveau 
tot waar de wortels de grond kunnen uitputten, op twee 
tijdstippen; F en F' = freatisch vlak op twee tijdstippen; 
BV = basisvlak 
Outline of water colltent and water transport in the soil. 
MV = soil surface,- B and B' = levels up to which roots 
can deplete the soil at two moments; F and F' = phreatic 
!eJ•els at two moments; BV = reference /eJ•el; N = pre
cipitation; E = evapotranspiration; 0 = surface runoff; 
P = percola#on; ;I JV = water colllent in change of 
evapotranspiration zone; C = capillary transport; L1G = 
water content in layer of change of groundwater table; 
A = subsurface runoff 

en de wortelgroei wordt bepaald, bet tweede vlak 
fluctueert als gevolg van het weer, de begroeiing en 
de afvoermogelijkheden. 

Elk van de drie lagen heeft een waterinhoud, waar~ 
voor een balansvergelijking kan worden geschreven 
(verg. 10.1, 10.2 en 10.3). Door optelling krijgt men 
de vergelijking voor het gehele profiel boven het 
basisvlak (verg. 10.4). De snelheden der watertrans~ 
porten die in de vergelijkingen voorkomen vindt men 
in fig. 10.1 terug. 

De 4 inhouden aan het eind van het etmaal (tijd~ 

slip I) worden berekend uit die aan bet begin (tijdstip 
t~ 1) door de veranderingen in rekening te brengen en 
wei als snelheden van watertransporten uitgedrukt in 
rnm per etmaal. We gebruiken de volgende vergelij
kingen (vereenvoudigd): 

vf1 = "ft.t + .dl .(N + C-E-P-0 + LJW) (10.1) 

If,= 'ft.(+ ,di.(P-C-LJW-A + LIG) (10.2) 

ai1 = ai1.1 + .dl. (- LJG) 
Pl1 = Pl1.1 + .dl. (N-E- A- 0) 

I inhoud, mm 
p (links boven) profiel, v (links 

dampingszone, t (links hoven) 
g (links boven) grondwaterzone 
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(10.3) 

(10.4) 

boven) ver
transitozone, 

ten 1-l (rechts beneden) tijdstippen der berekening 
At tijdselement, 1 etm 
N neerslag, mm/ etm 
E evapotranspiratie, mm/ etm 
A 
0 
c 
p 

LJW 

.dG 

afvoer, mm/etm 
overloop naar de sloot, mm/ etm 
capillaire opstijging, mm/ etm 
percolatie, mm/ etm 
verandering van hoeveelheid water ten ge~ 

volge van worte1groei of ~afsterven, mm/ etm 
verandering hoeveelheid water in de laag 
waarover het freatische vlak zich verplaatst, 
mm/etm 

De inhouden op tijdstip t kunnen berekend worden 
wanneer aile posten rechts van het gelijkteken bekend 
zijn. Voor tijdstip 1 = I in vergelijking 10.1 tot en 
met 10.4 moet men dus de inhouden op tijdstip 0 
geven. De snelheden moeten onafhankelijk van de 
inhouden op tijdstip t worden berekend, maar mogen 
worden afgeleid van de inhouden op tijdstip t-1 wan
neer de snelheden in het tijdselement constant mogen 
worden beschouwd en t1t dus niet te groot is. Voor 
het tijdselement is een etmaal gekozen, omdat dit in 
de regel de kortste periode van de regenmeting is, 
terwijl een Ianger element mogelijk tot fouten zou 
leiden en de invloed van de weersveranderingen te 
vervlakt zou weergeven. 

Na een volledige berekening van de balansverge1ij
kingen worden t en t~ 1 met 1 vermeerderd en begint 
de berekening van voren af aan. Vergelijking 10.4 
wordt als controle gebruikt op de som van de andere, 
wat gezien de ingewikkeldheid van het programma 
wenselijk is. 
De voornaamste snelheden zijn de volgende. De neer~ 
slag N is gegeven. De reele verdamping E wordt be
rekend met behulp van een gegeven functie die uit 
een ander onderzoek is verkregen (MAKKINK, in voor~ 
bereiding): 

(10.5) 

Ev de potentiele verdamping van het gewas of van 
de kale grond, mm/ etm 

vV0 het relatieve onttrekbare vochtgehalte van de ver
dampingszone, mm/ mm 

Dit vochtgehalte word! afgeleid uit he! totale absolute 
vochtgehalte W. 

(10.6) 

vK2 verzadigingscapaciteit der verzadigde verdam~ 

pingszone in mm 
De percolatie uit de verdampingszone (P, mm/etm) 

wordt afgeleid van het surplus (S, mm) waarmee de 
inhoud op tijdstip t-1 de ve1dcapaciteit of evenwichts
capaciteit van deze zone (vKe, mm) overschrijdt. 
Voor S kan men schrijven 

(10.7) 



zodat 

(10.8) 

Dit is voor een Lit van 1 etmaal waarschijnlijk niet 
geheel juist, omdat water van het surplus Ianger dan 
24 uur in de betreffende zone aanwezig zou kunnen 
blijven. Bovendien is het surplus ten opzichte van de 
toestand op tijdstip t-1 geen juist uitgangspunt voor 
een heel etmaal. Voor een correcte bchandeling zou 
het profiel in talrijke lagen moeten worden verdeeld 
en het etmaal in vele perioden en zou men het sur
plus laag voor laag moeten Iaten afzakken, waarbij 
men met de betreffende k-waarde van elke laag zou 
moeten rekening houden. Een dergelijke werkwijze 
zou de rekenduur onaanvaardbaar verlengen. Hicraan 
werd ontkomen door twee maatregclen te nemen: 
1) de overschrijdingsvergelijking 10.8 werd vervangen 
door een gei'ntegrcerde formule (10.11); 2) de inhoud 
op tijdstip t-1 werd gecorrigeerd met snelheden in 
periode t, voorzover deze op dat moment reeds be
kend waren. We stellen nu de snelheid waarmee het 
surplus vermindert, cvenredig aan de fractie van het 
maximaal mogelijke surplus vU die op dat ogenhlik 
aanwezig is: 

dS/dt = -k.S/"U (10.9) 

Hierin is k het geleidingsvcrmogen van de grond 
(rum/ etm). 
Hieruit volgt door integratie 

P = So-St = So . [1-exp(-ki/"U)] (10.10) 

waarin voor So moet worden gesuhstitueerd S1_1 en 
voor t de duur van de elementaire periode, 1 etm. 

Dus 

P = S1.t . [1-exp(-k/"U)] (10.10a) 

Daar k afhangt van het vochtgehalte van de betref
fcnde zone, substituercn we hiervoor: 

k = ! ("!') (10.11) 

Is de verdampingszonc op veldcapaciteit of droger, 
dan wordt de percolatie op 0 gezet. De vcldcapaciteit 
("Kc, rum) kan worden berekend uit de grondwater· 
standsdiepte op tijdstip 1·1 (Fr~t. em) en de desorptie
krommen. De bergingscapaciteit vu bij de heersende 
grondwatcrstand verkrijgt men volgens: 

(10.12) 

De capillaire opstijging (C, mm/etm) wordt here· 
kend met 

(10.13) 

c en a zijn constanten. 
H stelt hicr de hoogte hoven het grondwater voor 
waar de verwclkingscapaciteit aanwezig zou kunnen 
zijn, wanneer al het water dat hoven het freatische 
vlak aan de verzadigingscapaciteit ontbreekt als leegte 

boven in de grond samengevoegd zou zijn. Dan kan 
de grootte van deze leegte (rum) met behulp van de 
specifieke verzadigingscapaciteit in em diepte worden 
omgerekend. Deze kunstgreep wordt toegepast, omdat 
de zuigkrachtgradH!nt evenmin elke dag bekend is 
als de vochtgehaltegradient. Hct is eerder gebleken 
(MAKKINK. 1962 biz. 115) dat de functies die he! 
capillaire transport beheersen door vergelijking 10.13 
kunnen worden vervangen wanneer we met een log tp 
van 4,2 te maken hcbben. Samcnvoegen van leegte 
betckent een laag maken waar log tp de waarde 4,2 
heeft. Als aan de veldcapaciteit van de verdampings
of de transitozone geen water ontbreekt, wordt de 
capillaire opstijging 0 gcnomen. 

De berekening van de zoeven genoemde samen
gevoegdc leegte vercist nog toelichting. Zou deze zon· 
der meer berekend worden dan zou deze bij her
vulling (tengevolge van een neerslagoverschot) kleiner 
worden, daarmec H en dus ook de capillaire opstij
ging. Men mag echtcr aannemen dat de capillaire op
stijging nog zolang op de oude voet doorgaat tot de 
leegte gcheel is hervuld tot het evenwichtsdeficit. \Ve 
berekenen daarom niet de samengevocgde leegtc, 
maar de grootste waarde ervan die in de loop van de 
tijd bcreikt wordt. Pas op bet moment dat de her
vulling tot de cvenwichtscapaciteit is toegenomen, 
wordt de leegte teruggezet op de leegte die overeen
komt met de evenwichtscapaciteit. 

Als er percolatie is (P) is er geen capillaire op
stijging (C) en omgekeerd. De overloop wordt be
rekcnd door het surplus van de inhoud van de ver
dampingszonc boven zijn verzadigingscapaciteit in 
fCn elementairc periodc naar de sloot tc Iaten vloeien. 
Dan is 

0 = ("lt-1 - "K,)I.dt + N- E- P (10.14) 

LfW is de hocveelheid water die ten gevolge van 
wortclgroei of afstcrving in rekening moet worden ge
bracht. Deze hoeveelheid kan worden afgeleid uit de 
tijdkromme die voor de bewortelingsdiepte wordt ge
gcven. De laag der diktetoename van de vcrdam
pingszone wordt gcacht het watergehalte van de even· 
wichtscapaciteit te bezitten omdat dan de grond nog 
op ve1dcapaciteit is; de laag der dikte-afname wordt 
gcacht het gemiddelde gehalte van de gehele verdam
pingszone te bezitten, omdat er dan een vochttekort 
kan zijn ontstaan. 

De afvoer uit de grondwaterzone (toevoer is er 
niet) wordt met de formule van HooGHOUDT (1940) 
berekend, uitgaande van de grondwaterstand op tijd· 
stip t-1. De afvoer wordt voor vier ontwateringsbases 
berekcnd: voor de sloten die het proefperceel aan de 
noonl· en oostzijde bcgrenzen, voor de drainreeksen 
die zuidelijk van het proefveld liggen en het water 
naar de oostelijke en zuidelijke sloot afvoeren en ten 
s1otte voor de Hupselse beek, die vee! zuidelijker ligt. 
De vier afvoeren worden bij elkaar geteld. Voor elkc 
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ontwateringsbasis worden de grootheden gegeven. 
Hierbij werd de ondoorlatende laag aangenomen op 
1,25 m onder de bodem van het naastbij gelegen 
punt van de Hupselse beck. Daar de grondwater
standbuis ongeveer op het hoogste dee! van het per
eeel staat en de afvoer naar de respectievelijke ont
wateringsbases eenzijdig is, werden in de forrnule van 
Hooghoudt, die voor tweczijdigc afvoer geldt, de 
verdubbelde afstanden van de buis tot de afvoer
leiding toegepast en de berekende afvoeren gehal
veerd. Zodra de grondwaterstand daalt beneden een 
ontwateringsbasis, wordt de betreffende afvoer 0. 

Ret bleck dat in 1965 te hoge grondwaterstanden 
en te kleine voehttekorten in het profiel werden bcrc
kend. Dit jaar was zeer regenrijk, waardoor het frea
tische vlak belangrijk hager lag dan in 1964. Dit deed 
vcrrnoeden dat de afvoer bij hoge grondwaterstand 
was ondersebat. Vermoede1ijk vloeide het water bij 
boge grondwatcrstand af door een laag met een 
bogere k-waarde. Daar de pF-krommen hoven en 
beneden 80 em beneden maaiveld belangrijk vcrschil
len, is het doorlatcnd vermogcn van de laag hoven 
80 em onder mv op 0,80 m/etm geschat (k = 1,50 
m/ etm bleek te hoog), terwijl de k van de laag bene
den 80 em onder mv op 0,14 m/etm werd gebouden. 

Het berekenen van de verandering van de hoeveel
heid water in de laag dcr grondwaterstandverandering 
(LIG) kan op twee manieren gebeuren. De eenvoudig
ste is dat van de gemeten grondwaterstanden wordt 
gebruik gemaakt. Volgens vergelijking 10.3 is nu 

(10.15) 

Hierin is 

(I 0.16) 

K 2 specifieke verzadigingseapaciteit van de betreffen
de grondlaag, mm/ em diepte 

We kunnen ecbter ook Ft bcrekenen uit de toe
stand van bet profiel. Deze berekening hangt af van 
onze definitic van grondwaterstanddiepte. Hieronder 
verstaan we de diepte van het grondwater wanneer 
het profiel of het onderste dccl crvan in hydrostatisch 
evenwiebt verkeert. Wanneer er water afzakt neemt 
dit water dee! aan de stijging van het grondwater en 
aan het inste11en van een nieuw hydrostatisch evcn
wieht. Is er echter capillaire opstijging dan verliest 
bet proficl hydrostatiseh water. Voor onze zandgrond 
nemen we aan dat het geleidingsvermogen groat ge
noeg is om in het gehele profiel op het eind van elk 
ctmaal hct hydrostatische evenwicht te herstellen. In 
dit geval is de grondwaterstanddiepte een functie van 
het evenwicbtsdeficit (U, rnrn): 

F, = f (U,) (10.17) 

terwijl hct evenwiehtsdeficit gelijk wordt gesteld aan 
het berckende deficit op tijdstip I. 

(10.18) 
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PK2 verzadigingseapaeiteit van profiel, mm 
De kromme F(U) kan voor het profiel uit de pF
metingen worden berekend. Pit volgt uit vergelijking 
10.4. 

Er zijn cen aantal complicaties waarmee rekening 
is gehouden. Ter vereenvoudiging zijn ze niet op
genomen in de tocstandsvergclijkingen 10.1 tot en 
met 10.4, zoals die hier zijn gegeven. De moei-
1ijkste cornplicatie was het feit dat gewoonlijk het 
profiel 50 nun water minder bevatte dan de pF
krommen verlangen. Een nadere analyse van de ge
mcten vochttekorten van 3 jaren leerde dat het even
wichtsdefieit U bij grondwaterstandcn in het interval 
tussen 0 en 120 em onder mv extra toenam vo1gens de 
gestreepte lijn van fig. 10.2. Dit wijst erop dat de 
bovenlagen van de grond in situ meer grate porH5n 
bevatten dan de pF-krommen aangeven. Bij een 
grondwaterstand lager dan 120 em onder mv zijn de 
betreffende poriek1assen van grand in situ en pF
krommen leeg. Dit brengt de principiCie vraag aan 
de orde of pF-bepalingen wei de werkelijke toestand 
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Fig. 10.2. \Vaterinhoud (P1) en bergingscapaciteit (U) 
als functie van de diepte van de grondwaterstand (F). De 
gestreepte lijn, die in de berekeningen is gebruikt, gceft 
het gemiddelde van de neutronische metingen weer, de 
getrokken lijn die volgens pF~metingen 
Water content (P1) and storage capacity (U) as a junction 
of the depth of the groundwater table (F). The interrupted 
line, used in the computations, gives the mean of the 
neutronic measurements, the full line is drawn according 
to pF-curves 



van het veld weergeven. De onbruikbaarheid van de 
voorhanden zijnde pF-krommen dwong tot het ge
hruik maken van een krornme F(U) die aan de waar
genomen vochttekorten is ontleend. De evenwichts
inhouden van de verschi1lende zones en lagen kunnen 
hieruit echter niet worden afgeleid. Deze werden wei 
uit de pF-krommen berekend. 

Ook met complicaties van het programma zelf 
is rekening gehoudcn. Zo zou bijvoorbeeld het 
grondwater de verdampingszone kunnen binnendrin
gen, zclfs hoven het maaiveld komen en naar de 
sloot afvlocien (overloop). Ook is ermee rekening 
gehouden dat de grond soms kaal of gedeeltelijk met 
gcwas bedekt was. Dam·toe is de bedekkings
graad van de gewashoogte afgeleid en voor het be
dekte en onbedekte deel een eigen verdampingsaan
deel berekend. Voor het kale deel is een andere 
verdampingsfunctie gebruikt als voor het begroeide 
deel. Hierin hebben de reflectiecoefficiCnt, de ruw
heidsparameter en de nulvlakverplaatsing verschillen
de waarden. De beide laatste grootheden zijn van de 
hoogte van het gewas en van de windsnelheid afhan
kCiijk. Voor deze samenhang zijn benaderingsformu
les ontleend aan fig. 5 en 6 in RUTEMA (1965). 

Ook is rekening gehouden met \'erdamping van 
cen nat gewas. Deze is namelijk potentiecl, maar 
groter dan van een vrij wateroppervlak. Beide worden 
apart berekend. Voor de berekening van de verdam
ping uit aanhangend water (de interceptie-inhoud) 
is een eigen inhoudsvergelijking gebruikt: 

if1 = '11_1 + Llt. (NB + CB- Nl- El) (10.19) 

index voor interceptie 
NB neerslag op de begroeiing, mm/ctm 
CB condensatic op de begroeiing, mm/ etm 
NT neerslag uit interceptie, mm/etm 
EJ evaporatie uit interceptic, mm/ etm 

Aan de interceptie-inhoud is cen capaciteit gegeven, 
die pas bij overschrijding neerslag op de grond geeft. 
Bij uitputting wordt de evaporatie er uit 0, terwijl 
dan uit de begroeide grond aileen transpiratie op
trcedt. De intercepticcapaciteit (K1, mm) is toegepast 
als een lineaire functie van het verzadigde verse ge
wicht van het bovengrondse gewas (JI n, kg! m2): 

(10.19a) 

Voor fJ~._ 1 zijn de volgende waardcn aangenomen: 
stoppelknollen 1,0, haver 0,3 en rogge 0,2. De be
trekking tussen het verzadigde verse gewicht en de 
gewashoogte is op experimentele gegevens gebaseerd 
(fig. 10.3a). Evenzo de relatie tnssen de bedekkings
graad (B) en de hoogte van het gewas (fig. 10.3b). 

Negatieve wam·den uit de Penman-formule worden 
als condensatie (dauw of rijp) behandeld. In het ge
kozen jaar 1964 is de grond eerst kaal, daarna wordt 
haver verbouwq, gevolgd door rogge. In 1965 vo1gen 
hierop stoppelknollen. Dit wordt tot uitdrukking ge-
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Fig. 10.3. a. Vers gewicht bovengrondse de len (V H) als 
functie van de gewashoogte (H)' volgens potproeven. 
b. Bedekkingsgraad (B) a1s functie van de gewashoogte (H) 
volgens veldproeven 
a. Fresh wdght (V nJ of tops as a function of height of 
the crop according to pot experiments. 
b. Soil cover ratio (B) as a function of crop height (H) 
according to field experbnents. Haver = oats, rogge 
rye, st.knollen = turnips, vias = flax, gras = grass 

bracht in twee tijdkrommen: een voor de gewas
hoogte in em en een voor de verzadigingscapaciteit 
van de verdampingszone in mm water resp. de cffec
tievc worteldicptc in em diepte. Het moment dat de 
afrijping (vergeling, dus transpiraticvermindering) van 
het gewas begint, is gebaseerd op praktijkgcgevens, 
evcnals de snelheid van deze vermindering. 

In het profiel zijn twee lagen onderscheiden op 
grond van de pF-krommen. Boven 80 em en bier 
beneden werden verschillende pF-krommen uit de 
voorhanden zijnde pF-krommen door grafische intcr
polatie verkregen. Hieruit volgde ook de specifieke 
verzadigingscapaciteit en de evenwichtscapaciteit. 

Daar bij verst de grondwaterstand extra daalt ten
gevolge van hct bevriezen van water dat opstijgt, 
hebben we hiervoor een ruwe benadering ingevoerd. 
Dit kon moeilijk beter, omdat de vereiste gegevens 
voor het vocren van een warmtehuishouding van de 
grond ontbreken. Het water in de verdampingszonc 
en eventueel ook in de transit ozone,. bcvriest voor 
zover de warmte-uitwisseling met de atrnosfeer dit 
eist volgens vergelijking 10.20 ontleend a an DE VRIES 
en VENEMA (1954) . 
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(10.20) 

hoeveelheid uitgewisselde warmte, cal/cm2.min 
de warmte-uitwisselingscoefficiCnt, 
cal/ cm2.min. °C 

1a-11[J het temperatuurverschil tussen Iucht en grond
oppervlak 

Ook is volgens DE VRIES en VENEMA (1954) 

hw = 0,0070 (1 + 0,54 u) 

waarin u de windsnelheid is in m/ sec. 

(10.21) 

De uitwisse1ingscoCfficH!nt aldus berekend geldt voor 
water en een grond met kart gras bedekt. Wij brciden 
de geldigheid uit tot een kale grand en een sneeuw
dek. Oak nemen we aan dat bij bevriezen van water 
of smelten van sneeuw en ijs de temperatuur van hct 
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Calculate 
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Input 

Berekenen 
Calculate 

Berckenen 
Calculate 

Wijzigen 
Change 

Berekenen 
Calculate 

Typen 
Type 

Ponsen 
Punch 

oppervlak t w 0°C is. Door toepassing van de smel~ 
tingswarmte (cal/ g water) vinden we voor een perlode 
van ecn etrnaal de hoevcelheid ijs die zich vorrnt of 
die smelt: 

Y 0 = -T. [0,0070 (1 + 0,54 u)].60.24.10!w, (10.22) 

Y 0 ijsvorming bij onbedekte grand, mm/ etm 
T gcmiddelde dagelijksc luchttemperatuur op 2 m, °C 
u windsnelheid op 2 m hoogte, m/sec 
w8 stollingswarmte van water, cal/ g 

Ligt er echter sneeuw, dan treedt tengevolge van 
iso1atie minder bevriezing op. Een sneeuwdek van 
10 mm water of meer wordt geacht bevriezing van 
het water in de grand volledig te beletten. We nemen 
aan dat bij een dunnere laag de bevriezing naar even
redigheid wordt vergroot vo1gens 
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Constants, tables, 
initial values 

Constant parameters 

Daily values 

Rates of changes 

States (contents) 

Indices of contents 

Totals and means 

Has balance 
period passed? 

Totals, m•erages, 
contents, rates 

Totals= 0 

Has year passed? 

End 

Fig. 10.4. Overzicht van de berekeningsprocedure. In- en uitvoer zijn weergegeven met afge
ronde rechthoeken, berekeningen met rechthoeken, beslissingen met ruiten 
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Y, = Yo (1- SIS;) (10.23) 

Y 5 ijsvorrning bij aanwezigheid van sneeuw, mrn/etm 
S hoeveelheid sneeuw, rnm water 
Si hoeveelheid sneeuw nodig voor volledige isolatie, 

mm water 

Het smelten gebeurt tcndele door atmosferische 
warmte (Y0 wordt negatief in vergelijking 10.22), ten
dele door gcleidingswarmte uit de ondergrond. Hier
voor werd toegepast 

W, = (LITyi;JZ).).. 60'.24.10/w, (10.24) 
Ws smeltwater uit snccuw of ijs tengevolge van 

geleidingswarmte uit de bodem, nun/ etm 
.dTvl LIZ temperatuurgradii;!nt tussen de bovenste 

grondlaag en die op 1 111 diepte, °C/ em 
}. specifiek warmtegeleidingsvermogen, cal/ 

cm.sec.°C 

De gradient der grondtemperatuur is voor 1 de
cember 1963 en voor 13 november 1964 gesteld op 
0,092 °C/ em en daarna gedurendc 35 dagen vermin
derd met de waarde 0,0015 °C/cm.etm. Dcze gege
vens berusten op metingen te Wageningen. Aan de 
hand van gegevens van een zandgrond (VAN DuiN, 
1956) is l geschat op 0,0027 cal/cm.sec."C, gel
dig voor zand met 70 vol.% vaste delen en 5 vol.% 
water tot 40 vol.% vaste delen en 30 vol.% water. 
De gehelc rekenprocedure is verkort weergegeven in 
fig. 10.4. Hierin zijn in- en uitvoergrootheden door 
een rechthoek met ronde hoeken omlijst, grootheden 
die berekend worden staan binnen een rechthoek, 
terwijl voorwaardelijke beslissingcn binnen een ruit 
zijn aangegeven. 

De gehele werkwijze werd een dynamische imitatie 
genoemd in tegcnstelling tot een dynamische simu
latie. Dynamisch, omdat de berekening voortdurend 
op korte tennijn verandert, in tegenstelling tot bere
keningen waarbij over tangere perioden een statistisch 
gerniddcldc wordt gebruikt. Ret is een imitatie, omdat 
geen onnatuurlijke inhoudsuitputtingen en eapaciteits
overschrijdingen worden toegelaten, zeals bij bet si
muleren. Dit laatste zou een onpraktisch kort tijds
element vereisen, waardoor de rekentijd veel te lang 
zou worden en de bewerking kostbaar. 

In het programma zitten ca. 450 vergelijkingen, 
ca. 130 beslissingen, 58 parameters, 9 tabellen met 
een ingang en 4 tabe1len met twee. 

3. DE RESULTATEN 

Nadat het programma was gesehreven heeft het 
vele malen moeten !open voordat aile fouten en te
kortkomingen waren weggenomen, met aile ornstan
digheden en situaties was rekening gehouden en aile 
verschijnselcn consequent waren vcrantwoord. Dit 
gebeurde voornamelijk voor het jaar 1964. Vergelij-

king van de uitkomsten met de ingevoerde weers
omstandigheden (neerslag, vorst, droogte) en met ln
grepen (b.v. ploegen) wijst uit of het programma 
redelijk reageert op de gebeurtenissen. Zo wees het 
niet op verst reageren van het verloop van de be
rekende grondwaterstand - een reactie die wei ge
programmeerd was - crop dat hierbij een program
meerfout was gemaakt. Een plotseJinge pick met een 
gewijzigd verloop in de grondwaterstand erna, wees 
crop dat het ploegen van het veld niet juist was ver~ 
antwoord. Het optreden van een zaagtandverloop 
waarbij de tanden niet met de neerslag correspondeer
den, wees op ccn oscillatie, gevolg van het feit dat 
teveel water opsteeg om geborgen te kunnen blijvcn 
en na een of enkele dagen weer moest afzakken. 

Tot zover is het nog niet nodig geweest naar de 
waarnemingen tc kijken. We willen ons eerst tot 1964 
beperken en het berekende grondwaterstandverloop 
vergelijken met het waargenomen verloop. Het vocht
tekort in het profiel Iaten we voorlopig terzijde, want 
in de eerste plaats was het deficit niet van dag tot dag 
bekend, maar slechts met intervallen van ongeveer 
twee weken. In de tweede plaats waren de cijfers van 
de waargenomen vochtveranderingen geeorrigeerd op 
grond van de metingcn onder het freatische vlak in 
de lagen van 230 tot 270 em bencden maaiveld. 
Hoewel in de lagen van 130 tot 230 em beneden 
maaiveld die tot 14 mei onder het freatische vlak 
lagen, geen vochtveranderingen mochten zijn opge
treden, waren er toch veranderingen die varieerden 
van + 13 tot -10 mm. Dit doet twijfel rijzen aan de 
nauwkeurigheid van de gecorrigecrde gemeten in
houdsveranderingen hoven het grondwater. Ten derde 
werden de metingen op 20 em beneden maaiveld ge
acht het vochtgehalte in de gehele laag van 0 tot 20 
em beneden maaiveld weer tc geven, wat zeker niet 
steeds het geval is, namelijk niet wanneer er ijs in de 
bovcngrond zit, neerslag onderweg is of een grotcr 
tekort voorhanden dan op 20 em beneden maaiveld. 

Een betere toets is het verloop van de grondwater
stand. De waarnemingen zijn door punten weergcge
ven (fig. 1 0.5). Daartusscn is een verloop getekend 
dat berust op een registratie die wcrd uitgevoerd op 
ecn afstand van 100 m op een niveau dat 1,5 rn lager 
is dan dat van de meetbuis. Het tijdstip van de water
standsmeting vie! niet altijd om 8 uur, het tijdstip 
waarvoor de berekening geldt. Een tijdsverschil is 
belangrijk op dagcn waarop de grondwaterstand snel 
verandert. 

Het berekende grondwaterstandverloop in 1964 
(fig. 1 0.5) vcrtoont fluctuaties die vrijwel synchroon 
met de waargenomen fluctuaties optreden en van 
dczelfde orde van grootte zijn. Ret vertoont echter 
een aantal belangrijke afwijkingen: 
1) tussen eind maart en begin april is de grondwater

stand te weinig gestegen, namelijk 7 in plaats van 
23 em; 
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Fig. 10.5. Het berekende (getrokkcn lijn) en waargenomen (gestreepte lijn) verloop van de diepte van het grondwater in 
1964. De stippcn geven de metingen weer, de lijn cr tussen bcrust op een registratie in de buurt. v = vorstperioden; z = 

datum zaaien; m = datum maaien 
The computed (full line) and observed (interrupted line) course of the groundwater table in 1964. The dots represent the 
measurements, the connecting line is based on an interpolation of records in the neighbourhood. Crops are represented by 
arrows between sowing and harvesting (oats and rye respectively). v = frost periods; z = date of sowing; m = date of 
harvesting 

2) van begin april tot begin juni is de berekende 
waterstand te diep, maximaal 20 ern; 

3) van half juni tot half november is de berekende 
waterstand te ondiep, maximaal 35 em; 

4) van half november tot begin januari is de bere
kende waterstand te diep, ten hoogste 15 ern; er 
zijn echter slechts twee waarnemingen. 

Deze resultaten wcrden verkregen met een k-waarde 
van 0,14 m/ etrn voor de Jaag beneden 80 em be
n eden maaiveld. Dit is de laagste van twee met de 
boorgatenmethode verkregen metingen, uitgevoerd op 
1150 m westelijk van het proefveld. De andere waar
de (0,18 m/etm) werd vastgeste1d op 1800 m ten 
zuidwesten ervan. Het gebruik van deze waarde doet 
de lijn van het bcginpunt af geleidelijk meer dalen en 
geeft aileen tussen juli en november een verbetering. 
Hij cindigt te laag. 

De afwijking onder 1) wijst op een gebeurtenis 
tussen het einde van de vorstperiode en het zaaien, 
die het grondwater in werkelijkheid deed stijgen. Dit 
kan de grondbewerking zijn geweest, waardoor de 
verdampingszone wordt verkleind en de verdamping 
vcnninderd. Ook kan de grondbewerking een dating 
van de U-krornme hebben veroorzaakt voor het wa
terstandinterval groter dan de bewerkingsdiepte (fig. 
1 0.2), met een afbuiging naar U = 0. De sprong in 
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de lijnen van 1964 ontbreekt in die van 1965 tocn 
geen grondbewerking plaats heeft gehad. De afwijkin
gen onder 2), 3) en 4) kunnen opgevat worden als 
een te gering berekende jaaramplitudc van het grond
waterstandverloop. Tijdens de periode dat jonge 
rogge op het veld stand, kan geen grote fout zijn 
gcmaakt, al mocst zijn hoogte worden geschat. Ook 
bij de haver zal de verdarnping nict vee) tc laag hc
rekend zijn, want hieraan is althans een hoogtemeting 
verricht en het begin der vergeling zal, gezien de nor
male lengte van de vegctatieperiode, niet ver mis zijn 
geschat. Bet is waarschijnlijker dat de waterstand
bcrckcning deze zomer onjuist was. Deze is irnrners 
gebaseerd op de onderstcHing dat na elk etmaal het 
profiel weer in hydrostatisch evcnwicht terugkeert, 
wat blijkbaar in een vrij droog jaar als 1964 toch niet 
juist is. 

De berekende \Vaterstand reageert goed op de 
vorst. Bij uitschakeling van de vorstinvloed daalt de 
berekende lijn met zeer kleine fluctuaties vrijwel 
constant. Het berekende verloop van het vochttekort 
sedert het begintijdstip van de berekcning, de cumu
latieve grondvochtverandering, vertoont gelijksoortige 
afwijkingen van de waarnemingen als bij de grond
waterstand werd vastgesteld (fig. 1 0.6). Dat wil zeg
gen dat de berekende jaararnplitude ook hier te gering 



50 

0 

-150 

v v 
doc jan:64 

v _y. 
febr. met 

•• • 

z 
t 

april 

1964 

•• 

Haver Rogge 

m z v t t 
mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 

Fig. 10.6. Het berekende vochttekort (getrokken lijn) en bet waargenomen vochttekort (punten) in 1964 sedert het begin
tijdstip. v = vorstperioden; z = :za.aidatum; m = maaidatum 
The computed moisture deficit (full line) and the observed moisture deficit (dots) in 1964 since the starting moment. 
Crops are represented by arrows between sowing and han•esting (oats and rye respectively). v = frost periods; z = date 
of sowing,· m = date of lwrvesling 

0 

-50 

1965 

' I 
' ' I 
I 

' I 

• 
' ' 

Rogge 
~------------------~~~------------------_. ..-=S--'t"'op'-'-p'-'e'-'-lk"'n-'-'o'-'-l-"l e"'n'----? 

v 
a 

v v t 
b 
t 

mz 
t t v 

jon.'SS febr. mrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 

Fig. 10.7. Het berekende (getrokken lijn) en waargenomen (gestreepte lijn) verloop van de diepte van het grondwater in 
1965. De stippen geven de metingen weer, de lijn er tussen bemst op een registratie in de buurt. v = vorstperioden, z = 
datum zaaien; m = datum maaien; a = in aar; b = begin bloei; g = begin geel worden; ? = ploegdatum onbekend 
The computed (full line) and observed (interrupted line) course of the depth of the groundwater table in 1965. The dots 
represent the measurements, the connecting line is based on an interpolation of records in the neighbourhood. Frost 
periods are represented by stripes below. Crops are represented by arrows between sowing and han•esting (rye and turnips 
respectively). v = frost periods; z = date of sowing; m = date of harvesting; a = heading; b = beginning of flowering; 
g = beginning of yellowing,• ? = date of ploughing unknown 

203 



150 

1965 

100 

E~ 

E E 
~§ 50 

h. 

i-i3 •• n:<;: 
£?~ 
~~ 
~2 • • 
u!o! 0 

n •• 

-50 

Rogge 

v v v a b 
t t 

Stoppelknollen 
? 

mz v v 
t t ..... 

jon.'65 febr. met april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 
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is. De fluctuaties echter zijn, voorzover de meettijd
stippen dicht genoeg op elkaar volgden, overeenkom
stig met die van de waarneming. Voor de discrepantie 
tussen berekening en waarneming op 26 februari, 
14 mei en 20 en 25 november kan geen verklaring 
worden gegeven. 

In 1965 komt bet berekende verloop van de grond
waterstand en het vochttekort globaal overeen met 
het waargenomen verloop (fig. I 0.7 en 10.8). De 
fluctuaties van de grondwaterstand zijn van dezelfde 
orde van groottc en zijn nagenoeg synehroon met die 
van de waarneming. De afwijkingen kunnen als volgt 
worden gekarakteriseerd: 
1) tot begin mei zijn de berekende waterstanden die 

met de metingen corresponderen steeds te diep, 
echter niet meer dan 15 em; 

2) tusscn begin mei en half juli is de berekende 
grondwaterstanddiepte nag meer overberekend, 
tot maximaal 50 em; 

3) van half juli tot begin september is de grond
waterstand niet diep genoeg berekend, ten hoogste 
25 em te ondiep; 

4) op het eind is de berekende grondwaterstand ca. 
45 em te ondiep. 

Bij bet beoordelen van deze afwijkingen moet be
daeht worden dat de grand vrijwel steeds door een 
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gewas bedekt was, waarvan de noodzakelijke gegevens 
echter ontbrakcn namelijk de hoogte en de mate van 
vergeling. In welke mate deze factoren bet resultaat 
bei'nvloeden blijkt uit fig. 10.9 waarin het berekendc 
ver1oop van de grondwaterstand is weergegeven bij 
gebruikmaking van de twee hoogteverlopen en de 
twee tijdstippen van het begin der afstcrving die in 
fig. 10.10 zijn afgcbeeld (lijnen A en B met pijl op 
de kronunen voor het begin van de vergeling). Ook 
de gewasrelaties (bedekkingsgraad/hoogtc, intcrceptie
capacitcit/vcrs gcwieht, vers gewicht/hoogte) hebben 
een grate invloed. Lijn A' in fig. 10.9 is berekend met 
de gewasrelaties van de verbouwdc gewassen (rogge 
en stoppelknollen) met gebruik van Jijn A voor de 
hoogte, de lijncn A en B berusten op de relaties 
van irrelevante gewassen (vias en gras, zie fig. 10.3 a 
en b). Het ontbreken van gegevens over de gewassen 
ontnccrnt de zin aan pogingen om de uitkomstcn te 
interpreteren. Op een punt moet echter wei gewezen 
worden. In de periode dat de grondwaterstandlijnen 
in fig. 10.9 bet minst van elkaar afwijken (half mei 
tot half juni) is de belling van de berekende lijncn 
van grondwaterstand en vochttekort in 1965 gelijk 
aan en zeker niet grater dan die van de waargenomen 
lijnen, zoals in 1964 het geval was. Dit kan betekencn 
dat in dit natte jaar de conceptie der waterstands~ 
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berekening wei juist was. In 1965 was op 1 juni hct 
grondwaterpeil 75 ern beneden maaiveld, het voeht
tekort sedcrt het nulpunt eind 1963 20 mrn. Dam·en
tegen waren de corresponderende geta11en in 1964 
130 em beneden maaiveld en 75 mrn. 

Het berekende vochttekort in het eind van 1965 
is vee! te klein, maar bedacht moet worden dat de 
metingen tijdens een vorstperiodc plaats hadden en 
ijs in de bovcngrond niet wordt gemeten. 

Tenslottc geven we grafieken van de verdamping 
in beide jaren (fig. 10.11 en 1 0.12). De lijn stelt de 
verdarnping van een vrij watervlak voor, de punten 
geven de werkelijke vcrdamping weer, namelijk de 
som van transpiratie en evaporatie uit de interceptie 
of uit de grond. Hoge waarden worden gevonden in 
perioden waarin een boog gewas door regen bevoch
tigd is. Negatieve waarden komen voor op dagen dat 
de dauw niet verdampt. \Vanneer bij een hoog gewas 
de evapotranspiratie 0 is, is het gewas dor en uitwen
dig droog. De hoge waarden in mei (tot 10 mm/ etm) 
werden berekend bij een zeer vochtige grand en een 
hoog gewas, waarbij het 10 dagen door regen uitwen
dig nat was. 

4. BESPREKING 

Uit dit verslag zou men de indruk kunnen krijgen 
dat de resultaten zonder vee! tegenslag werden vcr
kregen toen eenmaal het programma vrij van fouten 
was. Dit was in het geheel niet het geval. Zelfs toen 
met bet jaar 1965 werd begonnen, kwamen nog pro
grammeerfouten te voorschijn, die zich in 1964 niet 
manifesteerden. 

De conceptie voor het programmeren van de 
grondwaterstand is na veel vergeefse pogingen tot 
stand gekomen en nog niet bevredigend. Er stonden 
verschillende alternatieven ter beschikking. Het hier
voor beschreven alternatief, waarbij de vochtverande
ringen van het gehele profiel voor de grondwater
stand verantwoordelijk zijn gesteld, was wei het meest 
eenvoudige, maar niet het laatst beproefde. In een 
vroeger stadium van bet onderzoek voerde dit echter 
niet tot een goed resultaat, omdat toen de functie 
F(U) verkregen uit de pF-krommen nog niet was ver
vangen door de kromme volgens de metingen (fig. 
10.2). Daarom werden andere alternatieven beproefd, 
waarbij wcrd aangenornen dat niet elke dag bet ge
hele profiel in bydrostatiscb evenwicht terugkeert, 
maar aileen de capillaire laag, of de laag tot de ver
dampingszone, of tot het leegtevlak. Ook werd nage
gaan of men bij percolatie bet evenwiebt zich moet 
Iaten hersteUen tot het maaiveld en bij capillaire op
stijging tot een der genoemde vlakken. AI deze po
gingen zijn voor 1964 gedaan en hadden niet het 
gewenste gevolg. Intussen was bet echter niet mogelijk 
de gemeten pF-krommen geheel terzijde te Iaten, om-

dat ze voor het berekenen van de veldcapaciteit van 
verschillende lagen en zones nodig zijn. Mogelijk zijn 
een aantal diserepanties tussen berekening en waar
neming aan het gebruik van dcze krommen toe te 
schrijven. 

We willen niet onvermeld Iaten dat aile keren dat 
het programma heeft gelopen, ons iets leerde. We 
hebbcn daarin aanleiding gevonden cnkele constanten 
te wijzigen, zo werd bijvoorbeeld de capaciteit van 
de verdampingszone bij onbegroeide grand, die eerst 
40 mm bedroeg, veranderd in 25 mrn. Het invoeren 
van een grotere k-waarde voor de laag hoven 80 em 
beneden maaiveld is al vermeld. 

5. CONCLUS!ES 

Uit het bovenstaande mag worden besloten dat de 
fluctuaties in de grondwaterstand en het vochtdeficit 
bevredigend konden worden berekend. Dit geldt ook 
voor de jaaramplitude van de grondwaterstand en het 
vochtdeficit in cen regenrijk jaar. Dan is blijkbaar de 
toestand van bet profiel in overeenstemming met onze 
conceptie dat na elk etmaal het profiel weer in hydro
statisch evenwicht is teruggekeerd. In een droger jaar 
echter, werd de jaaramplitude te klein berekend. Een 
betere conccptie als uitgangspunt voor de berekening 
van de grondwaterstand is daarom in voorbereiding. 

Er is aile aanleiding tc vcrwachten dat de water
huishouding van een veld op bevredigende manier zal 
kunnen worden berekend met een digitate imitatie, 
wanneer op een aantal punten meer zekerheid is ver
krcgen. Zo is er reden te vermoeden dat de pF
krommen nict representatief zijn voor de toestand 
van het veld. Een onderzoek naar dit punt is in voor
bereiding. 

Verder is duidelijk gebleken hoe belangrijk de aard, 
hoogte en toestand van het gewas voor de waterhuis
houding zijn. Regelmatige meting van de hoogte en 
gegevens over vergeling, legering en onkruidbezetting 
zijn onmisbaar. Ze zijn met aanzienlijk minder kosten 
verkrijgbaar dan periodieke metingen van de vocbt
inhoud van bet profiel. Deze laatsten zullen beperkt 
kunnen worden tot een opname op een gunstig tijd
stip, wanneer men eenmaal beschikt over een arsenaal 
van eens en vooral gemeten parameters en relaties 
van gronden en gcwassen en over juiste pF-krommen 
van het veld in kwestie. 

Het ontwikkelde programma opent de mogelijkheid 
om voor praktijkdoeleinden voldoend nauwkeurige 
gegevens over de waterhuishouding te verkrijgen met 
weinig waarnemingen. Het zal dan zelfs mogelijk zijn 
een lange reeks van jaren door te rekenen zonder 
over gegevens van de toenmalige gewasontwikkeling 
te beschikken. Daartoe kan men voor elk jaar een 
represen.tatieve standaard-boogte/tijd-kromrne inzet~ 

ten. Zulk een wcrkwijze is van betekenis voor het 
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bepalen van de frequentie van wateroverlast en water
tekort. Hierop kunnen berekeningen van de rentabi1i
teit van te treffen voorzieningen worden gebaseerd. 
Voorlopig biedt het programma ook de rnogelijkheid 

LITERATUUR 

DuiN, R. H. A. VAN. 1956. Over de invloed van grond
bewerking op het transport van warmte, Iucht en 
water in de grond. Versl. Landbouwk. Onderz. 62.7, 
82 pp. 

HooGHOUDT, S. B. 1940. Bijdrage tot de kennis van eenige 
natuurkundige grootheden van den grond. No. 7. 
Versl. Landbouwk. Onderz. 46 (14) B: 515-707. 

MAKKTNK, G. F. 1962. Vijf jaren lysimeteronderzoek. 
Verst. Landbouwk. Onderz. 68.1, 241 pp. 

-- 1962. Een berekening van bet waterverbruik van de 
gewassen in een landbouwgebied volgens de verdam
pingsmethode. In: De waterbchoefte van de Tieler
waard-west, Commissie ter bestudering van de water
behoefte van de Gelderse landbouwgronden, biz. 
96-98. 

208 

om in onderzoeksituaties waar veel metingen worden 
gedaan, na te gaan bij welke concepties van weinig 
bekende processen de beste overeenstemrning tussen 
berekening en waarneming wordt verkregen. 

-- 1968. Berekening van de evapotranspiratie uit de 
Rottegatspolder en uit bet drainage-lysimeterveld. In: 
\Verkcommissie voor verdampingsonderzoek 15e ver
slag: 80-102 ('s-Gravenhagc, 1965), 16e verslag: 7.1-
7.3 ('s-Gravenhage, 1968). 

-- Synthesis of the water economy of a fictive crop. 
In voorbereiding. 

RJJTEMA, P. E. 1965. An analysis of actual evapotrans
piration. Agr. Res. Rep. 659: 1-107. 

VRIES, D. A. DE, and H. 1. VENEMA. 1954. Some con
siderations on the behaviour of the Piche evapori
meter. Vegetatio 5: 225-234. 



DEELRAPPORT II 

Waterbalansstudies m kleine . stroomgebieden 

H. J. Colenbrander 

1. INLEIDING 

Waterbaiar.sstudies nemen bij het hydrologisch on
derzoek een belangrijke plaats in, omdat deze een 
gocd inzicht verschaffen in de kwantitatieve samen
hang tussen de verschillendc grootheden. Hierdoor 
wordt verdere kennis verworven over de bodem- en 
gebiedseigenschappen en over de hydrologische pro
cessen die zich in het gebied van onderzoek voordoen. 

Soms hceft de watcrbalansstudie betrekking op cen 
enkele Iysimeter of een enkel proefveld, maar dikwijls 
wordt oak een gchele polder of een stroomgebicd van 
een beck in beschouwing genomen. 

Hoewel hct principe van de waterbalans eenvoudig 
is, brengt het uitwerken ervan tach de nodigc preble
men met zich mee. Zclfs bij zorgvuldig meten van ba
lanstermen zoals neerslag en berging is' men niet zeker 
de ware getalswaarde te hebben gevonden, waarmedc 
deze grootheden in de waterbalans voorkomen. Ver
schillende termen zoals de verdamping en de onder
grondse verliezen, zijn bovendien slechts te bepalen na 
uitvoerige analyse van aanvullend cijfermateriaal. Om 
deze reden wordt veelal C6n van beide, in dit geval de 
vcrdamping, als sluitpost van de waterbalans bepaald. 

De waterbalansvergelijking kan aan de doelste11ing 
van het onderzoek en de aard van het object waarvoor 
de studie wordt uitgevoerd, worden aangepast. Ret 
voordeel hier·van is, dat met de sluitpost, in dit geval 
dus de verdamping, direct het . gebiedsgemiddelde 
wordt bepaald. Bij theoretische verdampingsbereke
ningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van meteoro
logische waarnemingen van een enkel meetpunt, geeft 
het bepalen van het gebicdsgemiddelde steeds een on
zekere uitkomst. Voor kleine stroomgebieden geldt dit 
in mindere mate. Dan verdient een fysische bereke
ning van de vcrdamping de voorkeur. In dat geval na
melijk is het opstellen van nauwkeurige waterbalans
vergelijkingen juist moeilijk, omdat de gebiedsgrenzen 
meestal niet voldoende exact kunnen worden vastge
steld en de randinvloeden relatief groot worden. 

In dit dcelrapport wordt beschreven hoe voor een 
aantal stroorngebieden in het Leerinkbeekgebied de 
verdamping is bepaald. Ret betreft voornamelijk de 
gebieden 10, 12, 13 en 14 alsmede, voor de periode 
1962 - 1966, het gehe1c Leerinkbeekgebicd. Bij de stu
die is in het bijzonder de grootte van de verschillende 
balanstermen in zeer droge en zeer natte perioden na-

gegaan, waarbij Speciale aandacht is besteed aan de 
bepaling van de bergingsveranderingen. 

2. DE PER !ODE VAN ONDERZOEK 

Bij het onderzoek is een belangrijk punt de tijdvak
lengte w;::~.arover de waterbalansen worden opgesteld. 
De meest gedetailleerde informatie wordt uiteraard 
verkregen · indien de balansen over korte perioden 
worden opgesteld, bijvoorbeeld over een of enkele da
gen. De extremen \vorden dan immers weinig afge
vlakt. Bij waterbalansstudies voor grote gcbieden is 
het cchter _mocilijk korte perioden te kiezen orndat on
der andere de verschillen in waterberging niet nauw
kcurig genoeg kunnen wofden vastgesteld. De fouten 
in dcze term spelen dan een relatief grote rol. fvieestal 
worden daarom langcre balansperioden gekozen, bij
voorbeeld 5, 10, 14 of 30 dagen. Indien gegevens over 
de berging geheel ontbreken worden de waterbalansen 
dikwijls opgesteld voor gehcle jaren of voor perioden 
in de winter, wanneer de bergingsvcrschillen relatief 
klein zijn. 

Bij balansstudies verdient het geen voorkeur met 
kalendcrjaren te werkcn, omdat de· bergingsverschillen 
tussen hct begin en eind van een dergelijk balansjaar 
zeker niet vcrwaarloosbaar klein zijn. Het begin vall 
het grociseizoen blijkt onder Nederlandse omstandig
hcden een gunstig moment te zijn om het balansjaar 
te bcginnen (tabel 11.1). Het blijkt dat de 14-daagse 
waarncmingen van de grondwaterstand in de maanden 
maart, april en juni over de periode 1952 - 1966 de 
kleinste standaardafwijkingen geven. In de laatst ge
noemde maand Jigt de grondwaterstand echter op een 
vee) lager niveau terwijl de hoeveelheid bodemvocht 
van jaar tot jaar sterk kan varieren (tabel 11.1 ). Om 
dezc reden is de maand juni toch minder gcschikt als 
begin van hct balansjaar. Bij het onderzoek in het 
Leerinkbeekgebied is als balansjaar het tijdvak van 
1 april tot en met 31 maart gekozcn, terwijl met 14-
daagse balansperioden is gewerkt. Het begin en einde 
van deze periode is zodanig gekozen, dat dezc zoveel 
mogelijk met de data van de 14-daagse bodemvocht
en grondwaterstandwaarnemingen samenvallen. Dan 
kan namelijk de berging, dat is de hoeveelheid water 
die op een bepaald moment in de grond en in het lei
dingcnstelscl aanwezig is, het nauwkeurigst worden 
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Tabel 11.1. Gemiddelde grondwaterdiepte en vochtinhoud van de gebieden 10 en 12 voor de 
diverse maanden met de bijbehorende standaardafwijkingen 

Maand Gemiddelde Standaardafwijking 

grondwater- vochtinhoud vochtinhoud kolom (1) kolom (2) kolom (3) 
stand van (laag (laag (em) (mm) (mm) 
4 buizen 0-210 em) 0-280 em) 
(em- mv) gebied 10 gebied 12 

(mm) (mm) 
(1) (2) (3) 

jan. 70 589 484 36 30,4 43,5 
febr. 73 580 471 34 27,5 39,6 
maart 77 588 476 21 9,2 5,9 
april 92 585 479 21 10,5 10,4 
mei 113 575 472 24 13,2 21,7 
juni 127 542 435 21 26,0 29,7 
nov. 98 555 454 44 37,8 56,9 
dec. 77 592 489 40 28,9 43,3 

(I) (2) (3) 
moisture moisture 

groundwater content colltent 
level of (layer (layer 
4 wells 0-210 em) 0-280 em) 

(em- soil basin 10 basin 12 column (1) column (2) column (3) 
surface) (mm) (mm) (em) (mm) (mm) 

Month Mean Standard deviation 

Table 11.1. Mean groundwater depth and moisture conte111 of the basins 10 and 12 for the 
various momhs with the related standard deviations 

vastgesteld. De waarnemingen moeten bovendien on
geveer gelijktijdig over het gehele gebied plaatsvinden, 
hetgeen om praktische redenen veelal onmogelijk is. 
Daarom zijn de meetdata die direct na een grate neer
slaghoeveelheid vallen niet als het begin en het einde 
van ceo balansperiode gekozen. Bij neerslag geva1len 
juist voor het begin van een balansperiode zou deze 
niet, maar de afvoer die er het gevolg van is, wel in 
de watcrbalans voorkomen, terwijl bij neerslag juist 
voor het einde van een balansperiode van het omgc
keerde sprake is. In deze gevallen zou bij het begin 
en het cinde van een periode cen hoeveelheid water 
aanwezig zijn, die zecr tijdelijk wordt geborgen en die 
moeilijk nauwkeurig kan worden bepaald. Daarom 
zijn in dat geval het begin en het eindc van de balans
pcrioden enige dagen vcrschovcn, en wei zodanig, dat 
het begin steeds voor een neerslagbui en het einde 
ervan zo mogelijk 2 of 3 dagen na een dcrge1ijke bui 
valt. De berging op deze momenten is bepaald door 
interpolatie van de uitgevoerde grondwaterstand- en 
bodemvochtmetingen, alsmede aan de hand van het 
vcrloop van neerslag minus 0,7 van de, voor het 
K.N Jvi.I. station Winterswijk, bepaalde open water
verdamping. 

Ecn ander belangrijk punt waarop moet worden ge
wezen is dat meestal slechts over een beperkt aantal 
jaren waarnemingen beschikbaar zijn, waardoor de 
kans groat is, dat extreem natte of drogc situaties zich 
in een korte waarncrningsperiode niet voordoen. Over 
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de grootte van de diverse balanstermen tijdens derge
lijke extreme situaties kan dan een minder betrouw
bare uitspraak worden gedaan. De gelukkige omstan
digheid hceft zich voorgedaan, dat gedurende het tijd
vak 1962- 1967 zowel zeer droge als extreem natte 
perioden zijn voorgekornen, zodat voor dit tijdvak een 
redelijke zekerheid omtrent de extreme waarden van 
de balanstermen bestaat. Overigens bJijft het moeilijk 
om aan de hand van korte waarnemingsreekscn, oak 
al komen hierin extreme waarden voor, frequentie
verdclingen op te stellen die voor een lange periode 
geld en. 

.Met het oog hierop is het zinvol na te gaan in hoe
verre de hydrologische toestand gcdurende een bepaal
de onderzoeksperiode afwijkt van die over een groat 
aantal jaren. In de deelrapporten 5 en 7 wordt bier 
nader op ingegaan waarbij de necrslagfrequentie is ge
kozen om bepaalde perioden te karakteriseren. Hier
mede wordt echter slechts een factor die in hydrolo
gisch opzicht van belang is verantwoord en dan nog 
maar ten dele, omdat in de gebruikte neerslagfrequen
tie de neerslagverdeling naar plaats nag onvoldoende 
tot uiting komt. Ook de verdamping en het bergend 
vermogen bepalen in belangrijke mate de hydrologi
sche toestand. Aangezien deze grootheden in de win
ter van geringere invloed zijn dan in de zomer zullen 
winterperioden beter door de neerslagfrequentie wor
den gekaraktcriseerd dan zomerperioden. 

Ecn andere grootheid, waarmede een tijdvak in hy-



drologisch opzicht kan worden getypeerd is de fre
quentieverde1ing van de grondwaterdiepte (deelrapport 
8). De grondwaterstand kan immers als resultante 
worden beschouwd van het samenspel van neerslag, 
verdamping en bergend vermogen. De waterhuishoud-

1 kundige toestand in een gebied mag uiteraard gedu
rende de waarnemingsperiode niet zijn gewijzigd, om
dat anders geen homogene reeks gegevens verkregen 
wordt en de analyse van het cijfermateriaal hierdoor 
wordt bei'nvloed. Het is gebleken, dat de frequentie
verdeling van de neerslag voor de perioden 1962 -
1966 en 1952 - 1966 goed bij die voor een groot aan
tal jaren aansluit (deelrapport 5). 

3. DE TERMEN VAN DE WATERBALANS 

3.1. DE WATERBALANSVERGELIJKING 

De waterbalansvergelijkingen die bij verschillende on
derzoekingen worden toegepast wijken onder ling nogal 
af. De vorm waarin de vergelijking wordt opgesteld 
hangt af van de doelstelling van het onderzoek en de 
aard van het object, waarvoor de balans wordt opge
steld. Bij het waterbalansonderzoek in het Leerink
beekgebied is de werke1ijke gebiedsverdamping als 
sluitpost van de balansvergelijking genomen. Het me
ten van de werkelijke verdamping is tot op heden 
praktisch nog onmogelijk, terwijl bijvoorbceld ook het 
bepalen van de werkelijke vcrdamping uit de volgens 
de methode Penman berekende verdamping van een 
vrij wateroppervlak EM op vele moeilijkheden stuit. 
Hierop zallater nag nader worden ingegaan. 

De waterbalansvergelijking zeals deze in dit rapport 
zal worden toegepast luidt: 

E, = N-Q + (S.-S,) + U + l (11.1) 
waarin: 

E 11 = werkelijke gebicdsverdamping (n geeft 
het nummer van hct stroomgebied aan 
bijv. Ew, E12 etc.) 

N = neerslag 
Q = beekafvoer 
Sb = totaal geborgen hoeveelheid water aan 

het begin van een periode 
Sa totaal gcborgen hoeveeheid water aan 

het eind van een pcriode 
(Sb - Sc) = bergingsverandering 
U = grondwateraanvoer minus grondwater~ 

afvoer 
I = kunstmatige wateraanvoer minus kunst-

matige waterafvoer 

In de vo1gende paragrafen zal nader op de bepaling 
van de vcrschillende balanstermen worden ingegaan. 

3.2. DE NEERSLAG 

In deelrapport 5 zijn de neerslagmetingen, die in 
het Leerinkbeekgebied zijn uitgevoerd uitvoerig be-

schreven. Bij het berekenen van de gebiedsneerslag 
voor de verschillende gebieden is van de gegevens van 
11 neerslagstations gebruik gemaakt. Op al deze sta
tions is een standaardregenmeter opgesteld, terwijl vier 
stations tevens over een grondregenmeter en een re
gistrerende regenmetcr beschikten (fig. 5.1). 

Zoals in deelrapport 5 is besproken is de gemid
delde gcbiedsneerslag berekend volgens de methode 
Thiessen. Een belangrijk punt waar rekening mee 
moet worden gehouden zijn de verschillen die optre
den tussen de neerslaghoeveelheden gemeten in de 
standaard- en grondregenmeters, resp. P 8 en P u· Zeals 
in deelrapport 5 is besproken en in deelrapport 12 is 
geverifieerd, zijn de metingen in de grondregenmeters 
betrouwbaarder, omdat deze in geringere mate door 
de wind worden bei'nvloed. Op de vier neerslagsta
tions in het Leerinkbeekgebied, die van een grond
regenmeter zijn voorzien, wordt gcmiddeld per jaar 
6,6 % meer neerslag gemeten dan met de standaard
meters. De verschillen variercn gedurende het jaar van 
3 a 4 % in de zomermaanden tot 8 a 10 % in de 
wintermaanden (fig. 5.4). De verschillen zijn echter 
van station tot station verschillend en zijn meestal 
kleiner naarmate de regenmetcr meer beschut staat 
opgesteld. Bij de bepaling van de gebiedsneerslag zijn 
de gcgevens van de grondregenmeters aangehouden. 
Er staan echtcr slechts op een viCI·tal stations grond
rcgenmeters opgesteld, welk aantal te gering is om de 
neerslagvariatie naar plaats voldoende nauwkeurig te 
kunnen vaststellen. Daarom zijn voor de stations waar 
gcen grondregenmeters zijn opgesteld de metingen van 
de standaardmeters met een factor P yl Ps vermenig
vuldigd. Voor elke balansperiode is deze factor be
paald als gemiddelde over de vier stations waar zowel 
grand- als standaardregenmeters staan opgesteld. In 
tabel 11.2 zijn enige voorbce1den gegeven van de ver-

Tabe1 11.2. Verge1ijking van een aantal tiendaagse neer
slagsommen, bepaald volgcns de Thiessen methode 

Periode 

116. 11/6 '64 
2116- 117 '64 

1/9·11/9 '64 
2117. 1/8 '65 
1118-21/8 '65 
11/6-21/6 '66 

Period 

Tiendaagse neerslagsommen 
(mm) 

gebied 
10 12 13 14 

39,5 38,5 43,5 51,7 
18,6 15,1 11,0 5,7 
11,5 12,2 16,1 21,3 
97,3 121,7 132,0 104,2 
13,8 9,2 19,6 10,2 
80,9 80,3 81.2 52,0 

10 12 13 14 
basin 

10-day totals of rainfall 
(mm) 

Table 11.2. Comparison of some 10-day totals of rainfall 
calculated with Tltiessen polygons 
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Fig. 11.1. De maandtotalen van neerslag en afvoer van de gebieden 10 en 12 en het vcrloop van de gcmiddelde grond
waterdiepte en bet gemiddeld bergend vermogen 
The monthly totals of predpifation and runoff of the basins 10 and 12 and the course of the mean groundwater depth 
and mean storage capacity of the soil 

schillen die tussen de gebiedsneerslagen van de diverse 
gebieden kunnen optreden. Het blijkt dat zelfs voor 
kleinc, aan elkaar grenzende gebieden de gebiedsneer
slagen onderling aanzicnlijk kunnen afwijken. In fig. 
11.1 zijn voor de periode 1962 - 1967 voor de gebie
dcn 10 en 12 voor 14-daagse balansperioden de ge
middelde gebiedsneerslagcn weergegevcn. In fig. 12.11 
(deelrapport 12) is voor het Lcerinkbeckgebied als ge
heel hctzelfdc gedaan voor decadetotalen voor de pe
riode 1952- 1966. 

De neerslagfrequcntics voor vcrschillcnde tijdvak
kcn en voor vcrschillende seizoenen zijn in deelrap
port 5 uitvoerig besproken, zodat bier met een ver
wijzing daarnaar wordt volstaan. Er moet cchter op 
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worden gcwezen dat gedurende de periodc van onder
zoek weinig sneeuwval is voorgekomen, zodat aan de 
bepaling van de gevallen hoevcelheid sneeuw, uitge
drukt in mrn water, weinig aandacht is bestecd. Voor 
perioden met sneeuwval zijn de cijfers van de ver
warmde pluviografen aangehouden en de metingen in 
de standaardregenmeters waarvan de gevallcn hoeveel
heid sneeuw elke dag is gesmolten en gcmeten. 

3.3. B EEKAFVOEREN 

Het meten van de afvoer en de moeilijkheden die 
zich hierbij voordoen worden in declrapport 6 uitvoe
rig besproken. Het nauwkeurig meten van de hoge af-



voeren is bij waterbalansonderzoekingen meestal van 
minder belang dan het nauwkeurig vaststellen van de 
!age afvoeren, vooral indien met relatief lange balans· 
perioden wordt gewerkt. Is de afvoer op een meetpunt 
vastgesteld dan is dit, mits de grenzen van het stroom· 
gebicd juist zijn bcpaald, tevens de gemiddelde afvoer 
van het gcbied. Dit in tegensteHing bijvoorbeeld tot de 
bepaling van de neerslag en de berging, waar het be
rekencn van de gebiedsgemiddelden uit de puntwaar
nemingen extra moeilijkheden en onnauwkeurighcden 
met zich brengt. De betrouwbaarheid waarmee de af· 
voerterm kan worden bepaald hangt dus mcde af van 
de nauwkeurigheid waarmee de grenzen van een 
stroomgebied kunnen worden vastgesteld. Bij het on
derhavige onderzoek is in principe de topografische 
waterscheiding als hydrologische gebiedsgrens aange
houden. Deze grenzen zijn met behulp van de hoogte· 
kaart vastgesteld en geverifieerd door terreinverken· 
ningen, waarbij cen gedetailleerdc kaart van het lei
dingenstclsel is vervaardigd. 

Niet in aile gebieden valt de topografische watcr
scheiding met de freatische waterscheiding samen. On· 
der andere bij de stroomgebieden 12 en 14 is dit niet 
het geval (deelrapport 8). De topografische water
scheiding is dan toch als hydrologische gebiedsgrens 
aangehouden, omdat deze gemakkelijker kan worden 
vastgesteld dan de freatische waterscheiding. Boven
dien kan de ondergrondsc afvoer meestal beter wor
den bepaald dan de afvoer die via sloten, greppels en 
drains of via de oppervlakte de freatische waterschei· 
ding passeert. Indien de freatische waterscheiding als 
hydrologische grens wordt genomen, moet er rekening 
mee worden gchouden dat de ligging in droge en natte 
perioden niet steeds gclijk is. Dit kan speciaal in ge
bieden met een diepe grondwaterstand het geval zijn, 
hctgeen betekcnt dat de groottc van het stroomgebied 
niet constant is. In het Leerinkbeekgebied komt dit 
verschijnsel bij stroomgebied 12 voor hoewel de vcr
schillen niet groot zijn. 

Zeals in deelrapport 6 is besproken en verder uit 
bijlagc 9 blijkt, zijn in het Leerinkbeckgebied op de 
meeste punten de afvoeren met behulp van meetstuH 
wen bepaald. In fig. 11.1 zijn voor een tweetal 
stroomgebieden de afvoertotalen over maandperioden 
als staafdiagram gctekend. Voor het Leerinkbeek
gebied als geheel (meetpunt Fe) zijn decadecijfers van 
de afvoer in fig. 12.11 weergegeven. Hierbij moet 
worden opgemerkt, dat over de jaren 1952 • 1960 de 
figuur betrekking heeft op herlcide cijfers. In deze 
pcriode is namelijk voor de afvoermcting geen gebruik 
gemaakt van meetstuwen en ook staan geen geregis· 
treerde bcekpeilen ter be.schikking (deelrapport 6). 
Systematische verschillen die hieruit voortvlocien zijn 
geClimineerd (declrapport 12). De afvoeren in de di
verse jaren en voor de diverse stroomgebieden ver
schillen vrij aanzienlijk. De afvoerverschillen over de 
jaren hangen uiteraard voorname1ijk samen met ver· 

schillen in neerslaghoeveelheid en neerslagverdeling, 
maar ook met de gebiedseigenschappen. Hieraan is in 
deelrapport 7 aandacht besteed. De afvoerverschillen 
tussen de diverse gebieden kunnen verder het gevolg 
zijn van verschi!len in gebiedsverdamping of kunnen 
worden veroorzaakt door ondergrondse verliezen of 
door kunstrnatige wateraanvoer of -afvoer. In de par. 
3.5 en 3.6 zal hier nader op worden ingegaan. 

3.4. \VATERBERGING 

3.4.1. Algemeen 

Wat betreft de begrippen die in samenhang met 
berging en bergend vermogen worden gebruikt be
staat de nodige spraakverwarring. Dam·om zal aller
eerst worden aangegeven op welke wijze in dit deel
rapport een aantal begrippen wordt gehanteerd. Deze 
definities zijn in overleg met ERNST (1969) opgesteld. 

Met de berging wordt het volume water dat hoven 
een bepaald referentieniveau per eenheid van horizon
taal oppervlak aanwezig is aangeduid. Dit refercntie
niveau kan een bepaald peil in het leidingenstelsel zijn 
of bij berging in de grond een bepaald nivcau beneden 
maaiveld. Het verdient aanbeveling het rcferentieniH 
veau beneden de laagst bekende peilen te kiezen, dus 
voor het leidingenstelsel bijvoorbeeld de slootbodem 
en bij berging in de grond een niveau beneden de 
laagst bekende grondwaterstand in een gebied. Indien 
met bergingsverschillen wordt gewerkt valt het refe
rentieniveau overigens uit de berekening weg. 

Er moet dus ondcrscheid worden gernaakt tussen de 
bcrging boven maaiveld, ook wei oppervlakteberging 
genoemd, en de berging beneden maaiveld. De opper
vlakteberging betreft het water dat op het landopper
vlak wordt geborgen, terwijl hiertoe ook wordt gere· 
kend de reeds genoernde berging in het leidingenstelsel 
(meren, kanalen, beken en sloten). Een deel van de 
neerslag wordt maar tijdelijk geborgen en kornt vrij
wel direct tot afstrorning (Engels: detention storage), 
terwijl een ander dee! Ianger geborgen blijft en maar 
uiterst langzaam in de grond zakt en soms zelfs in 
het geheel niet tot afvoer komt, omdat het verdampt 
(Engels: retention storage). Tot deze laatste compo
nent wordt meestal ook de interceptie door de be
groeiing gerekend. 

Ook de berging in de grond kan worden onderver
deeld en wei in de berging in de onverzadigde zone 
en die in de verzadigdc zone. Hierbij kan de berging 
in de onverzadigde zone, nog weer worden gesplitst in 
de bcrging in de wortelzone en in een zone, gelegen 
tussen de doorwortelde laag en het freatisch vlak. 
Deze Jaatste bergingscornponent is bij relatief hoge 
grondwaterstanden meestal van minder belang en in 
dit deelrapport zal de laatst genoemde onderverdeling 
dan ook niet worden gebruikt. Het water in de onver
zadigde zone zal, zoals algemeen gebruikelijk, met bo
demvocht worden aangeduid, hoewel hier geen duide· 
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lijke noodzaak toe bestaat en feitelijk beter van bo
demwater kan worden gesproken. 

Onder het bergend vermogen {0) of de bergings
capaciteit wordt het volume water per eenheid van 
horizontaal oppervlak verstaan, dat een zeker beekpeil 
tot aan het hoogst mogelijke peil doet stijgen zonder 
dat overstromingen optreden, resp. dat de grondwater
stand tot aan het maaiveld brengt; bij berekening van 
het bergend vermogen in de grand moet hierbij wor
den uitgegaan van het werkelijk aanwezige vochtgehal
te. Het maximaal bergend verrnogen van het leidin
genstelsel is de hoeveelheid water, die hierin hoven 
het gekozen referentieniveau maximaal kan worden 
geborgen. Het maximaal bergend vermogen van de 
grand is het volume water, dat de laagst bekende 
grondwatcrstand bij het minimale cvenwichtsvocht
gehalte *) tot aan bet maaiveld doet stijgen. Het is 
duidelijk, dat het maximaal bergend vermogen van de 
grand in werkelijkheid niet altijd kan worden benut 
om water te bergen. omdat niet in aile gronden de 
grondwaterstand tot aan het maaiveld zal stijgen {op 
hoge esgronden bijvoorbeeld). lndien in dergelijke ge
vallen bij de bepaling van het maximaal bergend ver
mogen niet als bovengrens het maaiveld wordt geko
zen maar de hoogst bekende grondwaterstand, wordt 
ecn meer praktische rnaat verkregen. Wei is de defini
tie van hct bergend vermogen dan minder exact en 
kan dit bijvoorbeeld worden bei'nvloed door cen vcr
andering van het afwateringsstelsel. Aangezien tijdens 
de waarnemingsperiode 1962- 1967, zowel zeer droge 
als extreem natte pcrioden zijn opgetreden, zijn de 
grondwaterstanden en bodemvochtinhouden die tij
dens deze perioden zijn gemeten, als laagste en hoog
stc rcfcrcnticniveaus aangehouden. 

Het maximaal bergend vermogen {Omnx) is uiter
aard aileen aanwezig na een zeer droge periode in de 
zomer, omdat deze grootheid in sterke mate door de 
vcrdamping wordt bepaald. Als parameter voor het 
bergend vermogen in de wintermaandcn is Omnx wei
nig geschikt. Bij neerslag-afvoerstudies wordt het ber
gend vermogen van de grand beter gekarakteriseerd 
door de bergingscapacitcit die aan het begin van het 
groeiseizoen aanwezig is. Deze grootheid zal het ini
tiete bergend vermogen (01) worden genoemd. Het 
initiele bergend vermogen is van de bodemeigenschap
pen afhankelijk alsmede van de grondwatcrdiepte. 

Venter wordt nag gebruik gemaakt van de zogc
naamde bergingscoefficient {p). Deze coefficient is 
gelijk aan de nctto toevoer van water (N - Q - Eu,) of 

*) Het minimale evenwichtsvochtgehalte is het vocht
gehalte, dat door capillaire opstijging in een aanvankelijk 
drogc grond bij ecn constant freatisch vlak en zonder 
wateronttrekking door het gewas, uiteinde1ijk wordt ver
kregen. Het maximale evenwichtsvochtgehalte daarentegen 
is het vochtgehalte, dat na cen langdurige uitzakking van 
een nattc grond, bij constant gehoudcn frcatisch vlak, 
wordt verkregen. 
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de bergingsverandering (LIV), gedeeld door de corres
ponderende grondwaterstandverandering (AW). Bij de 
definitie van ,u kan van de werkelijke vochtgehalten 
aan het begin en einde van een periode worden uitge
gaan of p kan worden gedefinieerd bij het maximale 
evenwichtsvochtgehalte (pe), In het eerste geval vari
eert p van zeer klein tot oneindig groat en leent zich 
daarom minder voor gcbruik bij theoretische bereke
ningen; fle wordt niet oneindig en is voor berekenin
gen beter geschikt en kan uit de pF-krommen worden 
berekend. 

3.4.2. Oppervlakteberging 

Water dat zeer tijdelijk op het land of in het leidin
gcnstelsel wordt geborgen {de neerslag die tijdens of 
vlak na ccn rcgcnbui over het maaivcld afstroomt en 
het water in de beek geborgen in een hoogwatergolf) 
speelt bij het waterbalansonderzoek meestal geen be
langrijke rol. Dit geldt zeker voor het onderzock dat 
in dit deelrapport wordt besproken, omdat de Jigging 
van de balansperioden aan het neerslag- en afvoer
patroon is aangepast. 

De neerslag die voor tangere tijd op het land wordt 
geborgen kan wei van belang zijn, bijvoorbeeld in een 
gcaccidenteerd terrein met veel ingesloten laagten van 
waaruit nauwelijks afvoer naar de ondergrond op
treedt. In het Leerinkbeekgcbied doen deze omstan
digheden zich nauwelijks voor, zodat deze bergings
componcnt eveneens kan worden verwaarloosd. Wel 
moet nog nader aandacht worden besteed aan de ber
gingsmogelijkheden in het leidingcnstelscl op een lager 
niveau. De oppervlakte aan open water rnaakt in het 
Leerinkbeekgebied maar een klein deel van de totale 
oppervlakte uit. Zo bedraagt de gemiddelde slootleng
ie per ha voor de gebieden 10, 12, 13 en 14 resp. 96, 
50, 64 en 55 m. De gemiddelde bovenbreedte van de 
leidingen kan op ongeveer 3 m worden gesteld, terwijl 
de gemiddelde bodembreedte 1 a 1,5 Ill bedraagt. 
Aangczicn het begin en eind van de balansperiodcn 
steeds bij zo laag mogelijke afvoerniveaus zijn geko
zen kan de gemiddelde breedte van de waterspiegel op 
rand 1,5 m worden gesteld. Dit wil zeggen, dat een 
gemiddeld peilverschil in het leidingenstelsel van 10 
em voor de cerdcr genoemde stroomgebieden corres
pondeert met resp. 1,5; 0,75; 0,90 en 0,80 mm water. 
De verschillen in open waterberging kunnen bij de 
lagere niveaus dus worden verwaarloosd. 

Worden de balansperioden echter willekeurig geko
zen dan kunnen veel groterc pcilverschillen optreden, 
waarbij dan tevens met een vee! grotcr gemiddelde 
breedte van de waterspiegel moet worden gerekcnd. 
Zo betekent ecn pcilverschil van bijvoorbeeld 50 em 
bij een gerniddelde waterspiegelbrccdte van 2 m voor 
stroomgebied 10 een bergingsverschil van 10 mm en 
dit mag bij het opste11en van de waterbalansen zeker 
niet worden verwaarloosd. Bij het onderhavige onder
zoek is voor elke balansperiodc aan de hand van de 



metingen van het beekpeil op een dertigtal punten 
vastgesteld of de bergingsverschillen in het leidingen
stelsel mogen worden verwaarloosd. 

3.4.3. Berging beneden maaiveld 

De totale hoeveelheid water die in de grand hoven 
cen bepaald referentieniveau is geborgen zal de ber
ging (JI) worden genoemd. De hoeveelheid water tus
sen het referentieniveau en het freatisch vlak zal met 
grondwaterberging (V u) worden aangeduid en de hoe
veelheid water hoven het freatisch vlak met bodem
vochtberging (V b). 

De berging in de vcrzadigde zone (V 0 ) is relatief 
gemakkclijk te bepalen. Uit de waarnemingen van een 
aantal peilbuizen kan de gemiddelde grondwaterstand 
in een gebied worden bepaald, waarna de afstand tus
sen het referentieniveau en het freatisch vlak met het 
poriengehaltc moet worden vermenigvuldigd om het 
aantal nun water tc verkrijgen. Hierbij wordt er van 
uitgegaan dat geen insluiting van Iucht plaats vindt, 
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hetgeen zeals zal blijkcn dikwijls wei het geval is. De 
gemiddelde grondwaterstand van cen gebied kan wor
den bepaald zeals in deelrapport 8 is uitccngezet, 
waarbij aan de waarnerningen van een bepaalde buis 
of groep van buizen een gewicht wordt toegekend 
naar rata van bet areaal gronden dat een overeenkorn
stige grondwaterstandvariatie vertoont als de betref
fende buis (tabel 8.5). Grotere problemen brengt het 
nauwkeurig vaststellen van de bodemvochtberging 
(V b) met zich mee. Aangezien voor vele gronden de 
grondwaterstandvariatie vrij nauw met de totale vocht
verandering in de grand samenhangt wordt V b daar
om mcestal niet afzondcrlijk bepaald. Verschillende 
methoden zijn opgesteld om de berging (V) uit de 
grondwaterstandvcrschillen te berekenen. Ret meest 
eenvoudige is om een constante bergingscoefficient tc 
kiezen (bijvoorbeeld p = 0,1 ). Op deze wijze kunnen 
voor perioden met geringe bergingsverschillen (of 
voor lange perioden, bijvoorbeeld hydrologische jaren) 
de veranderingen in de geborgen hoeveelheid water 
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Fig. 11.2. De relatie tussen grondwaterdiepte en bodemvochtinhoud op de meetpunten 3, 4, 5 en 8; nummers aangegeven 
in fig. 8.5 (a = bepaald met gegevens van de nudeaire metingen; b = berekend uit de pF-krommen) 
The relationship between groundwater depth and Soil moisture content at the gauging sites 3, 4, 5 and 8; numbers indicated 
in fig. 8.5 (a = determined with the data of the nuclear measurements; b = calculated from the pF-curves) 
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meestal voldoende nauwkeurig worden geschat. Het 
toepassen van een constante p-waarde geeft voor stu
dies over korte balansperioden met grate verschillen 
in hydrologische gesteldheid echter tot aanzienlijke 
fouten aanleiding. 

De bergingscoefficient is van de bodemeigenschap
pen afhankelijk en kan dus van plaats tot plaats varie
ren en kan ook verschillend zijn op diverse diepten 
beneden maaiveld. Daarnaast is p van de grondwater
diepte afhankelijk (WESSELING, 1957; VAN HooRN, 
1960; MAKKINK, 1962; BLOEMEN, 1968). Een VOOI'

beeJd hiervan geeft ook fig. 11.2. Voor een viertal 
meetpunten is in deze figuur het verband aangegeven 
tussen grondwaterdiepte en vochtinhoud. De getrok
ken lijnen (a) zijn samengesteld uit de wintermetingen 
met de neutronenbron (dcelrapport 8). De spreiding 
van de punten is vrij aanzienlijk, aangezien meer of 
minder water in het profiel aanwezig kan zijn dan met 
de evenwichtsvochtinhoud overeenstemt. Onder ande
re luchtinsluiting kan het verloop van de lijnen bei'n
vloeden. De streeplijnen (b) in fig. 11.2 zijn uit de 
pF-krommen berekend, waarbij er vanuit is gegaan, 
dat de evenwichtsvochtinhoud aanwezig is. Uit de bel
ling van de lijnen kan voor verschillende diepten resp. 
,u en pe worden bepaald (bijvoorbeeld in fig. 11.2, 

I' = cotg a). 
Een moeilijkheid bij de berekening van ,ue uit de pF
krommen is, dat deze krommen meestal maar tot een 
diepte van ongeveer 110 em beneden maaiveld be
schikbaar zijn. De pF-krornrnen geldig voor de laag 
60 tot 110 em worden dan meestal ook gebruikt voor 
de lagen dieper dan 110 em. lndien de bodemeigen
schappen van deze diepere lagen sterk van de ondie
pere lagcn afwijken, kunnen uiteraard aanzienlijke 
fouten in de berekening van pe ontstaan. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit fig. 11.3, waar voor winterperioden 
de relatie tussen de met de neutronenbron gemeten en 
de uit de pFRkrommen berekende voehtinhouden zijn 
aangegeven. Voor de lagen, dieper dan 110 em wij
ken de punt en 10 en 11 sterk af. De andere punt en 
liggen geed om de gemiddelde lijn en voor deze laag 
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Fig. 11.5. Het verloop van het bergend vermogen (0) op 
de meetpunten 3, 5 en 11 (zie fig. 8.5) 
The course of the storage capacity (0) at the gauging sites 
3, 5 and 11 (see fig. 8.5) 

stemmen de berekende en gcmeten vochtinhouden zelfs 
beter overeen dan voor de Jaag 0 tot 110 em. De ver
klaring hiervoor is dat op deze grotere diepte minder 
luchtinsluiting optreedt. Voor de laag 0-110 em zijn 
de berekende vochtinhouden 5 - 20 % hager dan de 
gemeten waarden. In ordc van grootte stemmen deze 
verschillcn goed overeen met die van fig. 11.2. 

In fig. 11.4 is voor een tweetal meetpunten hct vcr
loop van de bergingscoefficient met de diepte beneden 
maaive1d weergegeven. Dit verloop is berekend aan 
de hand van de lijnen (a) van fig. 11.2. De verschillen 
tussen de twec meetpunten, evenals de vcrschillen 
naar diepte, komcn duidelijk naar voren. Ook is in 
fig. 11.4 het verloop van hct bergend vermogen met 
de dieptc aangegeven en in fig. 11.5 het verloop van 
het bergend vermogen met de tijd. 

In tabel 11.3 tenslotte is voor een aantal meetpun
ten het initiele en het maximale bergend vermogen 
vermeld, evcnals de bijbehorende bcrgingscoetficien
ten. De verschillen tussen de diverse meetpunten wor
den met al deze gegevens gocd gei'llustreerd. Tot nu 
toe is de invloed van eventuele hysteresiseffecten nog 



Tabel 11.3. Het maximaal (Omax) en initieel (Oi) ber
gend vermogen en de bijbehorende bergingscoefficiCnten 
(d VI ;I IV) 

A·Ieet- Omax o, (d V /;IIVJmax (dV!dW); 
punt (mm) (mm) 

3 232 57 O,I64 0,085 
4 132 34 O,I09 0,074 
5 88 II 0,090 0,029 
8 I36 29 0,096 0,039 
9 180 I7 O,I20 0,034 

IO 440 2I5 O,I96 O,I67 
II 348 32 0,208 0,089 
I2 I77 45 0,133 0,073 
I3 270 7I O,I74 0,097 
16 154 36 0,105 0,069 

Gauging Omax o, 
site (mm) (mm) (L1VILIWI,ax (dV!dW); 

Table 11.3. The maximum (0 111ax> and initial (Oi) storage 
capacity and the related storage coefficients (JVIAW) 

niet duidelijk naar voren gekomen, omdat de relatics 
in de fig. 11.2, II.3 en 11.4 allen aan de hand van 

30 

Punt no.3 
Site no.3 

a • 
• 

wintcrmetingen zijn opgesteld en dit verschijnsel zich 
dan mindcr vaak zal voordoen. Toch kunnen hystere
siseffecten een belangrijke rol spelen (ERNST, 1962) 
en tot gevolg hebben dat er geen eenduidig verband 
bestaat tussen grondwaterstand en bodemvochtinhoud. 
Dit b1ijkt duidelijk uit de fig. 11.6 en 11.7. Opvallend 
is, dat in fig. 11.6 het verloop van het vochtgehaltc 
in de Jagen 0- 50 en 50 - 90 em onder ling sterk ver
schilt. In fig. JJ.6b treedt kennelijk alleen een hyste
resiscffect op, terwijl bij lage grondwaterstanden in 
de laag 0 - 50 em bovendien niet steeds de evenwichts
vochtinhoud aanwezig is (fig. 11.6a). Dit laatstc ver
schijnsel doet zich niet voor bij meetpunt 4 (fig. 11.7). 
\Vel treden ook hier duidelijke hysteresiseffecten op, 
die echter wat minder lang aanwezig bHjven dan bij 
meetpunt 3. 

In deelrapport 9 wordt een methode besproken om 
uitgaande van een aantal meteorologische grootheden 
en de grondwaterstandverschillen (.d W), de bergings
coefficientcn te berekencn. Hierbij wordt L1W dan ge
bruikt als parameter voor de totale vochtverandering 
in het profiel. Zoals reeds is betoogd houdt dit geva-
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Tabel 11.4. Vergelijking van de grondwaterstand- en vochtinhoudveranderingen (.J W en L1 V) 
tijdens enige winter- en zomerpcrioden 

Periode 1vfeet- LJW .JV (mm) voor de laag 
punt (em) 

0-50 em 50-90 em 0- bencden 
freat. vlak 

winter/winter 
30/10 '62- 1/ 3 '63*) 4 -23 45 -9 32 
15/ 1 '64- 28/ 1 '64 *) 3 -15 8 -5 4 
15/12 '65 -121 1 '66*) 3 -62 -35 -17 -49 
15/12 '65- 121 1 '66 *) 4 -46 -16 1 -14 
15/ 2 '65 *)- 21 3 '66 3 15 25 11 42 
1/ 3 '63*)-26/ 3 '63 4 81 5 27 24 

16/ 1 '66*)-28/ 1 '66 4 23 0 0 0 

zomer I summer 
17/6-14/7 '64 11 -15 -11 -17 -42 
17/ 6-14/ 7 '64 10 -10 -20 -8 -47 
17/6-14/7 '64 3 -18 -17 -17 -64 
17 I 6 - 141 7 '64 7 -21 -21 -12 -74 

11 6- 10/ 6 '66 11 -22 -11 -5 -59 
1/6-10/6 '66 3 -12 -20 -14 -48 

14/ 7- 17 I 9 '64 11 -22 22 5 24 
14/7-17/9 '64 3 -13 28 3 6 
7/ 8- 6/ 9 '62 3 0 28 4 23 
6/ 9- 10/12 '62 7 9 56 8 32 
6/ 9- 10/12 '62 6 18 63 9 69 

0- below 
0-50 em 50-90 em phreatic level 

Gauging !IJV 
Period site (em) L1 V (mm) for the layer 

*) De temperatuur op de aangegeven dagen was beneden 0., C. 
The temperature on the dates indicated was below oo C. 

Table 11.4. Comparison of the changes of the phreatic level and moisture content (.d JV and 
L1V) for some winter and summer periods 



ren in, omdat niet steeds de evenwichtsvochttoestand 
aanwezig is. Zo kan in droge perioden de vochtinhoud 
onevenredig sterk afnemen of er kunnen vochtveran
deringen optreden zonder dat dit een gelijktijdige 
grondwaterstandverandering tot gevolg heeft (fig. 
11.6). Zelfs is het mogelijk dat de vochtinhoud toc
neemt, terwijl de grondwaterstand nog daalt (tabel 
11.4). 

De relatie tussen grondwaterstand en vochtinhoud 
kan tevens door verst sterk worden be'invloed, zodat 
oak dan LJW geen goede maat is voor de vochtveran
deringen. In de fig. 11.2 en 11.6 zijn een aantal waar
nemingen uit vorstperioden getekend, die zeer duide
lijk blijken af te wijken van de getrokken lijnen. Het 
verschijnsel treedt voornamelijk in de bovenste lagen 
op. De grondwaterstand kan tengevolge van capillaire 
opstijging of diffusie aan het begin van een vorstperio
de sterk dalen, terwijl het vochtgehalte dit niet doet, 
omdat zich in de bovengrond ijslenzen vormen (tabel 
11.4). Oak kan door bevriezing in de bovenste lagen 
meer water worden vastgehouden dan met de even
wichtsvochttoestand overeenkomt (fig. 11.8; zie oak 
deelrapport 10). Aan het einde van een vorstperiode 
kan daarentegen het grondwater sorns sterk stijgen, 
zonder dat er neerslag valt of reeds gevallen sneeuw 
snel dooit (fig. 11.9). Een duidelijk verband met de 
atmosferische druk kon in deze gevallen niet worden 
vastgesteld. Wei is ter illustratie in fig. 11.9 het dage
lijks temperatuurverloop gctekend, waarmede wei een 
duidelijke samenhang bestaat. Gcdetailleerde metingen 
van bodemtemperatuur, luchtdruk en vochtgehalte 
zullen in dit onderzoeksgcbied nag worden uitgevoerd 
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(27-2) and after (26*3) a frost period. The course of the 
moisture content of various layers and the course of the 
groundwater le1•el is also gh•en 
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Fig. 11.9. De snelle stijging van de grondwaterstand na 
een vorstperiode zonder dat dit een gevolg is van regen of 
het smelten van sneeuw. Ook is bet temperatuurverloop 
op 2 m hoven maaiveld aangegevcn 
The quick rise of the groundwater table after a frost 
period without rain or snow melting. The course of the 
air temperature (2 m above soil surface) is also gil•en 

om een beter inzicht in dit fenomeen te verkrijgen. 
Oak de dagclijkse variatie van de grondwaterstand 

ten gevolge van capillaire opstijging komt in sornmige 
gevallen duidelijk naar voren. In de winter wordt de 
capillaire opstijging veroorzaakt door de lage tempe
raturen gedurende de nacht (bevriezing bodemvocht) 
en in de zomer door de sterke verdamping overdag. 
Dcze invloeden komen vertraagd in de grondwater
stand tot uiting, terwijl hierdoor de grondwaterstand
variatics in de zomer en in de winter tegengesteld zijn. 
Voor het optreden van deze dagelijkse variatie moet 
een goed capillair contact aanwezig zijn hetgeen uit 
het rechterdeel van fig. 11.10 blijkt. Bij diepe grond-

Fig. 11.10. De dagelijkse variatie van de grondwater
stand (---) als gevolg van de verdamping en vorst~ 
invloed. Verder is het temperatuurverloop op 2 m hoven 
maaiveld getekend (---) 
The daUy fluctuation of the groundwater table (---) 
due to evapotranspiration and the influence of frost. The 
course of the air temperature (2 m abm•e soil surface) is 
also gil' en(---) 
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waterstanden treden deze verschijnselen niet of nau
welijks op. 

Gezien de hiervoor genoemde problemen zijn bij 
het waterbalansonderzoek dat in dit deelrapport 
worot besproken de bergingsverschillen met mt uc 
grondwaterstandvariatie berekend, maar zijn de ge
gevens van de neutronenvochtbemonstering gebruikt. 
Zoals reeds is opgemerkt zijn deze metingen vrijwel 
op aile meetpunten tot beneden de laagste grondwater
stand uitgevoerd, zodat de bergingsverschillen in de 
verzadigde zone (tfV g) niet apart behoeven te worden 
bepaald. 

Voor het berekenen van de gemiddelde berging 
over een heel stroomgebied zijn aan de metingen op 
de verschillendc punten bepaalde gewichten toege
kend. Bij het vaststellen van deze gewichten is reke
ning gehouden met bodemtype, grondwaterdiepte en 
grondgebruik (deelrapport 8, par. 4.4). Voor de ge
bieden 10 en 12 is het verloop van het gemiddeld 
bergend vermogen en de gemiddelde grondwaterdiep
te in fig. 11.1 weergegeven. 

3.5. 0NDERGRONDSE AANVOER MINUS 

ONDERGRONDSE AFVOER 

Bij de meeste stroomgebieden vallen de topografi
sche en freatische waterscheiding redelijk samen. Op 
enkele plaatsen treden echter duide1ijke verschillen op 
met name bij de gebieden 12 en 14, als ook bij de 
noordelijke en zuidwestelijke grens van het Leerink
beekgebied. In deze gevallen is het nauwkeurig vast
stellen van de ondergrondse aanvoer of afvoer nood
zakelijk. Zoals in par. 3.3 is besproken is bij dit 
onderzoek in principe steeds de topografische water
scheiding als hydrologische gebiedsgrens aangehou
den. Een nauwkeurige berekening van de ondergrond
se aanvoer minus afvoer wordt dikwijls bemoeilijkt 
door de inhomogeniteit van het watervoerend pakket. 
Bovendien kan sprake zijn van meer watervoerende 
lagen, waarin de grondwaterstroming wat betreft rich
ting en intensiteit kan verschillen. In het onderhavigc 
gebied doet deze situatie zich, praktisch gesproken, 
niet voor. De grondwaterstroming kan worden bere
kend volgens de formule van Darcy: 

q = k D hi/ (11.2) 

waarin: 

q grondwaterafvoer per eenheid van lengte (m2/ 
elm) 

k doorlaatfactor van het watervoerend pakket 
(m/etm) 

D = dikte van het watervoerend pakket (m) 
hi I = grondwaterspiegelverhang. 

Verder dient nog rekening te worden gehouden met 
de stromingsrichting van het grondwater ten opzichte 
van de topografische gebiedsgrens. Voor de isohypsen 
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die de gebiedsgrens niet loodrecht snijden, dat wil 
zeggen dat de stroomlijn ter plaatse niet met de topo
grafische waterscheiding samenvalt, is de ondergrond
se instroming of uitstroming berekend. Bij deze bere
kening is gebruik gemaakt van een kaart, waarop de 
isohypsen zijn getekend met intervallen van 1 m. Elke 
berekening geldt voor de afstand tussen de middens 
van twee opeenvolgende isohypsen. 
De isohypsenkaarten (deelrapport 8, fig. 8.11 en 8.12) 
doen niet verwachten, dat bij de stroomgebieden 10 
en 13 een aanzienlijke grondwateraanvoer of -afvoer 
optreedt, mede gezien de relatief lage kD-waarden. 
Dit in tegenstelling tot de gebieden 12 en 14. De 
grondwaterafvoer is in het algemeen bij hoge grond
waterstanden wat groter dan bij lage standen, omdat 
het grondwaterspiegelverhang en de dikte van het wa
tervoerend pakket dan wat grater zijn. Dit laatste punt 
is aileen van belang bij relatief kleine D-waarden. 
Een voorbeeld van de berekening is gegeven voor ge
bied 12 (fig. 11.11). In dit geval is de kD-waarde on
geveer 150 m2/etm en het grondwatcrspiegelverhang 
3 Ofoo, hetgeen ingevuld in (11.2) Ievert: q = 150 X 
3.10-3 = 0,45 m'/ctm. Rekening houdend met de 
hoek a (fig. 11.11) en de afstand waarover de uitstro
ming plaatsvindt (a = 380 m) word! door dit dee! 
van het gebied een grondwaterafvoer gevonden van 
U = a.q sin a = 380 X 0,45 X 0,53 = 90,6 m3/ 
elm. Voor gebied 12 als geheel bedraagt de berekende 
netto grondwateruitstroming bij hoge en lage grond
waterstanden resp. 506 en 423 m3/etm, overeenko
mende met resp. 0,22 en 0,18 mm/etm. Voor gebied 
14 is de toestand wat minder duidelijk. De gemiddelde 
kD-waarde bedraagt voor de zuidelijke grens ongcveer 
190 m2/etm, terwijl het grondwaterverhang kleiner is 
dan voor gebied 12 en ongeveer 1,8 0/00 bij hoge en 

TOf>. GRENS 

' TOP., 
DIY/DE: ' 

' 

GEBIED 12 

BASIN 12 

Fig. 11.11. Een voorbeeld van een gebied waar de topo
grafische en freatische waterscheiding niet samenvallen en 
de grondwaterafvoer moet worden berekend 
An example of a basin where the topographic and phreatic 
water dh>ide are not coinciding and the groundwater out
flow has to be calculated 



1,6 Ofoo bij !age grondwaterstanden bedraagt. Voor dit 
stroomgebied is de grondwaterafvoer berekend op 
0,29 rum/ etm bij hoge en 0,26 mm/ etm bij !age 
grondwaterstandcn. 

Voor het Leerinkbeekgebied als geheel is de netto 
ondergrondse afstroming op dezelfde wijze berekend. 
In het bovenstroornse gebiedsdeel kan de grondwater
aanvoer of -afvoer worden verwaarloosd (kleine kD
waarden en een samenvallen van de topografische en 
freatische waterscheiding). \Vel kan bij de zuidweste
lijke en noordelijke gebiedsgrens grondwaterafvoer 
optredcn. Bij de laatstgenocmde grens is de toestand 
erg gecompliceerd omdat het Bcrkelpeil gedceltelijk 
benedcn en gcdeeltelijk hoven het freatisch niveau 
ligt. Verder is door het aanzienlijke verschil tussen 
het boven- en benedenpeil ter plaatse van een drietal 
stuwen het verloop van de isohypsen minder duidelijk. 
Bovendien kunncn richting en intensitcit van de 
grondwaterstroming nog wisselcn ten gevolgc van de 
sterke variatie van het Berkelpeil en door verschillen 
in intreewecrstand. De berekening voor het Leerink
beekgebied als geheel resulteert in een netto grond
waterafvoer van 0, l8 nun/ etm bij hoge grondwatcr
standen en 0,06 mm/etm bij !age standen. 

3.6. KUNST MAT I G E WATER A AN V 0 E R 

EN KUNSTMATIGE AFVOER 

Tot deze termen moeten onder andere de hoeveel
hedcn water worden gerekend die voor agrarische 
doeleinden van buiten het gcbicd worden ingelaten. 
Dit betreft de waterinlaat op een tweetal plaatsen van
uit de Berkel, voornamelijk voor veedrenking. De 
hoeveelhcdcn, waarom hct hier gaat kunnen echter 
worden verwaarloosd. 

Ook het afvalwater dat door twee buiten het Lee
rinkbeekgebied gelegen fabrieken op het lcidingenstel
sel van dit gebicd wordt gcloosd behoort tot de kunst
matige aanvoer. Dit water wordt cchter eerst aan hct 
grondwater in het Leerinkbeekgebied onttrokken, zo
dat de onttrokken en aangevoerde waterhoeveclheden 
tegen elkaar wegvallen. 

De kunstmatige afvoer die bij hct opstellen van de 
waterbalans wei een rol speelt is de hocveelheid 
grondwater die in hct midden van het gebied door 
ecn drinkwaterpompstation wordt opgepompt. Ge
middcld wordt per jaar ongeveer 1,5 x 106 m3 water 
aan de bodcm onttrokkcn, welke hoeveell)eid voor het 
grootste deel buitel':t het gebied wordt gebracht. De 
invloed van deze onttrekking op het afvocrverloop en 
op de grondwaterstand is reeds in de deelrapporten 
7 en 8 besprokcn. 

De waterhoeveelheden die sinds 1936 door dit 
pompstation aan het grondwater zijn onttrokken, zijn 
nauwkeurig bckcnd. De onttrekking be'invloedt voor
namelijk het grondwaterregirnc in het midden van het 
gebied en niet of nauwelijks in de gebicden lO, 12, 13 

en 14. Bij het samenstellen van de waterbalansen voor 
deze gebicden is met de balansterm I dan ook geen 
rckening gehouden. 

3.7. VERDAMPING 

Zoals reeds eerder is opgemerkt, is in dit deelrap
port de werkelijke gebiedsverdamping uit de andere 
waterbalanstermen berekend. Voor het direct meten 
van de gebiedsverdamping is nog geen praktisch in
strument ontwikkeld, terwijl het bepalen van de gc
biedsverdamping uit bijvoorbccld de volgens de me
thode Penman berekende verdamping van cen vrij 
wateroppcrvlak (E0 ), slechts een · vrij globale schatting 
van de werkelijke gebiedsverdamping oplevert. Bij 
dezc laatste berekeningsmethode is het noodzakelijk 
een reprcsentatieve plaats te vinden voor het mcten 
van de benodigde basisgegevens zoals de luchttempe
ratuur, de luchtvochtigheid, de netto straling en de 
windsnelhcid. Niet bekend is echter aan welke cisen 
een dergelijkc meetplaats moet voldoen en \Yaar deze 
hct beste kan worden gekozen. Vcrder zijn voor het 
berekenen van de potentiele en de werkelijke gebicds~ 
verdamping uit E0 de belangrijkste problcmen het op 
de juiste wijze in rckening brengcn van het ontwik
kelingsstadium van de begroeiing (hoogte, bodcmbe
dekking) en hct vaststellen van de invloed die de 
vochttoestand van de bodem en de grondwaterdiepte 
op de verdamping hebbcn. Ook is weinig bekend ten 
aanzien van de verschillen in verdamping over ecn 
bepaald perceel en over de invlocd van de omgeving 
op de verdamping van ccn gebied of perceel (micro
rcliCf, houtwallcn, open water, etc.). Deze factorcn 
hebbcn ertoe geleid dat de gebicdsverdamplng in dit 
deelrapport als sluitpost van de waterbalans is gene
men. In de deelrapporten 9 en 10 wordt een tweetal 
andere berekeningstechnieken voor de bepaling van 
de verdamping besprokcn. 

Het is zinvol na te gaan in hoeverre de uit de wa
terbalans berekende verdampingstotalen met de op 
andere wijzen bepaalde verdamping overeenstemmen. 
Hicrvoor komen in aanmerking: 
- de door het KNMI voor het station \Vinterswijk 

volgens de methode Penman berekendc verdam
ping van ecn vrij watcroppervlak (£0 ); 

de door MAKKINK (1967) berekende verdamping 
voor een kort, gesloten grasgewas, dat potenticcl 
van water wordt voorzien (En); 

- de door BLOEMEN (deelrapport 9 en 12) berekcnde 
potcntiele en werkelijke gcbiedsverdamping, resp. 
gEo en Eu;· 

In het Leerinkbeekgebied is op een tweetal waarne
mingsstations dagelijks de verdamping gemeten in een 
ingegravcn verdampingspan. In deze pan (C/J 50 em) 
is de waterspiegel op ongeveer 2 em beneden de rand 
gchouden. Helaas vertoncn de waarnemingsreeksen 
vele hiaten, zodat de gegevens voor ecn vergelijking 
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over langere perioden niet kunnen worden gebruikt. 
Deze onderbrekingen zijn voornamelijk het gevolg van 
technische gebreken, terwijl Ievens bleek dat dit type 
pan zeer gevoelig is voor het in- en uitspatten van 
regenwater tijdens hevige buien. 

Voor de jaren 1964 en 1965 kunnen de door MAK

KINK in deelrapport 10 berekende werkelijke verdam
pingstotalen als vergelijking dienen; hierop wordt in 
het hoofdrapport ingegaan (fig. 3). 
Indien de £ 0 -waarden als vergelijkingsbasis worden 
gekozen, doet zich de moeilijkheid voor, dat deze ge
gevens aileen voor tijdvakken van een maand beschik
baar zijn. Dikwijls zal men de verdamping echter voor 
kortere perioden wi11en kennen. Het is hierbij de vraag 
met welke nauwkeurigheid de verdamping voor kor
tere perioden nog uit de maandcijfers kan worden af
geleid. Enige factoren die bij de verdampingsbereke
ning op maandbasis van weinig invloed zijn spelen bij 
de berekening voor korte tijdvakken we1 een rol. 

In dit deelrapport is een schatting gemaakt van de 
E0 -waarden voor kortere perioden aan de hand van 
de gerniddelde overdag temperatuur en de relatieve 
zonneschijnduur, waargenomen op het KNMI station 
\Vinterswijk. Hierbij is gebruik gernaakt van een door 
KEYMAN (1967) gegeven formule: 

waarin: 

E = 0 1,0 Ll + y Q,- 0,2 mm/dag (11.3) 

Eo = verdamping van een vrij wateroppervlak val
gens Penman 

Ll 

e, 

T 

y 
Q, 

= 

= 

= 

de, 
dT 
verzadigde dampspanning 

temperatuur 

psychrometer constante 

globale straling 

Qs kan berekend worden volgens de formule: 

Q, = Q0 (0,20 + 0,48 P) 

waarin: 

(11.4) 

Q0 = zonnestraling aan de rand van de atmosfeer; 
voor de verschi11ende jaren per decade als con
stante genomen 

P = relatieve zonneschijnduur 

De maandtotalen van de op deze wijze voor elke dag 
berckende open waterverdamping stemmen goed met 
de door het KNMI gegeven maandcijfers overeen. De 
formules gelden voor Nederlandse omstandigheden, 
terwijl voor het gehele jaar dezelfde formule is toege
past. 
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4. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

Voor de gebieden 10, 12, 13 en 14 is voor 14-daag
se balansperioden de gebiedsverdamping uit de andere 
balanstermen berekend. Hierbij is, zoals in par. 2.5 is 
uiteengezet, de Jigging van de balansperioden in de 
tijd aan het neerslag- en afvoerpatroon aangepast. De 
wijze waarop de verschillende ba1anstermen zijn bere
kend is in de voorafgaande paragrafen besproken. 
Voor de gebieden 10 en 12 zijn in fig. 11.1 de 
maandtotalen van neerslag en afvoer getekend, ter
wijl in deze figuur ook het verloop van het bergend 
vermogen en van de grondwaterdiepte is weergegeven. 

Bij de berekening van de gebiedsverdamping voor 
de stroomgebieden 12 en 14 zijn de ondergrondse ver
Jiezen verdisconteerd, zoals deze in par. 3.5 zijn be~ 
paald. Tussen de in deze paragraaf berekende onder
grondse verliezen bij hoge en lage grondwaterstanden 
is lincair gei'nterpoleerd, waarbij de ver1iezen uit de 
voor elke periode berekende gemiddelde grondwater
stand zijn bepaald. Allereerst zal aandacht worden be
steed aan de verdampingscijfers over wat langere pe
rioden (resp. 2, 6 en 12 maanden). In tabel 11.5 zijn 
voor de gebieden 10, 12, 13 en 14 en voor het Leer
inkbeekgebied als geheel (meetpunt Fe) de resultaten 
van de volgens de waterbalans berekende verdampin
gcn vermeld. Verder zijn in deze tabel nog opgeno
men de volgens de methode Penman berekende ver
damping (E0 ), de door MAKKINK berckende potentiCle 
verdamping (Err) en de door BLOEMEN berekende po
tentH:ile en werke1ijke gebiedsverdamping, die ge
corrigeerd zijn voor het gebruik van grondregenmeter
gegevens (resp. gE0 * en Ew *). Het blijkt, dat voor de 
diverse stroomgebieden de volgens de waterbalans
mcthode berekende verdampingen onder1ing redelijk 
overeenstemmen. Wei is de verdamping voor gebied 
10 als gemiddelde over de zomerperioden wat lager 
dan de verdamping van de andere gebieden. Dit wordt 
vooral vcroorzaakt door vcrschillcn in de perioden 
met extreem hoge grondwaterstanden in 1965 en 
1966. He! lijkt niet uitgesloten dat onder deze om
standigheden water van buitcn het gebied via de op
pervlakte de waterscheiding van gebied 10 is gepas
seerd en via meetstuw 10 tot afvoer is gekomen. In 
dat geval zal ook voor gebied 10 in werkelijkheid de 
verdamping boger zijn geweest. Ook is het mogelijk 
dat voor de natte zomer van 1965 de berekende ge
biedsneers1ag niet geheel juist is, omdat in deze perio
de een aantal zeer lokale regenbuien is voorgeko
men. Het verschil in gebiedsneerslag tussen gebied 10 
en de eraan grenzende gebieden 12 en 13 bedraagt 
zelfs meer dan 45 mm. 

In fig. 11.12 is de sorn van beekafvoer + bergings
verandering (Q + LIV) uitgezet tegen de neerslag (N). 
Het blijkt dat tussen dezc grootheden een goede sa
menhang bestaat, waarbij de zomerpunten een wat 
grotere spreiding vertonen hetgeen gezien de eerder 



Tabel 11.5. De volgens een aantal methoden berekende verdampingstotalen 

Periode Verdamping (mm) volgens: 

Pen- Mak- Bloemen waterbalans 
man kink 
Eo E, gEo* Eu/ EFc ElO E12 Ets E14 

1964/1965 
(1) 325 228 199 174 210 210 210 215 220 
(2) 280 218 240 139 184 198 177 195 184 

(l) + (2) 605 446 439 313 394 408 387 410 404 
(3) 48 19 39 38 64 55 37 40 66 
(4) 63 32 48 48 32 48 28 59 31 

(3) + (4) Ill 51 87 86 96 103 65 99 97 
(l 1/m 4) 716 497 526 399 490 511 452 509 501 

196511966 
(l) 253 187 165 163 195 171 172 174 195 
(2) 236 186 189 189 208 159 197 181 180 

(!) + (2) 489 373 354 352 403 330 369 355 375 
(3) 57 27 40 40 35 30 63 53 70 
(4) 55 18 52 52 25 24 4 37 26 

(3) + (4) 112 45 92 92 60 54 67 90 96 
(l 1/m 4) 601 418 446 444 463 384 436 445 471 

1966/1967 
(1) 297 201 170 157 214 261 236 241 
(2) 236 160 201 198 172 153 172 !53 

(l) + (2) 533 361 371 355 386 414 408 394 
(3) 41 24 44 44 42 46 47 43 
(4) 53 27 53 53 55 63 63 54 

(3) + (4) 94 51 97 97 97 109 110 97 
(1 1/m 4) 627 412 468 452 483 523 518 491 

1964/1967 
zomer gem. 542 393 388 340 375 390 391 391 
summer mean 
winter gem. 106 49 93 93 85 80 100 97 
whiter mean 
jaar gem. 648 442 481 433 460 470 491 488 
yearly mean 

Eo E, gEo* E * w Ere EJO E12 E13 En 
Pen- Mak-
man kink Bfoemen water balance 

Period Emporation (mm) according to: 

(l) april, mei en juni (2) juli, augustus en september 
April, May and June July, August and September 

{3) oklober, november en december (4) januari, febnmri en maart 
October, November and December January, February and ~March 

Table 11.5. Evaporation-totals calculated according to mrious methods 

genoemde onzekerheden ten aanzien van de opper- balans stemt redelijk overeen met gE0 * en En" Dit 
vlakte-afvoer en de gebiedsneerslag niet verwonderlijk Ieidt tot de conclusie dat gedurende de betreffende 
is. In de figuur komen de lijnstukken die van de abscis periode (1964- 1967) de reductic van de poten1iiile 
worden afgesneden overeen met de gemiddelde ver- gebiedsverdamping ten gevolge van vochttekorten ge-
damping. Venter blijkt uit tabel 11.5, dat voor de zo- ring zal zijn geweest. Dit wordt oak gevonden in fig. 
mer de uit de waterbalans berckende gebiedsverdam- 11.13 waarin E0 onder andere is uitgezet tegen de 
pingen gemiddeld ongeveer 35 a 55 mm hager liggen gebiedsverdamping en waaruit niet een bepaald E0 -

dan Ew *. De vcrschiHen ontstaan spcciaal door de niveau als grcnswaarde naar voren komt. Uiteraard 
grate afwijkingen in de zomcr van 1964. geld! dit als gerniddelde voor het gehcle gebied; op 

De bcrekende gebiedsverdamping volgens de water- bepaalde percelen zal zeker een reductic van de po-
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Fig. 11.12. Het verband tussen de neerslag (N) en de 
som van beekafvoer en bergingsverandering (Q + Ll V) 
voor zomer- en wintertotalen; van de abscis wordt een 
lijnstuk afgesneden dat gelijk is aan de werkelijke ver
damping van gebied 10 (E10) 

The relationship between the precipitation (N) and the 
sum of river flow and change in water storage (Q + LIV) 
calculated for summer and willler totals; the intercept 
on the abscis is equal to the average e~'aporation of basin 
10 (E10) 

tentiele verdamping kunncn zijn opgetreden. Ret is 
opmerkclijk dat ook iq de zo~ner van 1964 toen de 
grondwaterstanden laag waren de verdamping toch 
groat is geweest. Dit is veroorzaakt door de zeer gun
stige verdeling van de necrslag over bet groeiseizocn. 
De door BLOEMEN voor 1964 berekende Ew * lijkt 
dam·om aan de lage kant. Dat in de extreem natte 
zomers van 1965 en 1966 de verdamping potentieel is 
geweest is nict verwonderlijk. 
Opgemerkt moet nog worden, dat En betrekking heeft 
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Fig. 11.14. Het verband tussen de gesommeerde volgens 
de waterbalarts berekende 14-daagse verdampingstotalen 
van gebied 13 (E18) en de werkdijke gebiedsverdamping 
(Ew) volg~nS Bloemen, de potentiele verdamping van kort 
gras (E;r J 'volgens Makkink en de open waterverdamping 
(E0 ). volgens Penman 
The relationship between the accumulated half monthly 
totals of the actual evaporation of basin 13 (E 13) derived 
from the water balance and the actual evaporation (Ew) 
calculated according to Bloemen, the potential evaporation 
of short grass (Err) calculated according to A1akkink and 
the open water evaporation calculated according to Penman 

op de potentiele verdarnping van een kort geslotcn 
grasgewas, maar dat de potentiele en werkelijke ge
bicdsverdamping boger kan zijn, omdat de ruwheids
coefficient van de meeste. gewassen en ook van lang 
gras sterk van de coCfficiCnt voor kart gras kan vcr
schillen. Dit sternt overeen met· de resultaten van 
RBTEMA (1965) die potentiele verdampingcn bereken
de die duidelijk boger li~gen dan voor EH werd ge
vonden. Ecn eventuele reductic van de potentiele ver
damping ten gevolge van vochttekorten en van een 
onvolledige bodembedekking aan hct begin en eind 
van het groeiseizoen wordt in dat geval gecompen-

• 
• 

• • 
• • 

•• 

• 
• 

• •• 
• • • • • •• 

• • 
'{ 
•• 

VERDAMPING {mm J 14dagen) 

EVAPORAifON (mm /14 days) 

Fig. 11.13. Het verband tussen de voor gebied 13 volgens de waterbalans berekende verdamping (E1g) en de werkelijke 
en potentiele gebiedsverdamping (E10 en gE0 ) volgens Bloemen, de potentiCle verdamping van kort gras (En) volgens 
Makkink en de open waterverdamping (E0 ) volgens Penman 
Scatter diagrams of the actual evaporation (E13) calculated for basin 13 from the water balance and the actual and potelllial 
evaporation (E 10 and gE0 ) calculated according to Bloemen, the potential evaporation of short grass (E'it) calculated 
according to A1akkink and the open water evaporation (E() calculated according to Penman 
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scerd door de grotere verdarnping gedurende andere 
perioden. Wei is bet opvallend, dat de En-waarden 
voor de winter aanzienlijk lager Jiggen dan de andere 
berekende vcrdarnpingen. 

In fig. 11.14 zijn voor de perioden 1964 - 1967 de 
volgens de verschillende methoden berekende vcrdam
pingen cumulatief uitgezet, waaruit geen systematische 
verschillen blijkcn. De volgens de methode Penman 
voor een vrij wateroppervlak berekende verdamping 
(£0 ) ligt uiteraard aanzien1ijk hager dan de gebicds
verdamping. In deelrapport 12 worden voor de perio
de mei 1952 tot en met april 1966 voor het Leerink
beekgebicd als gehccl de decadetotalen van necrslag 
en afvoer weergegeven (fig. 12.11). Voor hetzelfde 
stroomgebied zijn in tabel 11.6 van een aantal balans
termen de gemiddelde zomer-, winter- en jaartotalen 
gegeven. Gezien de discontinui'teit van de afvoerreeks 
en de grotere onnauwkeurigheid waarmede de andere 
balanstermen kunnen worden vastgesteld, zijn de ge
middelden voor de perioden 1952- 1960 en 1962-
J 966 afzondcrlijk vermeld. De voor genoemde perio
den berekende verdampingen verschillen inderdaad 
aanzienlijk. Toch komen deze vcrschillen indien de 
necrslag (N) wordt uitgezct tegen de som van afvocr 
+ bcrgingsveranderingen + ondergrondse afstroming 
+ de kunstmatige afvoer (Q + ;IV + U + I) niet 
duidelijk tot uiting (fig. 11.15). De bergingsverande
ringen zijn in dit geval berekend in afhankelijkheid 
van de grondwaterdiepte en wei op dezelfde wijze als 
in deelrapport 12 (fig. 12.1). Ook in deze figuur geven 
de lijnstukken die van de abscis worden afgesneden de 
gemiddelde verdamping weer. Een verschil in ligging 
tussen de punten van de periode 1952- 1960 respec-
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Fig. 11.15. Het verband tussen de neerslag (N) en de 
som van bcekafvoer, bergingsverandering, ondergrondse 
afvoer en kunstmatige afvoer (Q + ;l V + U + I) voor 
zomcr- en wintertotalen; van de abscis wordt een lijnstuk 
afgesneden dat gelijk is aan de werkelijke gcbiedsverdam
ping (EFc) 
The relatiomldp between the precipitation (N) and the 
sum of rh•er flow, change in storage, groundwater out
flow and exported water (Q + .JV + U + 1) calculated 
for summer and willter totals; the intercept on the abscis 
is equal to the average evaporation of the Leerinkbeek 
area (Ep) 

tievelijk 1962- 1966 blijkt niet duidelijk. Toch treden 
zeals ook in deelrapport 12 is aangctoond systemati
sche verschillen op. Dit wijst op de noodzaak de ba
sisgegcvens nauwgezet op de aanwezigheid van syste-

Tabel 11.6. Gemiddelde zomer-, winter- en jaartotalen (mm) van een aantal balanstennen en 
de volgens Bloemen, Makkink en Penman berekende verdamping (mm) voor vcrschillende 
perioden 

Be palings- Term Periode 
methode 

zomer winter jaar 

'52165 '52159 '62/65 '52166 '52160 "62166 '52166 '52/60 '62166 

Water- N 437 428 431 376 343 379 813 771 810 
balans Q+ V+l 114 112 113 247 216 228 361 328 341 

LIV -42 -36 -67 48 36 76 6 0 9 
EF(I 364 355 385 77 81 75 441 436 460 

Bloemen E * w 332 334 328 88 86 88 420 420 416 
gEo* 398 409 381 86 84 89 484 493 470 

Makkink E", 443 472 405 49 50 49 492 522 454 
Penman Eo 569 552 524 100 100 109 669 652 633 

'52/65 '52!59 '62/65 '52!66 '52!60 '62!66 '52/66 '52/60 '62!66 
Calculation 

method item summer winter year 

Period 

Table 11.6. 1\1ean summer·, willler- and yearly totals (mm) of some items of the water balance 
and the evaporation amounts (mm) deril•ed by Bloemen, Makkink and Penman for various 
periods 
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Tabel 11.7. Verhouding tussen E
0 

en enige andere verdampingstotalen voor verschillende perioden 

Verhouding Periode 

zomer winter jaar 

'52166 '52/60 '62165 '64/67 '52166 '52160 '62165 '64/67 '52166 '52160 '62165 '64/67 

En/Eo 0,78 0,86 0,77 0,73 0,49 0,50 0,45 0,46 0,74 0,80 0,71 0,68 
gE0 */E0 

0,70 0,74 0,73 0,72 0,86 0,84 0,82 0,88 0,72 0,76 0,74 0,74 
Ew*IE0 0,58 0,61 0,63 0,63 0,88 0,86 0,81 0,88 0,63 0,65 0,66 0,67 
EFciEo 0,64 0,64 0,73 0,77 0,81 0,69 0,66 0,67 0,73 
Ew!Eo 0,69 0,80 0,71 
Et21Eo 0,72 0,75 0,73 
EtaiEo 0,72 0,94 0,75 
E14/E0 

0,72 0,92 0,75 

'52/66 '52/60 '62/65 '64/67 '52166 '52160 '62/65 '64167 '52/66 '52160 '62/65 '64/67 

summer winter year 

Ratio Period 

Table 11.7. Ratio between E
0 

and some other evaporation totals calculated for various periods 

100 

Fig. 11.16. Het verloop van de open waterverdamping (E0 ) en de werkelijke gebiedsverdampingen E10 en E12; E0 is 
berekend volgens Penman terwijl E10 en E12 uit de waterbalans zijn bepaald 
The course of the open water evaporation (E0 ) and the actual basin evaporation E10 and E12; E0 has been calculated 
according to Penman while E10 and E12 have been derived from the water balance 

matische fm.Iten of afwijkingen te controleren. In 
deelrapport 12 zal hier nader op worden ingegaan, 
waarbij de voor de periode 1961 - 1966 gemeten neer
slag en afvoer en de uit de waterbalans berekende 
verdamping als vergelijkingsbasis zijn gekozen. 
In tabel 11.6 zijn verder de gemiddelde waarden van 
Eu,*, gE0 *, En en E0 opgenomen. Hierbij valt het op, 
dat de voor de zomer berekende potcntit:He verdam
pingen volgens de rnethoden van Bloemen resp. Mak
kink vrij sterk verschillen. Dit geldt speciaal voor de 
periode 1952- 1960. De geringere verschillen voor de 
periode 1962 - 1966 worden voornamelijk veroorzaakt 
door het feit dat voor deze periode de potentiele ver
damping berekend volgens Iviakkink per zomer ge
middcld 67 mm minder is dan in de periode 1952-
1960. Ook uit deze tabel blijkt, dat E, in de winter 
lagere waardcn aanneemt dan de vo1gens de andere 
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methoden berekende verdamping. In tabel 11.7 ten
slotte is de verhouding weergegeven tussen de E0 -

waarden en de andere verdampingstotalcn. 
Tot nu toe is voornamelijk gesproken over de sa

menhang tussen de diverse verdampingstotalen over 
wat langere perioden. De samenhang voor korte pe
rioden is meestal minder goed dan voor de tangere 
perioden. In fig. 11.16 is het verloop van de 14-daag
se sommen van E0 en £ 10 aangegeven. Ook zijn de 
gegevens van gebied 12 ingetekend. De verschillcn 
tussen £ 0 en de gebiedsvcrdamping zijn in droge zo
mers uiteraard groter dan in natte zomers. Het valt 
op, dat de ligging van E10 en E12 t.o.v. de E 0 -lijn (fig. 
11.16) vrij willekeurig is. Wat betreft de nauwkeurig
heid van de E0 -cijfers moet worden opgemerkt, dat 
voor de berekening van de verdamping voor het sta
tion \Vinterswijk geen directe wind- en netto stralings-



Tabel 11.8. Parameters van de lineaire regressievergelijking voor verschillende 14-daagse ver~ 
dampingstotalen 

x versus y y =ax + b zomerperiode 

regressie- intercept correlatie- standaard-
coefficient (b) coefficient afwijking 

(a) (mm) (r) (s) 
(mm) 

Ew- E12 0,92 3,8 0,773 10,3 1964. 1966 
Ew- Eta 0,94 3,2 0,938 4,9 1964. 1966 
Eto- Eu 0,93 3,4 0,734 11,8 1964- 1966 
E12- Eta 0,75 8,3 0,894 6,1 1964- 1966 
E12- E14 0,97 1,2 0,903 7,5 1964- 1966 
E13 -E14 1,03 -0,9 0,800 10,4 1964- 1966 
Ew - Ew 0,68 13,1 0,420 12,4 1964- 1966 
Ew - E12 0,83 10,2 0,434 14,7 1964- 1966 
Ew -Eta 0,75 12,4 0,470 12,0 1964- 1966 
Ew -Eu 0,75 12,4 0,367 16,2 1964- 1966 
E0 - E 7 0,82 -1,8 0,944 7,0 1952- 1966 
E:r - gE0 

0,64 15,9 0,742 12,2 1952- 1966 

standard 
regression illfercept correlation deviation 
coefficient (b) coefficient (s) 

(a) (mm) (r) (mm) 

x versus y Y= ax +b summer period 

Table 11.8. Parameters of the linear regression equation of different evaporation totals for 
periods of two weeks 

£13=0,94 E1o•3,18 
r = 0,94 
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Fig. 11.17. Het verband tussen de volgens de waterbalans berekende verdamping van de gebieden 10 en 13 resp. 12 en 14 
Scatter diagrams for basin 10 l'ersus 13 and basin 12 versus 14 of the actual emporation derived from the water balance 

gegevens beschikbaar zijn. Verder is de berekening 
van E0 niet op continu geregistreerde waarnemingen 
gebaseerd, maar op driemaal per dag (te 08.00, 12.00 

en 18.00 uur) gemeten grootheden. Ook kan moeilijk 

worden beoordeeld, in hoeverre de omgeving van het 
station Winterswijk representatief is voor de omstan
digheden in een landbouwgebied zeals dat van de 
Leerinkbeek. De metingen vinden nameJijk in de di
recte nabijheid van de stede1ijke bebouwing plaats. 
Verder lijkt de opstelling van het instrumentarium in 
Winterswijk minder gelukkig, zodat ook rekening 
moet worden gehouden met een belnvloeding van de 
metingen door de directe omgeving van het station. 
Gezien deze factoren is de betrouwbaarheid van de 

£ 0 -waarden onzeker en is het twijfelachtig of er, spe
ciaal voor korte perioden, een nauwe samenhang tus
sen E0 en de potentiele gebiedsverdamping zal be
staan. Vooral de met de waterbalans berekende ver
damping en E 10 volgens Bloemen vertonen onderling 
een geringe samenhang (fig. 11.13 en label 11.8). Ook 

de samenhang van de uit de waterbalans berekende 
gebiedsverdampingen is vrij matig. De correlatiecoCf
ficienten voor £ 10 versus £ 13, £ 12 versus E13 en Et.1 
zijn bet hoogst (fig. 11.17 en label 11.8). Verder 

blijkt, dat de samenhang tussen gE0 en En opvallend 
gering is; wei hangt E:r goed met E 0 samen (tabel 
11.8). Een van de oorzaken dat de door BLOEMEN 

bepaalde verdamping lage correlaties vertoont met de 
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andere verdampingstotalen kan zijn, dat BLOEMEN de 
voor zijn berekeningsmethode benodigde parameters 
heeft bepaald aan de hand van gegevens van water
standbuizen, die gedeeltelijk buiten het Leerinkbeek
gebied zijn gelegen. Verdcr gaat BLOEMEN bij de bc
rekening van de factor g uit van de £ 0 -cijfers over 
relatief korte perioden hetgeen, zoals is opgemerkt, 
onnauwkeurigheden in de hand werkt. Hoewel de g

waarde gedurende het jaar geleidelijk verloopt en dit 
verloop elk jaar verschillend zal zijn, is deze waarde 
als een constante over een maand beschouwd, waarbij 
de maandwaarden voor aile jaren gelijk zijn gekozen. 
Vervolgens worden deze g-waarden met E0 vermenig
vuldigd die zeals reeds is besproken zelf ook een be
paalde mate van onzekerheid bezit. De uiteindelijke 
nauwkeurigheid van de berekende potentieJe gebieds
verdamping (g£0 ) is dan ook niet bekend. Dit is te 
meer een bezwaar omdat bij de berekening van de 
werkelijke gebiedsverdamping (Ew) gedurende een 
groot deel van het jaar g£0 bepalend is. Een grotere 
betrouwbaarheid kan m.et de huidige metingen echter 
moeilijk worden bereikt. Voor de perioden met lage 
grondwaterstanden wordt het g£0-niveau niet bereikt 
en wordt de verdamping uit de grondwaterstandver
andering berekend. 

Gesteld kan worden dat voor de gebieden 10 en 13 
de uit de waterbalans verkregen verdampingscijfers de 
meest betrouwbare indruk van het verloop van de ge
biedsverdamping geven. Voor deze gebieden kunnen 
namelijk de bergingsveranderingen het nauwkeurigst 
worden bepaald aangezien hier de meeste bodem
vochtmeetpunten zijn gelegen. Bovendien vallen voor 
deze gebieden de topografische en freatische water
scheiding geed samen, zodat de ondergrondse verlie
zen gering zijn. Wei komt in zeer natte perioden via 
de oppervlakte een hoeveelheid water het gebied 10 
binnen, zodat onder deze omstandigheden de voor dit 
gebied berekende verdamping een geringere betrouwM 
baarheid heeft. 

De nauwkeurigheid van de resultaten is niet zoda
nig, dat hieruit zonder meer conclusies kunnen wor
den getrokken ten aanzien van het optreden van 
vochttekorten. Dit geldt speciaal voor korte perioden, 
bijvoorbeeld korter dan een maand. Dit wordt een
deels veroorzaakt doordat de verdamping in de zo
mers van 1964, 1965 en 1966 vrijwel potentieel is 
geweest, zodat de verdampingsreductie re1atief klein 
was in verhouding tot de andere factoren van de wa
terbalans. Bovendien bestaat er ten aanzien van de 
juiste grootte van de potentiete gebiedsverdamping 
nog de nodige onzekerheid. Wei geven de volgens de 
waterbalans verkregen resultaten een goed inzicht in 
de optredende verdamping voor perioden van een 
maand en Ianger. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De belangrijkste conclusies die uit het waterbalans
onderzoek kunncn worden getrokken zijn: 
- bij waterbalansonderzoekingen is 1 april zeer ge

schikt als begindatum van het hydrologisch jaar 
omdat over de jaren de berging aan het begin van 
het groeiseizoen de geringste verschillen vertoont 
en de verdamping omstreeks deze datum de neer
slag begint te overtreffen; 
het verdient aanbeveling het begin en einde van de 
balansperiode aan het neerslag- en afvoerpatroon 
aan te passen, vooral indien met korte balanspe
rioden wordt gewerkt; 
in verband met de juiste beoordeling en een ver
antwoorde extrapolatie van de verkregen resulta
ten in de tijd is het gewenst na te gaan in hoeverre 
een periode van onderzoek in hydrologisch opzicht 
representatief is geweest. In de winter leent zich 
hiervoor de frequentieverdeling van neerslag, in de 
zomer de frequentieverdeling van neerslag minus 
verdamping, terwijl ook de frequentieverdeling 
van de grondwaterdiepten in dit opzicht een gocd 
hanteerbare maatstaf Ievert. Deze laatste uiteraard 
aileen zolang de hydrologische ontsluiting van het 
gebied niet is gewijzigd; 
indien de topografische en freatische waterschei
ding niet samenvallen verdient het de voorkeur de 
topografische waterscheiding als hydrologische ge
biedsgrens aan te houden; 
de bergingscoefficiCnten van de gronden in het 
Lccrinkbeekgebied blijken onderling sterk te ver
schillen en verder, zeals ook door diverse andere 
onderzoekers is aangetoond, duidelijk samen te 
hangen met de bodemeigenschappen en de grond
waterdiepte; 
de uit pF-krommen berekende relatie tussen 
grondwaterdiepte en vochtinhoud geeft meestal 
aanleiding tot te hoge schattingen van de vocht
inhoud, omdat geen rekening wordt gehouden met 
luchtinsluiting en het niet aanwezig zijn van de 
evenwichtsvochtinhoud; 
door hysteresiseffecten en bet niet aanwezig zijn 
van de evenwichtsvochttoestand, hetgeen in de 
winter onder andere kan optreden onder invloed 
van verst, Ievert bet bepalen van de berging uit 
de grondwaterstandvariatie in vele gevallen moei
Jijkheden op. Ret gebruik van uit directe metingen 
berekende bergingsverschi11en verdient dan de 
voorkeur; 
bet maximale bergend vermogen (Omax) varieert 
op de hoge gronden in het Leerinkbeekgebied van 
250 - 450 mm, maar bedraagt op de !age gronden 
minder dan 100 nun; 

- de bergingscapaciteit bij afvoerstudies wordt goed 
gekarakteriseerd door het initiele bergend venno
gen (01), gedefinieerd als de gemiddelde bergings-



capaciteit aan het begin van het groeiseizoen; 
het berekenen van de werkelijke gebiedsverdam
ping uit de waterbalans heeft als voordeel, dat 
geen fouten ontstaan door het berekenen van het 
gebiedsgemiddelde uit een aantal puntwaarnemin
gen, zeals dit bij verschi1lende fysische verdam
pingsberekeningen noodzakelijk is. Voor korte 
waterbalansperioden zijn de uitkomsten dikwijls 
echter minder betrouwbaar doordat de onder
grondse verliezen en de bergingsveranderingen 
dan niet voldoende nauwkeurig kunnen worden 
bepaald. Ook het opste11en van waterbalansen voor 
een enkel perceel of een klein stroorngebied Ievert 
rnoeilijkheden op voornamelijk omdat de Jigging 
van de gebiedsgrenzen onzeker is en de afvoer en 
ondergrondse verliezen niet nauwkeurig kunnen 
worden bepaald; 
voor de periode 1964- 1967 is de reductic van de 
potentii:~le verdamping als gevolg van vochttekor
ten gering en Iaten de uitkomsten van het water
balansonderzoek geen uitspraken over de grootte 
van deze tekorten toe; 
de voor de diverse gebieden uit de waterhalans 
berekende vcrdamping variccrt van gemiddeld 37 5 
tot 395 mm in de zomer en van 80 tot 100 mm 
in de winter. Deze cijfcrs 1iggen in de zomer 35 
tot 55 mm hager dan de verdamping berekend 
volgens BLOEMEN (deelrapport 12); in de winter is 
de overecnstemming met laatstgenoemde cijfers 
echter zeer goed; 
in de winter is de door :MAKKINK (1967) berekende 
potentiCle verdamping van een kart gesloten gras
gewas gcmiddeld slechts de helft van de volgens 
de andere methoden berekcnde verdamping; 
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DEELRAPPORT 12 

Het vaststellen van overschrijdingsfrequenties 
van het vochtsaldo en het vochttekort uit de waterbalans 

Ph. Th. Stol 

1. INLEIDING 

Voor het weergeven van de hydrologische situatie 
zeals die in de loop van vele jaren - onvoorspelbaar 
naar tijdstip van voorkomen maar overigens niet zon
der regelmaat - optreedt, kan met voordeel gebruik 
gemaakt worden van frequentie-analysen. Hiermede 
kan in getal worden vastgelegd hoe vaak een gegeven 
situatie zich tijdens de jaren van onderzoek heeft 
voorgedaan. Analyse van in bet verleden opgetreden 
gcbeurtenissen kan een inzicht verschaffen over wat 
in de toekomst kan worden verwacht. Een dergelijke 
beschouwing, gekoppeld aan overwegingen van eco
nomischc aard, is noodzakelijk voor het vaststellen 
van investerings- en afschrijvingsmaatregelen voor uit 
te voeren verbeteringswerken. 

Behalvc het gebruik van de basisvariabelen neer
slag, afvoer en verdamping zeJf, kunnen hiertoe ook 
combinaties van deze - zeals neerslag verminderd met 
afvocr cnz. - in het onderzoek worden betrokken. 

Voor het opstellen van frequentieverdelingen client 
een zo lang mogelijke reeks waarnemingen te worden 
gebruikt. Voor bet Leerinkbeekgebied bestaat de mo
gclijkhcid deze tot de 14 jaar van onderzoek (1952-
1966) uit te strekken door gebruik te maken van de 
uitkomsten uit verschiHende deelrapporten en deze 
samen te voegen. 

Een voorbeeld van een veel geraadpleegde frequen
tietabe1 is die van de neerslag (KNMI, 1956). Voor 
zover aileen bet effect van grote neerslaghoeveelheden 
van betekcnis is, Ievert deze tabel een geschikte maat
staf voor het aangeven van hoe vaak gemiddeld bin
nen een vooraf vastgesteld tijdsinterval de belasting 
van een afvoergebicd ccn gegeven hoeveelheid neer
slag zal overschrijden. Hieruit kan dan de dimen
sionering van leidingen en kunstwerken worden vast
gesteld. Dit gebruik van frequentietabellen zal tot 
goede uitkomsten leiden indien het neerslagstation 
reprcsentatief is voor het bestudeerde gebied en al 
het water de te ontwerpen kunstwerken inderdaad in 
het relevante tijdsinterval passeert. Dit zal aUeen dan 
hct geval zijn indien de bergingscapaciteit in het ge
bied reeds ten vo1le is benut en er geen verliezen van 
water optreden en hct gcbied niet op andere wijze 
met water wordt belast. 

In zomerperioden wanneer de verdamping van be-
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tekenis wordt zijn deze restricties niet meer juist. 
Wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de hoeveelheid 
regenwater die voor de plant beschikbaar blijft en een 
aanvulling geeft op de grondwatervoorraad dan zal 
de verdamping als aftrekpost in rekening moeten wor
den gebracht. 

In gebieden die tot het afvoergebied van beken 
behoren, moet tevens rekening worden gehouden met 
een afname van voor de plant beschikbaar water daar 
transport van water tengcvolge van de werking van 
de zwaartekracht naar Jager gelegen gebieden plaats 
vindt. Ook nu is bet met eenvoudige metingen niet 
mogclijk van cen necrslaghoeveelheid aan te geven 
hoe deze over de verschillende posten van de water
balans wordt verdeeld daar aile hydrologische proces
sen continu en gelijktijdig plaatsvinden, soms met een 
zekere naijling ten opzichte van clkaar. 

Dit laatste betekent dat voor het rekenen met saldi 
van waterbalansposten niet te korte tijdvaklengten 
gebruikt kunnen worden opdat de randeffecten van 
geringe invloed zullen blijven. ~1ede met betrekking 
tot de wijze waarop de verdampingscijfers zijn be
paald is in het volgende als kortste tijdvaklengte een 
periode van 10 dagen aangehouden. 

Van de grootheden neerslag en afvoer kunnen de 
voor het gebied in studie vastgestelde hocveelheden 
zonder meer in de berekening worden opgenomen. 
Voor de verdamping valt nag onderscheid te maken 
tusscn potentit::Hc en wcrkelijke gewasverdamping. 
Heide grootheden zijn van belang. 

.Met de werkelijk opgetreden gewasverdamping kan 
de situatie wccrgegeven worden zeals die over een 
reeks van jaren in het gebied is opgctreden en onder 
dezelfde meteorologische omstandigheden in de toe
komst kan worden verwacht. Het saldo van neerslag, 
afvoer en werkelijke verdamping gecft de hoeveelheid 
water aan die over het tijdvak van sonunatie aan de 
watervoorraad in het gebied is toegevoegd, respec
tievelijk daaraan is onttrokken. 

Een frequentiebeschouwing van deze hoeveelheden 
kan aan het 1icht brengen met welke kansen gegeven 
aanvullingen op de grondwatervoorraad, respectieve
lijk onttrekkingen aan de grondwatervoorraad zullen 
worden overschreden, en wat in de toekomst kan 
worden verwacht. De werkwijze geeft een beschrij
ving van de huidige situatie en kan dienen het op-



treden van relatief droge en natte perioden of seizoe
nen in hun juiste onderlinge verhouding weer te geven 
zonder dat bijvoorbeeld een grote nadruk op de meest 
reccnte jaren wordt gelegd. 

Voor het uitstippelen van een beleid in de toekomst 
moet echter een criterium voorhanden zijn dat nage
streefd kan worden. Dit criterium, of deze optimale 
toestand, kan bijvoorbeeld bestaan uit de eis dat neer
slagtekorten grater dan een gestelde waarde niet meer 
mogen voorkornen. Of ook, dat een kritieke grond
waterstand niet mag worden overschreden, een eis die 
de basis was voor de frequentiebeschouwingen in de 
Tielerwaard (SroL, 1962). In dit deelrapport wordt 
als criterium de potentitHe gewasverdamping gebruikt. 

Een beschouwing waarin met de potentiCle gewas
verdamping rekening wordt gehouden heeft betrck
king op een situatie waarbij een optimaal waterver
bruik door de plant wordt gerealiseerd. Echter voor 
het nastrcven van een dergelijk waterverbruik zullen 
voorzieningen in hct gebied gctroffen moeten worden, 
waaruit een gewijzigd afvoerregime zal resulteren. 
.rviet dcze comp1icatie is in deze bijdrage geen reke
ning gehouden. 

Hoewel de hier te besprekcn analysen zijn uitge
voerd met gegevens afkomstig uit een reeks van 14 
achtereenvolgende afvoerjaren (1952- 1965) moeten 
de uitkomsten toch gezien worden als schattingen van 
de werkelijke situatie. De betrouwbaarheid van de 
schattingen kan slechts opgevoerd worden nadat een 
grater aantal jaren voor analyse ter beschikking is 
gckomen. 

2. DE BASISGEGEVENS 

Het cijfermateriaal aan de hand waarvan de te be
spreken bewerkingcn zijn uitgevoerd, wordt gevormd 
door gegevens waarvan de wijze van meten of bepa
len in eerdere deelrapporten is besproken. 

Voor de hoeveclheid water afkomstig uit de necr
slag is het Thiessengemiddelde toegepast als maat 
voor de ·neerslag welke het gebied belast. Deze mid
deling is noodzakelijk aangezien de afvoergegevens, 
waarmede de neerslag in verband wordt gebracht, 
reeds van nature de betekenis hebben van een waarde 
waarbij een middeling over verschillende situaties, 
zoals die in het bovenstrooms van het meetpunt ge
legcn gebied zijn voorgekomen, op natuurlijke wijze 
tot stand is gekomen. Dit houdt meteen in dat ook 
de verdamping op het gehele gebied betrekking moet 
hebbcn. Dit werd bereikt door de verdampingscijfers 
verkregen met de grondwaterstandmethode uit enkele 
karakteristiekc meetpunten, naar representativiteit ge
wogcn, te middelen. 

Ook de afgeleide grootheden zoals neerslag ver
minderd met afvoer respectievelijk neerslag vermin
derd met verdamping en afvoer krijgen hierdoor de 

betekenis van een gemiddelde over het gehele gebied 
van onderzoek. 

Wanneer de basisgegevens gesubstitueerd worden 
in de vergelijking van de waterbalans, zal niet nood
zakelijkerwijze een sluitend geheel worden verkregen. 
De gegevens, afkomstig uit verschillende vakgebieden 
zijn onafhankelijk van elkaar verzameld en bewerkt. 
De mogelijkheid het basismateriaal te corrigeren op 
systematische afwijkingcn client eerst te worden on
derzocht, reden waarom uitvoerig aandacht aan hct 
inpassen van de basisgegevens in de waterbalans zal 
worden besteed. Hieraan gaat een korte bespreking 
van de aard van de gegevens vooraf. De periode 
waarover het ondcrzoek betrekking heeft loopt van 
1 april 1952 tot en met 31 maart 1966 waaraan soms 
de maand april 1966 ter completering is toegevoegd. 

2.1. DE TJJDVAKLENGTB 

De basisgegevens zijn ontleend aan dagelijkse neer
s1ag- en afvoennetingen terwijl de verdamping is be
paald als een gemiddelde waardc per dag over de tijd 
tussen de data van twee opeenvolgende grondwater
standmetingen welke in principe twee maal per maand 
p1aats vonden. Aangezien echter in deze opmeetdata 
onregelmatigheden optreden (door het week-end e.d.) 
kornen in de tussenliggende tijdvakken verschillende 
aantallen dagen voor en wordt het onmogelijk op zin
vo1le wijze ecn frequentieverdeling op te ste1len aan
gezien de zo verkregen uitkomsten op verschillende 
tijdvaklengten betrekking zouden hebben. 

Om deze reden is als kleinste eenheid de kalender
decade gekozen en zijn door interpolatie de verdam
pingscijfers hierop orngerekend. 

2.2. D E NEE R S L A G G E G E V E N S 

De gebicdsneerslag werd bepaald als bet Thiessen
decadegemiddclde. De neerslaggegevens, die oor
spronkelijk betrekking hebben op de meting met 
standaardregenmeters, werden hiertoe herleid op de 
grondregenmeter door de in fig. 5.4 (deelrapport 5) 
gegcven correctiefactoren in rekening te brengen. 
Voor de gemiddeldc maandsommen over de 14 af
voerjaren van onderzoek staat de correctie weergege
ven in tabel 12.!. 

De in rekening tc brengen hoeveelheid neerslag N 
is steeds uitgedrukt als schijfdikte in mm, gemiddeld 
over het gebied. 

2.3. DE A F VO ERG EG E YENS 

De afvoergegevcns hebben betrekking op de metin
gen verricht aan meetpunt Fe (deelrapporten 6 en 7). 
Dit meetpunt verschafte een waarde van de afvoer 
voor het gehele Leerinkbeekgebied (5200 ha). Het 
tijdvak van meting valt in twee perioden uiteen. V66r 
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Tabel 12.1. Hcrleiding van neerslaggegevens (mm) gemeten met standaardregenmeters tot ge
gevens uit grondregenmeters 

1\.·iaand 

januari 
februari 
rna art 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

totaal 
total 

Month 

Neerslag 
standaard-

meter 

64,3 
49,5 
43,8 
45,2 
53,0 
63,1 

104,3 
91,2 
61,1 
62,1 
55,5 
74,0 

767,1 

Standard 
raingauge 

Correctie-
factor 

% 

110,0 
108,9 
109,1 
107,1 
106,4 
104,6 
104,5 
104,2 
105,8 
104,7 
106,3 
107,3 

106,3 

Correction 
factor 

% 

Neerslag Tweemaandse som 
grondmeter 

standaard- grond-
meter meter 

70,7 
53,9 113,8 124,6 
47,8 
48,4 89,0 96,2 
56,4 
66,0 116,1 122,4 

109,0 
95,0 195,5 204,0 
64,6 
65,0 123,2 129,6 
59,0 
79,4 129,5 138,4 

815,2 767,1 815,2 

standard ground 
gauge gauge 

Groundlevel 
raingauge Bimolllhly total 

Table 12.1. Precipitation data from standard gauges corrected for grormdlevel gauges (mm) 

augustus 1960 werd de afvoer vastgesteld door een
maal per dag gemeten peilen met behulp van afvoer
krommen te herleiden. Tengevolge van verschil in be
groeiingstoestand in de beck werd hierbij onderscheid 
gemaakt tussen de zomer- en de wintertoestand. De 
zomerafvoerkromme werd gebruikt van half april tot 
half oktober, de winterkromme in de overige maan
den. Na augustus 1960 Werden de metingen verricht 
met cen meetstuw en geregistreerde waterstanden. 

De afvoer Q is in rum waterschijf orngerekend en 
tot decadesommen getotaliscerd. 

2.4. D E V E R D A M PI N G S G E G EVENS 

De verdampingsgegevens zijn door BLOEMEN be
rekend uit een grondwaterstandanalyse (deelrapport 
9), met dicn verstande dat voor elke peildatum van 
grondwaterstanden een gemiddelde waarde van de 
verdamping over een aantal dagen werd bepaa1d. 
Hieruit zijn door interpolatie de decadeverdampings
sommen berekend. 

In de wintermaanden, bij geringe verdamping, blijkt 
dcze steeds potentieel geweest te zijn. De potentiCle 
(gewas) verdamping (g£0 ) wordt echter in de zomer 
niet bereikt en dan vervangen door de werkelijk op
getreden verdamping (Ew). De analyse is uitgevoerd 
voor de mcetpunten 1226, 1271 en 57a, die voor 
grote delen van het gebied representatief zijn. De meet
punten 1226 en 57a vertegenwoordigen de gebieden 
met hogere waterstanden, terwijl 1271 het areaal met 
gemiddeld Iagcre standen representeert. Voor een 
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overzicht van de Jigging van dcze punten wordt vcr
wezen naar deelrapport 8. 

Gezien het verschil in oppervlakte, waannede deze 
situaties voorkomen zijn de verdampingscijfers uit 
deze meetpunten gemiddeld tot een gebiedsverdam
ping met gewichten respectievelijk 2, 1 en 2. De ver
damping is eveneens in mrn waterschijf uitgedrukt. 

2.5. ANDERE WATERVERLIEZEN 

Onder dit hoofd kunnen twee oorzaken van verdere 
wateronttrekking geplaatst worden. 

De hoeveelheden water onttrokken door het pomp
station zijn in rekening gebracht bij het vaststellen 
van de afvoer. De afvocrcijfers Q gel den dus inclusief 
deze ontrekking. 

De ondergrondse wegstroming uit het gebied is 
vastgesteld met behulp van de isohypsen-kaart door 
de richting van strorning aan de grenzcn van het ge
bied te ontbinden in twee componenten, namelijk een 
langs de aangenomen waterscheiding en een daar 
loodrecht op (deelrapport II). De verliezen per dag 
zijn gering, doch over een jaar gesonuneerd zijn zij 
toch van invloed op de waterbalans. In tabel 12.2 
volgt een samenvatting van dit gegeven. 

2.6, D E B ERG IN G S V B R S C H I L L EN 

De uitkomst van de betrekking 

N- Q - Ew - U = So (12.1) 



Tabel 12.2. De wegzijging uit het Leerinkbeekgebied (mm) 

~Jaand Per dag Totaal 1\'Iaand Per dag Totaal 

januari 0,18 5,6 juli 0,06 1,9 
februari 0,18 5,0 augustus 0,06 1,9 
maart 0,18 5,6 september 0,06 1,8 
april 0,12 3,6 oktober 0,12 3,7 
mei 0,12 3,7 november 0,12 3,6 
juni 0,06 1,8 december 0,18 5,6 

jaarsom 43,8 
ammal total 

1V.onth Daily Total A1onth Daily Total 

Table 12.2. Subsurface flow out of Leerinkbeek area (mm) 

0 ,. 
.£ 

<! . 
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7.9 
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Example :p£50,20)=6.8 °/o 

Fig. 12.1. BergingscOOfficii:lnten in afhankelijkheid van 
de begingrondwaterstand en bet grondwaterstandverschil. 
Het kleinste interval waarbinnen [w(t1), .dw] ligt dient te 
worden toegepast 
Storage coefficients depending on the initial groundwater 
level and the difference between groundwater levels. The 
shortest illlerval covering [w(t1), LlwJ must be taken 

gesommeerd over een tijdvaklengte t2 - It wordt ge
definieerd als het saldo So op de waterbalans van de 
posten neerslag (N), afvoer (Q), verdamping (Ew) en 
wegzijging (U). Met positief teken heeft S0 de beteke· 
nis van een wateraanvulling, met negatief teken de 
betekenis van een onttrekking. Ret saldo van de 
waterbalans wordt gecompenseerd via de grondwater~ 
berging. Deze compensatie komt weer tot uiting in 
a£- respectievelijk toename van het bergend vermogen 
0. \Vordt de bergingscoefficH~nt met p aangeduid, 
dan is de relatie tussen S0 , 0 en de grondwaterstand 
w gegeven door 

So = - [0(/2)- O(ttll = - (LJO) (12.2) 

en 
so = - p(wb.dw) [w(t,) - w(IJ] 

= - p(wl>.dw) • .dw (12.3) 

waarin tevens tot uiting komt dat de bergingscoef
ficient u afhangt van het niveau waarop de grond
waterst~nd zich ten tijde t1 bevindt (wt) en de dikte 
van de laag die in de verandering betrokken is (Lfw). 
Numerieke waarden van p die als gemiddelde vol
doen worden gegeven in fig. 12.1. Deze waarden zijn 
afkornstig uit deelrapport 9 en komen goed overeen 
met die bepaald uit neutronen metingen (deelrapport 
11). De wateraanvullingen en -onttrekkingen kunnen 
nu dus numeriek met verschillen in bergend vermogen 
respectievelijk grondwaterstand in verband gebracht 
worden. Zender directe metingen van de vochtinhoud 
van het bodemprofiel is het overigens niet mogelijk 
niet-stationaire toestanden volledig op deze wijze weer 
te geven. In het volgende zal echter steeds worden 
aangenomen dat een evenwichtssituatie is bereikt. 

Met behulp van (12.2) is de waterbalans (12.1) ge
completeerd. Teneinde echter het bergend vermogen 
onafhankelijk van (12.1) te kunnen vaststellen is 
(12.3) toegevocgd. Door middel van de grondwater
standmctingen ontstaat nu ecn controlc op de resul
taten uit (12.1) en (12.2). 

2.7. DE GRONDWATERSTANDBN 

Hct gegeven 'grondwaterstand' onderscheidt zich 
van de termen uit de waterbalans doordat van een peil 
sprake is en niet van een hocveelheid water. Omreke
ning van grondwatcrstanden in de eenhcden van de 
watcrbalans dient dus plaats te vinden, tcrwijl ook 
het vastste11en van een gcmiddelde grondwatcrstand 
van een gebied een nadere beschouwing vraagt. Om 
deze reden zal op hct hanteren van de grondwater~ 
standen iets nader worden ingegaan. 

De vraag welke definitie aan de gerniddelde grond
waterstand moet worden gegeven hangt af van de 
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hctekenis die eraan wordt gehecht en het gebruik dat 
van dit gegeven zal worden gemaakt. In het onder
havige geval is het duide1ijk dat een gebiedsgemid
delde van de grondwaterstand zal worden gebruikt 
ter toetsing van (12.1) en (12.2). Aangetoond kan 
worden dat een gemiddelde stand die tot dit doel 
moet dienen niet op een eenvoudige wijze uit een 
middeling van op een bepaalde datum gemeten stan
den, kan worden verkregen. 

Namelijk, stel het saldo op de waterbalans over een 
tijdvak t1 tot t2 voor het i-de meetpunt (d.w.z. water
standsbuis) voor door Sio, dan volgt uit (12.3): 

Si0 = - pi(Wt,J,Lhl'J) · LhVt 

Gemiddeld over de beschikbare meetpunten, ieder 
gewogen met de gerepresenteerde opperv1akte a;, met 
uitschrijven van de factor .dw11 wordt dit: 

_Ea;S;o 
2.'ai = 

2'auli (Wt,i>Lhl'i) • w~~-'.tl_:-,:- L:au..li (wu,.dwi) . lVi(tl?) 

.L:a; 

Ret linker lid is gelijk aan het over het gebied ge
middelde vochtsaldo vo1gens (12.1). Uit vergelijking 
(12.2) volgt dan: 

(12.4) 

Hieruit volgt dat het bergend vermogen 0 op tijd
stip t1 afhangt van de intensiteit waarmede bijvoor
beeld een wateroverschot zich voordoet daar !2 in het 
argument van JH' namelijk in Awh blijft voorkomen. 
De betekenis van (12.4) is dan ook dat de gemiddelde 
waterstand over een gebied verkregen wordt door de 
waterstanden te wegen met het effect dat deze hebben 
op de hydrologische situatie. Toepassing van dit be
ginsel leidt tot de volgende formule voor het gebieds
gemiddelde }Ji van de grondwaterstand op tijdstip '" 

:SauH (Wt,i>Awi) . Wi(lt) 

L:auli (wt.,Awi) W(t,) = 

De aldus berekende gemiddelde grondwaterstan'tt 
past nu in de bewerking van de waterbalans. In ver
band met (12.4) volgt namelijk: 

W(l1) • .J;a"" (wl.;,Llw;) 
0(1,) = .2,'a; 

wat geschreven kan worden .als: 

0(1,) = /.i(l,). JV(t,) (12.5) 

De praktische benadering van (12.5) echter die 
veelal, en ook hier, toegepast wordt is het berekenen 
van een rekenkundig gemiddelde waterstand verme~ 
nigvuldigd met een gerniddelde waarde ft 11 voor de 
bergingscoCfficient. Deze benadering wordt dan weer
gegeven met 

(12.6) 

waarin nu in het argument van p de naar plaats ge-

234 

middelde grondwaterstand op tijdstip It voorkomt. 
In het volgende zal de vereenvoudigde werkwijze 

(12.6) toegepast worden in samenhang met (12.2). 
Vcrschillen met (12.5) werden verwaarloosbaar klein 
geacht. 

Gemiddelde waterstanden werden bepaald met be
hulp van de metingen uit de voor het Leerinkbeek~ 
gebied representaticf zijnde peilbuizen 1226, 1271 en 
57a (par. 2.4). 

3. INPASSING VAN DE BASISGEGEVENS 
IN DE WATERBALANS 

3.1. ALGEMENE BESCHOUWING 

Een sluitende waterbalans kan worden verkregen 
door vereffening van de formules (12.1), (12.2) en 
(12.5), waarin dan elk van de termen de gehele pro
cedure bevat waaruit de basisgegevens zijn ontstaan 
(STOL, 1969). Aile in de formules voorkomende 
parameters worden dan door vereffening bepaald en 
ecn opdeling van de onnauwkeurigheid in het eind
resultaat over de verschillende relevante termen vindt 
tijdens de berekening plaats. De wijze waarop een 
dergelijke bewerking numeriek moet worden uitge
voerd valt momenteel niet te overzien. Dit leidt er toe 
dat de gebruikelijke werkwijze, waarbij de reeksen 
basisgegevens afzonderlijk worden vastgesteld, aan
vulling behoeft met een aanpassing aan de water
balans, waarbij de 'sluitfout' achteraf op aanvaard
bare wijze over de termen moet worden opgedeeld. 

Verandering van parameterwaarden is nu in feite 
niet mogelijk daar aileen het cijfermateriaal in de 
vergelijking van de waterbalans wordt ingebracht en 
niet de formules waarmede dit is verkregen. Een ver
andering van niveau of een procentuele toeslag of 
reductic op de basisgegevens zelf, met andere woor
den een lineaire transformatie ervan, zijn onder deze 
omstandigheden de meest verantwoorde correctie
mogelijkheden. Opgemerkt moet hierbij worden dat 
in de diverse bewerkingen, zoals gerapporteerd in de 
betreffende deelrapporten, aHe beschikbare informatie 
uit het gebied werd verbruikt, zeals neerslag, afvoer 
en bijvoorbeeld grondwaterstand voor de berekening 
van de verdamping. 

Het voorgaande houdt in dat een controle op het 
eindresultaat slechts kan plaatsvinden met nog niet 
opgenomen nevenvoorwaarden. Deze kunnen eenvou
dig van aard zijn doch moeten het specifieke van de 
waterbalans duidelijk karakteriseren en zijn dus pro
bleem-gebonden. 

Aangezien in elk afvoerjaar aan de nevenvoorwaar
den voldaan moet zijn, zullcn systematische afwijkin
gen na verloop van een aantal jaren steeds duidelijker 
aan het Iicht treden. Het gebruik van curven die ge
cumuleerde waarden van de onderzochte variabelen 
in beeld brengen is dan een doeltreffende werkwijze 



om te beoordelen of over de 14 jaren waarover gc
gevens beschikbaar zijn aan de nevenvoorwaarden 
voldaan blijft. 

De volgende nevenvoorwaarden zijn gebruikt ter 
beoordeling van de mate van aanpassing van de basis
gegevens in de waterbalansvergelijking. 
- Aan het einde van elk afvoerjaar zal, bij benade

ring, de hydrologische gesteldheid van het gebied 
weer in dezelfde begintoestand zijn gekomen. 
Hocwel van jaar tot jaar verschillen in begin
toestand zullen voorkomcn, zal over een lange 
reeks van jaren slechts sprake zijn van afwijkin
gen rond een gemiddelde waarde. 
In de winter, wanneer de bergingscapaciteit vol
ledig is benut, zal er binnen een gegeven tijdvak 
evenwicht bestaan tussen de termen neerslag, af
voer en verdamping, zonder dat water geborgen 
wordt of vrij komt. Zelfs voor betrekkelijk korte 
tijdvaklengten rnoet dit gelden, zolang de naijling 
van de afvoer ten opzichte van de neerslag ver
waarloosd kan worden. 

3.2. HET GEBRUIK VAN DE 

NEVENVOORWAARDEN 

De onzekerheden die aan elk waarnemingsmateriaal 
eigen zijn maken het noodzakelijk een zekere marge 
toe te passen bij het bcoordelen of aan de neven
voorwaarden is voldaan. Deze marge kan dan zowcl 
bestaan uit het aanvaarden van geringe afwijkingen 
als uit een aanvaardbare afzwakking van de eisen. 

Als beoordelingsmogelijkheid of aan de eerste nc
venvoorwaarde is voldaan, kan de tijdstijghoogtelijn 
van een grondwaterstandsbuis dienen. Uitgegaan 
wordt dan van de veronderstelling dat eenzclfdc hy
drologische uitgangssituatie aan het begin van een 
nieuw afvocrjaar gckarakterisecrd wordt door een
zelfde grondwaterstand. Deze veronderstelling zal in 
gocde henadering in dit gedeelte van het jaar juist 
zijn en kan dienen om de niveaus van de gecum.uleer
dc saldi van de waterbalans na elk afvoerjaar op hun 
ligging te toetsen. Uiteraard zal een marge aangeno
men moeten worden waarbinnen de resultaten mogen 
varieren. Omtrent de grootte v~m een te kiezen marge 
is zonder foutenanalyse niets te zeggen (STOL, 1969), 
maar het gebruik van cumulatieve grootheden veroor
zaakt bij het optreden van systematische afwijkingcn 
over een verloop van 14 jaren voldoend grate ver
schillen om conclusies tc kunncn trekken. 

Of aan de tweede nevenvoorwaarde voldaan is, kan 
worden bcoordeeld door de neerslag N uit te zetten 
tegen de waterverlicsposten afvoer, verdamping en 
wegzijging. Over niet te korte tijdvakken samengeteld, 
teneinde het effect van naijlen zo vee! mogelijk te 
relativeren, zal in de winter moeten gelden 

N""Q+Ew+U (12.7) 

Door de termen in het tweede lid van (12.7) samen 
te nemen wordt een scherpc beoordelingsmogelijkheid 
verkregen daar gelijkheid van de neerslag N aan de 
sam in het rechterlid geconstateerd kan worden door 
het voldoen van de gegevens aan deze gelijkheid, of, 
grafisch voorgesteld, aan een rechte met hellings
tangcns 1 door de om·sprong. Mogelijke systematische 
afwijkingen kunnen weer vastgesteld worden door 
niet de gegevens zelf maar hun cumulatieve waarde 
uit te zetten. 

3.3. AANNAMEN OMTRENT DE 

KWALITEIT VAN 

DE BASISGEGEVENS 

\Vordt niet aan de nevenvoorwaarden voldaan, dan 
zal ten aanzien van de basisgegevens een conclusie 
getrokken moetcn worden. Aangezien de variabelen 
in de waterbalans in een enkele lineaire betrekking 
voorkomen, en als zodanig onderling gelijkwaardig 
zijn, valt zonder mcer niet te zeggen welk aandeel elk 
in een negatief resultaat heeft. De beste werkwijze is 
dan oak die waarin de nevenvoorwaarden zo gchan
teerd worden dat deze slechts conclusies met betrek
king tot een enkele variabele toelaten. Om dit te be
reiken moeten tlaast de nevenvoorwaarden waaraan 
de variabelen, gezien hun hydrologische betckcnis 
moeten voldoen aanvullende aannamen worden ge
introduceerd. Deze aannamen behoeven niet pro
bleem-gebonden te zijn doch kunnen afhangen van de 
kennis van het basismateriaal en de wijze waarop dit 
is verkregen. In ieder geval moet geeist worden dat 
de aannamen intultief aanvaardbaar zijn of op vroe
gere ervaring berusten. 

De aannamen die met betrekking tot het basisw 
materiaal gedaan kunnen worden en eventueel aan
leiding tot het toepassen van correcties zullen zijn 
worden nu in het kart bcsproken. 

Neerslag. Van de neerslagmetingen wordt aangeno
men dat dcze gedurende de gehele periode van onder
zoek voldoend betrouwbare resultaten hebben opge
leverd om systernatische afwijkingen in de andere 
variabelen tegen af te meten. 

Ajvoer. De afvoer werd v66r augustus 1960 op een 
andere wijze vastgesteld dan na dat jaar. Systematische 
verschinen in afgevoerde hoeveelheden die na ge
noemde maand optreden kunncn tot verschil in meet
methode worden herleid. In de deelrapporten 6 en 7 
is uiteengezet dat de afvocr gemeten met meetstuw 
Fe - de gebiedsafvoer - binnen voldoend nauwe gren
zen overcenstemt met de som van de afvoeren van 
de deelgebiedcn. Aangenomen kan worden dat gccn 
systematische afwijkingen in zomer- en winterafvoer
rneting voorkomen. 

Dit laatste behoeft voor de metingen van v66r 
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augustus 1960 niet te gelden. Verschillen in begroei
ingstoestand bijvoorbeeld - rcden waarom al met twee 
afvoerkrommen is gewerkt - hebben tot gevolg dat de 
gebruikte kromme niet geldig is geweest. 

Verdamping. Van de verdampingsberekening kan 
worden aangenomen dat deze over de gehele pcriode 
van onderzoek met eenzelfde betrouwbaarheid heeft 
plaatsgevonden. Onderscheid kan worden gemaakt 
naar het seizoen waarin de vcrdamping overwegend 
potentiecl is geweest en het gedeelte van het jaar 
waarin een reductic in rekening moest worden ge
bracht. Blijkens hct vcrdampingsonderzoek heeft deze 
laatstc periode hoofdzakelijk bestaan uit de maanden 
mei tot en met augustus. 

Bij het bepalcn van de verdamping is gebruik ge
maakt van de neerslag zoals deze met standaardregen
meters wordt gemeten. Dit houdt in dat corrccties op 
de neerslagmeting van invloed zijn op de verdam
pingsbepaling zodat op de potentiele zowel als op de 
werkelijke verdamping dezelfdc herleidingspercentages 
in rekcning zijn gebracht als op de neerslag went 
toegepast. 

JVegzijging. De moeilijk te bepalen ondergrondse 
verliezen zijn gering doch kunnen niet worden ver
waarloosd. De jam·som beloopt ruirn 40 mm. Onder
scheid tussen de verschillende jaren kan niet worden 
gernaakt, zodat de wegzijging als een constante term 
in rekening is gebracht. De gcgcvens hebben de be
tekenis van een gemiddelde over de jaren van onder
zoek. 

Grondwaterstand. Evenals de neerslag is ook de 
grondwaterstand een direct gemeten grootheid. Aan
genorncn wordt dat de waarnemingen voldoende be
trouwbaar zijn voor gebruik in een analyse. De op 
een bepaalde datum gemeten grondwaterstanden ver
tonen cen grote spreiding over de jaren, zodat aan 
een zo berekende gemiddelde waterstand geen grote 
betrom .. •baarheid kan worden toegekend. 

3.4. CORRECTIEMOGELJJKIIEDEN 

Bij bet inpassen van de basisgegevens in de verge
lijking voor de waterbalans zuHen uiteraard afwijkin
gen van de nevcnvoorwaarden worden geconstateerd, 
die er op wijzen dat een verdere vereffening nood
zake1ijk is. De oorzaak van het voorkomen van af
wijkingen kan een gevolg zijn van de methode van 
meten of bewerken van het cijfermateriaal. Reeds 
werd uiteengezet dat het niet mogelijk is achteraf 
pararneterwaarden verder aan te passen doch wei 
kunnen verantwoord gekozen correcties op elke varia
bele tot een sluitende waterbalans leiden. 

De per opnamedatum gemiddelde gebiedsgrond
waterstand werd nog niet vastgesteld. Het gemiddeld 
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verloop zal zodanig bepaald moeten worden dat zo 
goed rnogelijk aan de waarnemingen voldaan wordt, 
dat de curve een periodiciteit van een jaar heeft en 
dat de uit de curve berekendc bergende vermogens 
overeenkomen met de vochtsaldi uit de waterbalans. 
Hiertoe kunnen eventueel ook de p-waarden (fig. 
12.1) cnigszins worden aangepast. 

Bij de keuze een additieve of een proccntuele cor
rectie toe te passen verdient de laatste de voorkeur. 
De onderlingc verhoudingen blijven hierdoor bewaard, 
terwijl grote waarden een grotere corrcctie krijgen; 
het is aannemelijk aan grote wam·den van de basis
variabelen een grotere onzekerheid toe te kennen. 
Aangezien aile variabelen slechts positicve waarden 
aannemen en in geval van additieve reductic negatieve 
waarden kunnen ontstaan volgt ook hieruit dat een 
procentuclc corrcctie de voorkcur verdient. 

Correctiefactoren zullen slechts over gemiddelde 
waarden worden vastgesteld, zodat bij tocpassing op 
de individucle gcgcvens de detaillering niet verloren 
gaat. 

Tenslotte moet naast behoud van detaillering ook 
het eindresultaat - de sluitende waterbalans - behou
den blijven. Dit lijkt vanzelfsprekend doch bedacht 
moet worden dat de correctiefactoren voor sommcn 
over langere tijdvakken vastgesteld zullen worden, 
waarna interpolatie voor decadesommen zal worden 
toegepast. Deze intcrpolatic moet met de nodige voor
zorgen plaatsvinden opdat bij latere samentelling weer 
de gesloten waterba1ans wordt teruggevonden. Op dit 
vraagstuk wordt nog teruggekomen. 

4. RESULTATEN VAN 
DE lNPASSING VAN DE BASISGEGEVENS 
IN DE WATERBALANS 

De gevolgde procedure heeft een iteratief karakter 
waarbij in opeenvolgende bewerkingen een steeds 
betcre aanpassing wordt verkregen. In het hierna vol
gende zal eenvoudigheidshalve geen chronologisch 
overzicht over de respcctieve onderdelen van de be
werking worden gegeven, maar wei een verantwoor
ding van het eindresultaat en een toelichting op de 
numerieke uitwerking. 

In de toelichting zullen ter illustratie een aantal 
cijfervoorbeelden worden opgenomen, waarin afge
ronde wam·den worden vermeld. Kleine verschillen in 
totaaltellingen zijn hierop terug te voeren. 

De inpassing van de basisgegevens in de water
balans is uitgevoerd met behulp van tweemaandse 
totalen. Deze tijdvaklengte bleek lang genoeg om 
effecten aan de grenzen van het tijdvak te kunnen 
verwaar1ozen. Anderzijds is een periode van twee 
maanden vo1doende kort om seizoensinvloedcn te 
kunnen ontdekken. Aangenomen is dat over een lange 
reeks van jaren beschouwd, de maanden januari en 



februari steeds het beste voldoen aan een evenwichts
toestand tussen neerslag en afvoer bij opgevulde 
grondwaterberging. Om deze redenen werd het af
voerjaar opgesp1itst in de maanden-paren, mei en juni, 
juli en augustus, september en oktober, november en 
december, januari en februari, maart en april. 

4.1. INPASSING VAN DB 

AFVOBRGEGEVENS 

De afvoergegevens zijn cunmlatief tegen de neer
slaggegevens, gecorrigeerd op grondregenrneter, uit
gezet. In fig. 12.2 en 12.3 worden een tweetal voor
beelden gegeven. In de eerste figuur staat horizontaal 
de neerslag N, gemeten in de maanden januari en 
februari van elk jaar cumulatief uitgezet tegen res
pectievelijk de afvoer (Q), de verdamping (Ew) en de 
afvoer vermeerderd met de nog niet gecorrigeerde 
verdamping (Q + Ew). De figuur indiceert he! be
staan van cen vaste gemiddelde verhouding tussen de 
neerslag en de andere genoemde variabelen. Duide
lijke systematische afwijkingen doen zich nict voor, 
met uitzondering van het jaar 1960 waarin in de 
maanden januari en februari de invloed van het ex
treem droge jaar 1959 nog mcrkbaar is. Het systema
tische neerslagoverschot dat uit de figuur valt op te 
maken wordt gecompenseerd door de nog niet in 
rekening gebrachte termen van de waterbalans. 
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Fig. 12.2. De relatie tussen gecumuleerde januari + fe
bruari-totalen van verschillende tennen van de waterba
lans. De neerslag is gecorrigeerd op de grondregenmeter, 
de overige variabelen zijn nog niet gecorrigeerd 
Double-mass cun'es of January + February-totals of 
Jerms of the waterbalance. Precipitation corrected for the 
ground/eve! gauge, other variables are not yet corrected 

Een ander beeld geeft de overeenkomstige figuur 
voor de maanden maart en april (fig. 12.3). Nu blijkt 
een systematisch verschil in de grootte van de afvoer 
zich duidelijk te manifesteren. V66r 1960 werd, af
gemeten aan de neerslag, een grater percentage van 
de neerslag afgevoerd dan mi 1960. De conclusie is 
dan ook dat onder gebruikmaking van afvoerkrom
men voor het bepalen van de afvoer systematisch te 
hoge bedragen zijn gevonden. Ook in de andere tijd
vakken van twee maanden treedt dit verschijnsel in 
meerdere of mindere mate op. Teneinde tot een 
uniform gegeven van de afvoer over de gehele periode 
van onderzoek te komen zijn correctiefactoren voor 
de afvoer v66r 1960 bepaald en wei zodanig dat de 
cumulatieve curve tot een rechte wordt herleid, Dit 
wordt bereikt door aan te nemen dat de afvoer in de 
jaren v66r 1960 eenzelfde percentage van de neerslag 
uitmaakt als de afvoer in de latere jaren. 

Dit percentage is als volgt uit de gegevens vast~ 

gesteld in afhankelijkheid van he! seizoen (label 12.3). 
De afvoer-neerslag verhoudingscijfers kunnen nu 

gebruikt worden voor het berekenen van de vermoede 
afvoer Q = q.N in andere jaren, waaruit dan met 
inachtname van de gemeten afvoer Q0 een correctie
factor CQ volgt namelijk CQ = Ql Q0 • 100 %. Bij het 
bepalen van de waarde van Cq is het hydrologisch 
bijzondere jaar 1959- 1960 buiten beschouwing ge
laten evenals het jaar 1960- 1961, het jaar wam·in 
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Fig. 12.3. Als fig. 12.2, nu voor maart + april-totalen. 
Na 1960 blijkt een andere samenbang op te treden 
As figure 12.2, for March +April-totals. Note the change 
in slope for the years after 1960 
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Tabe1 12.3. Berekening van de afvoer-neers1agverhouding uit gemiddelde hoe· 
veelheden over de afvoerjaren 1961- 1962 tot en met 1965- 1966 

Maanden Neerslag N Afvoer Q Q 
(mm) (mm) N.IOO% q 

mei + juni 131,9 30,3 23,0 
juli +aug. 183,4 34,3 18,7 
sept. + okt. 115,1 26,7 23,2 
nov.+ dec. 168,3 92,6 55,0 
jan.+ febr. 108,7 81,4 74,9 
mrt. +april 123,1 64,3 52,2 

jaar5 830,5 329,6 39,6 
year5 

Precipitation N Discharge Q Q 
Months (mm) (mm) N.JOO% = q 

Table 12.3. Determination of the discharge-precipitation ratio from bimonthly 
means of the hydrologic years 1961 -1962 through 1965-1966 

op het meten van de afvoer met meetstuwen is over
gegaan. De berekening van de correctiefactoren op de 
afvoermetingen v66r 1959 verloopt nu zeals is aan
gegeven in tabel 12.4. 

Uit de berekening blijkt dat over een geheel afvoer
jaar de afvoer bepaald met afvoerkrommen te hoog 
is uitgevallen; de jaarsom meet met 18 % verminderd 
worden om het goede niveau te verkrijgen. Er blijkt 
echter een duidelijke seizoenbeweging in de correctie
factoren CQ op te treden. Deze wordt grafisch weer
gegeven in fig. 12.4, welke als volgt kan worden ge
interpreteerd. 

In het voorjaar (mei) en vroege zomer (juni) wordt 
met een zornerafvoerkromme de afvoer bepaald. De 
gevonden afvoeren behoeven echter een reductic van 
19 %. In de dan volgende maanden neemt de be
groeiing in de beck toe en wordt de afvoer steeds 
meer belemmerd. De bij een gegeven peil vastgestelde 
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Fig. 12.4. Tweemaandse correctiefactoren voor het her
leiden van afvoeren bepaald met afvoerkrommen tot die 
bepaald met meetstuw F c 
Bimonthly correction factors for transformation of dis
charge values determined with stage/discharge curves, in 
those measured with flume F c 

Tabel 12.4. Berekening van de vermoede gemiddelde afvoer Q over afvoerjaren 1952- 1953 tot en met 1958- 1959 en 
van de correctiefactoren C0 

Maanden 

mei + juni 
juli +aug. 
sept. + okt. 
nov.+ dec. 
jan.+ febr. 
nut. + april 

Months 

Neers1ag N 
(mm) 

128,5 
222,5 
143,5 
112,5 
128,0 

79,1 

814,1 

Precipitation N 
(mm) 

Q = q.N 
(mm) 

29,5 
41,7 
33,3 
61,9 
95,9 
41,3 

303,6 

Q = q.N 
(mm) 

Gemeten 
afvoer Q0 

(mm) 

36,5 
53,9 
53,1 
70,6 
94,7 
61,7 

370,5 

Observed 
discharge Q0 

(mm) 

A 

Q 
Co= Qo 

(%) 

80,8 
77,3 
62,8 
87,7 

101,3 
66,9 

81,9 

Q 
Co= Qo 

(%) 

c0 - 100 

-19,2 
-22,7 
-37,2 
-12,3 
+ 1,3 
-33,1 

-18,1 

CQ -100 

Table 12.4. Determination of the mean discharge Q of the hydrologic years 1952 -1953 through 1958-1959 and of the 
correction factors CQ 
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afvoeren worden niet gerealiseerd en de toe te passen 
reductic neemt toe tot 22 respectievelijk 37 %. 

Vanaf midden oktober wordt overgegaan op de 
winterafvoerkromme. Deze past weer beter bij de dan 
bestaande toestand en gemiddeld over november en 
december moeten de afvoeren nu nog slechts met 
12 % verminderd worden om vergelijkbaar te zijn 
met afvoeren zoals die met een meetstuw zouden zijn 
gemeten. In de volgende winterrnaanden verdwijnt de 
begroeiingsinvloed geheel en midden winter Ganuari 
en februari) bestaat er weinig verschil tussen de meet
methode van v66r en van mi 1960. Het verschil be
draagt slechts I % (tabel 12.4). Bij bet begin van bet 
voorjaar echter (maart) neemt de begroeiing weer toe 
en de correctiefactor in absolute waarde dus even
eens. Over maart en april moet een reductic van 33 % 
worden toegepast. Vanaf half april echter wordt weer 
overgegaan op de zomercurve met dientengevolge 
voorcerst weer een relatief betere aanpassing aan de 
waterstand in de leidingen. De jaarcyclus is hiermede 
gcsloten. 

De afvoeren van de jaren5 *) 1959- 1960 en 1960-

*) jaar5: bet tijdvak van 1 mei- 30 april d.a.v. 

1961 zijn nog met de gevonden correctiefactoren ge
reduceerd, behalve die na augustus 1960 toen de 
meetstuwen waren geplaatst. 

Afvoeren over de gehele periode van onderzoek 
gemiddeld zijn berekend in label 12.5. 

4.2, 1 N P A S SING VAN DE 

VERDAMPINGSGEOEVENS 

In de door BLOEMEN (deelrapport 9) uitgevoerde 
analysen is gebruik gemaakt van de met een stan
daard-rneter opgevangen neerslaghoeveelheden. De 
meer betrouwbare uitkomsten welke met grondregen
meters verkregen worden leiden tot een verhoging 
van de in rekening te brengen neerslagtotalen. Deze 
verhoging kan als een schaalvergroting in de grond
waterstandanalyse worden beschouwd, met als gevolg 
een evenredige vergroting van de uitkomsten te weten 
de potentiele (gE0 ) en de werkelijke gewasverdamping 
(E10). De gecorrigeerde tweemaandse verdampings
cijfers worden nu als volgt verkregen. 

Uit tabel 12.1 kunnen omrekeningsfactoren per 
twee maanden verkregen worden door bijvoorbeeld 
voor januari en februari te nernen 

Tabel 12.5. Berekening van de gemiddelde tweemaandse afvoer Q in mm over de afvoerjaren 1952- 1953 t/m 1965- 1966 

Maanden Q (mm) Q Q Qo Q 
1952- 1958 1959 1960 1961- 1965 1952- 1965 

mei + juni 29,5 13,4 23,5 30,3 28,2 
juli + aug. 41,7 3,7 30,6 34,3 35,5 
sept. + okt. 33,3 3,3 69,8 26,7 31,4 
nov.+ dec. 61,9 6,2 182,3 92,6 77,5 
jan.+ febr. 95,9 26,4 138,3 81,4 88,8 
nut. + april 41,3 13,5 57,4 64,3 48,7 

jaar5 303,6 66,5 501,9 329,6 310,1 
year5 

Q (mm) Q Q Qo Q 
Momhs 1952 -1958 1959 1960 1961 -1965 1952-1965 

Table 12.5. Calculation of the mean bimonthly discharge Q (mm) of the hydrologic years 1952-1953 through 1965 -1966 

Tabel 12.6. Herleiding van verdampingscijfers op het gebruik van grondregenmeters (gemiddelden over 14 jaar) 

Maanden gE
0 

(mm) E
10 

(mm) f.v (%) (gE
0

)* (mm) E10* (mm) 

mei + juni 128,7 113,0 105,43 135,7 119,1 
juli + aug. 158,5 120,9 104,35 165,4 126,2 
sept. + okt. 78,9 71,9 105,19 83,0 75,6 
nov.+ dec. 16,9 16,8 106,87 18,1 18,1 
jan. + febr. 18,2 18,2 109,49 19,9 19,9 
mrt. +april 56,8 56,8 108,09 61,4 61,4 

jaar5 458,0 397,6 483,5 420,3 
year5 

Mollfhs gE
0 

(mm) E 11:> (mm) f.v (%) (gE0 )* (mm) E 10* (mm) 

Table 12.6. Transformation of empotranspiration values to those obtained if groundlevel raingauges were used (mean 
values of 14 years) 
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''" Fig. 12.5. De relatie tussen gecumuleerde tweemaandse 
totalen van neerslag N en werkelijke gewasverdamping 
E

10
*, beide gecorrigeerd op grondregenmetergegevens. De 

eindpunten in mm voor de overige perioden zijn: (sept. + 
okt.): (N = 1816, Ew* = 1058); Uan. + febr.): (N 
1744, Ew*:::: 280); (maart +april): (N = 1347, Ew* = 
858) 
Double~nwss curws of bimonthly totals of precipitation 
N and actual e~·apotranspiration Ew *, both corrected for 
precipitation measurements with grotmdlevel gauges. Last 
points of other pairs of months are given in the Dutch 
explanation 

70,7 + 53,9 
IN = 64 3 + 49 5 = 109,49 % 

' ' De volledige herleiding verloopt nu als volgt (!abel 
12.6). 

De voor elk jaar omgerekende verdampingstotalen 
van twee maanden kunnen weer cumulatief tegen de 
neerslag worden uitgezet. Voor een drietal rnaanden~ 
paren is dit gedaan in fig. 12.5. Hoewel de gegevens 
wei enkele onregelmatigheden bevatten - vergelijk 
bijvoorbeeld de ligging der stippen rond de curve voor 
mei + juni v66r en ml 1959- is de algemene indruk 
dat geen systematische afwijkingen in de bepaling 
van de verdamping over de verschillende jaren zijn 
voorgekomen. Bij de verdere inpassing in de water~ 
balans kan dan ook van 14~jarige gcrniddelden wor
den uitgegaan. 

De ncerslag en gecorrigeerde afvoercijfers kunnen 
vervolgens met de op de grondmetcrneerslag gecor
rigeerde verdamping in verband worden gebracht. 
Door de neerslagcijfers te verminderen met de gecor
rigeerde afvoer en verdamping ontstaan getallen die 
een maat zijn voor de opgctrcden bergingsverschillen. 
Over een afvoerjaar gesommeerd zullen de vochtaan
vullingen en -onttrckkingen tegen elkaar wegvaHen, in 
iedcr geval aJs met gemiddelden over 14 jaar wordt 
gewerkt. 

Ret blijkt echter dat met het beschikbare cijfer
materiaal systernatisch een vochtoverschot saldeert 
wat met tabel 12.7 wordt aangetoond. 

Gemiddeld vertoont de waterbalans een vochtover-
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schot van 39 mm. Om dit systematisch overschot te 
nivelleren zou bijvoorbeeld de verdampingssom elk 
tweetal maanden 6,5 mm grater genomen kunnen 
worden, waarmede de waterbalans als gemiddelde 
over de 14 jaar van onderzoek sluitcnd is geworden. 
Het is overigens niet voor de hand liggend in elk 
jaargetijdc eenzelfde correctie toe te passen. Daarom 
is het verloop van de grondwaterberging over een 
afvoerjaar, gekarakteriseerd door de grondwaterstand, 
mede in beschouwing genomen teneinde hiermede 
een verdeelsleutel te vinden voor het opdelen van de 
nu nog overblijvende sluitfout. 

4.3. GEBRUIK VAN GRONOWATER

STANDEN 

Voor het wecrgeven van gemiddelde verschillen in 
waterberging in de grand is gebruik gemaakt van de 
waterstandgegevens van de meetpunten die ook voor 
het verdampingsonderzoek zijn gebruikt (par. 2.4). 
De waterstanden gemeten op de 28ste van elke even 
genurnmerde maand zijn aile in een figuur uitgezet 
(fig. 12.6). De standen op deze data gcven steeds de 
beginsituatie van de gekozen tweernaandse tijdvakken. 
Voor het aangeven van het traject waarbinnen de 
grondwaterstand zich voorname1ijk beweegt zijn in de 
figuur cumulatieve percentages vermeld als overschrij
dingsfrequenties van de bijbehorcnde waterstanden. 
Tevens is in de figuur de mediaanwaarde (50 % punt) 
aangegeven. 

De mediaancurve geeft een benadering van de ge
middelde beweging van de grondwaterstand over cen 
jaar voor die maanden waarin de afhankelijkheid met 
de tijd gering is. In de nazomer respectievelijk herfst 
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Fig. 12.6. \Vaterstanden op de 28ste van de even rnaan~ 
den voor de drie in het verdampingsonderzoek gebruikte 
meetpunten. De niveaulijnen geven overschrijdingskansen 
voor diepere waterstanden 
Groundwater levels w, in em below soU surface, of three 
testwells used for the evapotranspiration invesagation, at 
the 28th of every even numbered month. Level curves are 
given for cumulated frequencies of groundwater levels 
lower than those read from the vertical scale 



Tabel 12.7. Bcrekening van vochtaanvullingen en -onttrekkingen per twee maanden a1s gemidde1de over 14 jaar 

lvfaanden 

mei + juni 
juli + aug. 
sept. + okt. 
nov.+ dec. 
jan.+ febr. 
mrt. + april 

jaar5 
year5 

iHonths 

Neerslag N 
(mm) 

122 
204 
130 
138 
125 
96 

815 

Precip. N 
(mm) 

Afvoer Q 
(mm) 

23 
36 
31 
78 
89 
49 

311 

Discharge Q 
(mm) 

Ver1ies U Verdamping Ew * so 
(mm) (mm) (mm) 

6 119 -31 
4 126 38 
6 76 17 
9 18 33 

11 20 5 
9 61 -23 

45 420 + 39 

Outflow U Evap. Ew* Balance So 
(mm) (mm) (mm) 

Table 12.7. Calculation of moisture balance So from mean bimonthly values (1952 -1965) 

wanneer opvuHing van het profiel snel plaats vindt 
voldoen de mediaanwaarden niet. Zij voeren tot een 
te vlakkc curve aangezien de gemiddclde werkelijke 
trend verkregcn wordt door het tijdstip van optreden 
van de snelle stijging naar het winterniveau te mid
delen en op dit gemiddelde tijdstip de stijgende tak 
van de curve te situeren (STOL, 1960). Dit kan aileen 
juist uitgevoerd worden door aileen deze stijgingen 
in hun onderlinge Jigging over de jaren te beschou
wen opdat bij het middelen geen hinder ondervonden 
wordt van andere delen van de curve die niet op deze 
hydrologische situatie betrekking hebben. 

Beginnend met de nu verkregen curve die het ge
middeld verloop van de grondwaterstand over een jaar 
weergeeft, is een gemiddelde curve voor het bergend 
vermogen geconstrueerd. De van toepassing zijndc 
p-waarden worden gevonden door in fig. 12.1 voor 
de waterstand aan het begin, respectievelijk aan het 

einde van het beschouwde tijdvak het kleinste inter
val met constante p-waarde op te zocken waarbinnen 
dcze waterstanden vaHen. Kleine variaties in de Jig
ging van de gemiddeldc curve zijn steeds mogelijk. 
Deze speelruimte is benut door in achtereenvolgende 
bcwerkingen de gemiddelde curve zo goed rnogelijk 
bij de eerder verkregen uitkomsten van vochtsaldi uit 
de waterbalans aan te passen (label 12.7). Hierbij is 
aangenomen dat in de winter de mediaancurve van 
de grondwatcrstand voldoende representatief is, dat 
in het najaar de stijging naar het winterniveau goed 
moet zijn weergegeven en verder dat in de winter de 
potentiele verdamping de goede orde van grootte 
heeft. In opeenvolgende benaderingen is een sluitend 
geheel verkregen tussen de bewerking met de water
balans en die met de grondwaterstandgegevens. 

De resultaten van de bewerking van grondwater~ 
standen worden gegeven in tabel 12.8. 

Tabel 12.8. Resultant van de inpassing van de grondwaterstandgegevens in de waterbalans 

Datum Grondwaterstand w .Jw " .JO 0 

mediaan gemiddeld (em) (%) (mm) (mm) 

(em- mv) (em- mv) 

28 april 98 98 71 
30 13 39 

28 juni 122 128 110 
-16 14 -22 

28 aug. 117 112 88 
-9 12 -10 

28 okt. 85 103 78 
-34 9,8 -33 

28 dec. 68 69 45 
-6 8 - 5 

28 fcbr. 67 63 40 
35 8,8 31 

28 april 98 98 71 

median mean 

Groundwater level w .dw " .JO 0 
Date (em - soil surface) (em) (%) (mm) (mm) 

Table 12.8. Results of fitting groundwater level data in the equation of the waterbalance 
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Tabel 12.9. Waterbalans van het Leerinkbeekgebied als gemiddelde over 14 jaren van onderzoek (1952- 196S) 

Ivfaanden N-Q-U So !>, E * !>, (gE.J* (gE,! Eo w 
(mm) (mm) (mm) (mm) CE = E* (%) (mm) (mm) (mm) 

w 

mei + juni 88 -39 127 119 106,7 136 145 226 
juli + aug. 164 22 142 126 112,7 165 186 199 
sept. + okt. 93 10 83 76 109,2 83 91 88 
nov.+ dec. 51 33 18 18 100,0 18 18 14 
jan.+ febr. 25 5 20 20 100,0 20 20 22 
mrt. + april 38 -31 69 61 113,1 61 69 110 

jaar5 459 0 459 420 483 529 659 
year5 

so 
N-Q-U (mm) 

IcE,! (mm) = --{LJ0) !>, E * (gE,)* Eo 
" A1onths table 12.7 table 12.8 (mm) (mm) CE (%) (mm) (mm) (mm) 

Table 12.9. Waterbalance of the Leerinkbeek area, given as 14 year mean values (1952 -1965) 

Hierin is een gerniddelde grondwaterberging van 
40 rnm aangenomen bij een waterstand van circa 
65 em- mv op 28 februari overeenkomstig fig. 11.5 
(deelrapport 11). 

4.4. D E G E M I D D E L DE W AT B R B A LAN S 

Uit de nu verkregen gemiddelde waarden voor de 
terrnen van de waterbalans kan een overzicht over de 
onderlinge samenhang tussen de verschillende varia
belen worden opgesteld. Als laatste stap in de hewer
king werden factoren C r: bepaald die moeten dienen 
om het overschot op de waterbalans van tabel 12.7 
over de verdamping van de verschillende maanden op 
te delen. 

In tabel 12.9 wordt begonnen met een kolom voor 
N - Q - U, waarvan de waarden ontleend zijn aan 
tabel 12.7. Daar·na volgt een kolom met de waarden 
van So die volgens (12.2) overeenkomen met de waar
dcn van -(JQ) uit tabel 12.8. Hieruit volgt dan de 
tweemaandse som van de geschatte werkelijke ver
damping Ew. Uit tabcJ 12.6 zijn de tweemaandse scm
men van de op grondregenmeter herleide verdam
pingscijfers Ew * overgenomen. 

De factoren C E werden dam·na bepaald volgens de 
verhouding 

\Vat betreft de potentiele gewasverdamping client 
nog het volgende te worden opgemerkt. Bij de analyse 
waaruit de verdampingscijfers resulteerden (deelrap
port 9) heeft de potentiele gewasvcrdamping de be
tekenis van het niveau waartoe de werkelijke gewas
verdamping kan stijgen. Voor die perioden waarin de 
werkelijke verdamping dit niveau benadert of er aan 
gelijk is wordt de onderlinge verhouding tussen beide 
grootheden volledig verstoord bij toepassing van cor
rectiefactoren op de werkelijke verdamping. Daar 
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deze onderlinge verhouding juist het resultaat van de 
uitgevoerde analyse is, client deze behouden te blijven 
bij aanpassing van de verdampingscijfers aan de vol
ledige waterbalans. Om deze reden zijn ook de poten
tiele gewasverdampingscijfcrs gecorrigeerd met de 
factoren welke voor de werkclijke verdamping zijn 
gevonden. Een kolom met de op grondmeterneerslag 
gecorrigeerde potentiele gewasverdamping (gE0 )* en 
een kolom wam·in de tenslotte aan de waterbalans 
aangepaste uitkomsten staan vermeld (£E0 ) zijn aan 
tabel 12.9 tocgevoegd. Een opgave van de gemiddelde 
open water verdamping E0 volgens Penman voor het 
KNMI-station Winterswijk over de jaren van onder
zoek besluit het overzicht. 

De resultaten uit de voorgaande tabel zijn samen
gevat in fig. 12.7. In de figuur is tot uitdrukking 
gcbracht dat aile tcrmen van de waterbalans zodanig 
samcnhangen dat verandering van grootte van een 
enkele term in een tweemaandse periode (een staaf 
in de figuur) wijziging van andere termen tot ge
volg heeft. Hierbij valt het tevens op dat bij een 
vcrandering van de lengte van een cnkcle staaf de 
compensatie - die noodzakelijk is om het systeem ge
sloten te houden - op een groot aantal manieren kan 
plaatsvinden. Zo zou bijvoorbeeld een grotere neer
slaghoeveelheid dan in de figuur in juli en augustus 
is aangcgeven gecompenscerd kunnen worden door 
een grotere vcrdamping in januari en februari. De 
relatie tussen vochtaanvullingen en vochtonttrckkingen 
met de grondwaterberging en via de ,u-waardcn met 
de grondwatcrstand bewerkstelligt dat de compensatic 
echter grotendeels binnen dezelfde periode van twee 
maanden moet plaats vinden, opdat de gemiddelde 
waterstand zo goed mogelijk aan de gemeten waardcn 
blijft voldoen. 

Ecn voorstelling als gegeven in fig. 12.7 kan als uit
gangspunt dienen voor verdere detaillering en nadere 
studie. Verbetering van de bepaling van een van de 
hydrologische grootheden betekent onvcrmijdelijk de 
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Fig. 12.7. Samenvatting van de waterbalans a1s gemid
delde over 14 jaar (1952-1965) voor tweemaandse totalen. 
De figuur brengt de gesloten san1enhang tussen de hydro
logische variabelen in beeld in relatie tot de grondwater
stand en de grondwaterberging 
The waterbalance as closed :1ystem of the hydrological 
variables and their relationship to water storage and 
groundwater levels. Values are 14 years mean bimonthly 
totals (1952-1965) 

noodzaak tot het herzien van de gehele waterbalans 
en nadere studie aangaande de betrouwbaarheid van 
meting en bepaling van de andere in de waterbalans 
voorkomende grootheden. 

5, HET INTERPOLEREN VAN DE 
CORRECTIEF ACTOR EN 

De vastgestelde correctiefactoren hebben betrek
king op gemiddelden van tweemaandse somrnen van 
de variabelen die voorkomen in de waterbalans. De 
afzonderlijke tweernaandse sommen zijn getotaliseerd 
uit decadetotalen en, teneinde de noodzakelijke detail-

lering te behouden, moeten ook deze weer tot gecor
rigeerde waar·den worden herleid. Ret eenvoudigste 
is de tweemaandse correctiefactoren toe te passen op 
de relevante decadetotalen. Door de distributiviteit 
van de vermenigvuldiging blijft het eindresultaat - de 
gesloten waterbalans voor tweemaandse tijdvakken -
bewaard. Men zal dan echter moeten aanvaarden dat 
bijvoorbeeld de correctie op de afvoer van de laatste 
decade in februari (zie tabel 12.4) naar de eerste 
decade in rna art verspringt naar 66,9 %, na 6 dec a
den lang, narnelijk in januari en februari, 101,3 % 
te hebbcn bedragen. 

Dergelijke sprongen in de waarden van de correc
ticfactoren kunnen worden vermeden door gelnter
poleerde waarden toe te passen. Hierbij ontstaat dan 
de complicatie dat het verkregen resultaat, de ge
sloten waterbalans, niet langer behouden blijft. Dit 
zal met een voorbeeld toegelicht worden. 

Stet de oorspronkelijkc tweemaandse som voor 
door S1• Deze som is opgebouwd uit zes decade
totalen d1 zodat 

6 
St = 2 di (12.8) 

i = 1 
De correctiefactor die toegepast moet worden op de 
voorafgaande, de beschouwde en de volgende twee
maandse periode wordt voorgesteld door resp. P0, P1 
en P2. Nu geldt voor de nieuwe gecorrigeerde twee-
maandse som 

(12.9) 

De correcticfactoren Pi worden gecentreerd ge
dacht in het midden van het bijbehorende tijdvak 
zodat de drie decadefactoren m. n 2 en R3 uit Iineaire 
interpolatie tussen P0 en P1 zoudcn kunnen worden 
verkregen, de fatcoren Jl.h :rr5 en JliJ uit interpolatie 
tussen P1 en P2. Gevraagd wordt nu of geldt dat, in 
verband met (12.8) en (12.9) 

6 
s, * = 2: lli d; (12.10) 

i 

De waarden der Ri's 1iggen vast bij gegevcn PfJ, P1 en 
P2. Dit betekent dat niet elke opdeling van S1 in zes 
decadetotalen d1 aan (12.10) zal voldoen, met andere 
woorden door toepassing van gelnterpoleerde waar
den voor de correctiefactoren op de decadetotalen di 
zal voor de gecorrigcerde decadesommen di* = m di 
in het algerneen slechts de ongelijkheid gelden 

6 
2: d;* =f P 1 S1 

i = 
waarmede het sluiten van de waterbalans te niet is 
gedaan. 

Er moeten dus andere waarden p voor de factoren 
n gekozen worden en wei zodanig dat (12.10) ver
vangen wordt door 

S,* = P1 d, + Pz dz + ... + Po do = P, S, 
(12.11) 
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Bij gegeven decadesommen di kunncn aan (12.11) 
nog (n - 1) = 5 betrekkingen tussen de p's toege
vocgd worden. Deze zal men zodanig kiezen dat de 
reeks :m. n2, ... , na zo goed mogelijk zal worden 
benaderd. STOL (1970b) behandelt de oplossing van 
dit problecm voor een aantal alternatieven. Het een
voudigste en tevens meest zinvolle is het alternatief 
waarbij de onder1inge verhoudingen zeals die tussen 
de gei'nterpolccrde waarden n; bestaan behouden blij
ven. De oplossing wordt dan verkregen met de vol
gende procedure. 

Met behulp van de gei'ntcrpoleerde factoren lli en 
de decadcsommen tfr, waarvoor L:th = St. wordt het 
met de decadetotalen gewogen gemiddelde van de 
factoren m berekend volgens 

-- L:d; n; (12.12) 
n- si 

Het verhoudingsgetal tussen dit gemiddelde en de 
factor P 1 wordt voorgesteld door 

P, 
Po==-

" 
waarna de factoren Pi berekend worden met 

Pi = m Po, i = 1, 2, ... , 6 

(12.13) 

(12.14) 

De oplossing geldt algemeen en is triviaal voor 
n=l. 
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Fig. 12.8. Het verloop met de tijd van de aangepaste 
dccade-correctiefactorcn voor de afvoer, welke verkregen 
zijn uit tweemaandse factoren 
Correction factors for 10-day totals of runoff obtained 
from bimonthly correction factors 

Iviet behulp van deze formules is de juistheid van 
(12.10) gemakkelijk te bewijzen. 

~~Iet de hier gegeven oplossing bestaat de mogelijk
heid in elk afzonderlijk jaar correctiefactoren voor 
decadesommen te berekenen. In elk jaar wordt dan 
aan de gecorrigeerde tweemaandse som S1 * voldaan. 
In het onderhavige geval is de voorkeur gegeven aan 

Tabel 12.10. Bepaling van decade-correctiefactoren voor het herleiden van afvoergegevens bcpaald met afvoerkrommen 
op meetstuwwaarden. De gegeven waarden zijn gemiddelden over de jaren 1952 · 1958 

Maanden p1 1\,Iaand Ge'interpoleerde waarden -, Po Aangepaste waarden 
(%) 

"1 "" "13 P1 p, Pg 

jan. 95,633 97,900 100,167 100,98 103,37 105,77 
jan.+ fcbr. 101,3 95,937 1,056 

febr. 98,433 92,700 86,967 103,94 97,88 91,83 
nut. 81,233 75,500 69,767 73,27 68,10 62,93 

mrt. +april 66,9 74,174 0,902 
april 68,058 70,375 72,692 61,38 63,47 65,56 
mei 75,008 77,325 79,642 77,29 79,68 82,07 

mei + juni 80,8 78,411 1,030 
juni 80,508 79,925 79,342 82,96 82,35 81,76 
juli 78,758 78,175 77,592 80,79 80,19 79,59 

juli + aug. 77,3 75,355 1,026 
aug. 76,092 73,675 71,258 78,06 75,58 73,10 
sept. 68,842 66,425 64,008 63,66 61,43 59,19 

sept. + okt. 62,8 67,910 0,925 
okt. 64,875 69,025 73,175 59,99 63,83 67,68 
nov. 77,325 81,475 85,625 77,64 81,80 85,97 

nov. + dec. 87,7 87,348 1,004 
deC. 88,833 91,100 93,367 89,19 91,47 93,74 

"1 "'' "" 1'1 P, Pg 
p1 

.Months (%) Month Interpolated values " Po Fitted mlues 

1i = gewogen met decadetotalen " weighted with 10-day totals 

Table 12.10. Determination of 10-day correction factors for transforming discharge data obtained with curves in those 
measured with weir F0 • Mean values for hydrologic years 1952 ·1958 
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Tabel 12.11. Bcpaling van gecorrigeerde decadetotalen Pidi met behoud van de gecorrigeerde tweemaandse sam P1'l1, 
gemiddelden over 1952 ~ 1958 

1\faanden P, l\·laand Dec.adetotalen s, = St* = Gecorrigeerde decadetotalen St* = 
(%) 6 P1S1 6 

d, d, d3 2'd; p1d1 p2d2 Pad a 2:pidi 
I I 

jan. 16,6 18,2 19,1 16,76 18,81 20,20 
jan. + febr. 101,3 94,7 95,93 95,93 

febr. 15,4 13,6 11,8 16,01 13,31 10,84 
nut. 17,5 11,8 11,6 12,82 8,04 7,30 

mrt. + april 66,9 61,7 41,28 41,28 
april 8,8 7,1 4,9 5,40 4,51 3,21 
mei 6,9 7,6 8,8 5,33 6,06 7,22 

mei + juni 80,8 36,5 29,49 29,49 
juni 5,4 4,0 3,8 4,48 3,29 3,11 
juli 5,8 8,6 10,0 4,69 6,90 7,96 

jul~ +aug. 77,3 53,9 41,66 41,66 
aug. 7,5 10,5 11,4 5,85 7,94 8,33 
sept. 7,9 6,3 8,5 5,03 3,87 5,03 

sept.+ okt. 62,8 53,1 33,35 33,35 
okt. 10,4 9,3 10,7 6,24 5,94 7,24 
nov. 11,7 9,2 8,0 9,08 7,53 6,88 

nov.+ dec. 87,7 70,6 61,92 61,92 
dec. 9,5 14,2 18,1 8,47 12,99 16,97 

Totaal 370,5 303,63 303,63 
Total 

s, = S1* = 
d, d, d, 6 p,d, p,d, P3d3 6 

P, :Ed, St* = 2:pidi 
A1onths (%) ·Month JO~day totals I P1S1 Corrected 10-day totals 1 

S1 = tweemaandse som van 6 decadetotalen s, bimonthly sum of 6 10-day totals 

Table 12.11. Determination of corrected 10-day totals pidi fitted to the corrected bimonthly sum P1S1• Mean values for 
hydrologic years 1952 -1958 

het berekenen van correctiefactoren als gemiddelde 
over het aantal jaren waarop deze moeten worden 
toegcpast. De bepaling van de decadefactoren en een 
volledig overzicht over de uitkomsten voor de l1ier 
bcsproken waterbalans, wordt gegeven door STOL 
(1970b). Bier wordt volstaan met ccn voorbeeld van 
een curve waarin de decadefactoren tegen de tijd zijn 
uitgezet (fig. 12.8). De figuur laat zien dat grote ver
schillen tussen opeenvolgende decadefactoren bij de 
berekende aangepaste waarden niet meer voorkomen. 
Uit de figuur blijkt ook dat de aangepaste waarden 
inderdaad niet geJijk zijn aan geinterpoleerde waar
den tussen de gegeven factoren Pi. Dit houdt verband 
met het feit dat bij de gekozen oplossingen Pi de 
wam·den van de gecorrigeerde tweemaandse sommen 
behouden blijven. De numerieke uitkomsten waarop 
fig. 12.8 gebaseerd is worden in een tweetal tabellen 
samengevat. De geinterpoleerde waarden (m) tussen 
de zwarte stippen die de waarden van Pf voorstellen 
en afgeleid kunnen worden uit fig. 12.8 staan ver
rneld in tabel 12.10. Daarna volgt de berekening van 
n vo1gens (12.12), het vaststellen van de hu1pgroot

heid Po met (12.13) en de berekcning van de aange

paste factoren P; vo1gens (12.14). 

Hierna kunnen de oorspronkelijke decadetotalen 
herleid worden tot gecorrigeerde decadetotalen (tabel 
12.11). Uit de tabel volgt uit de gesommeerde waar
den S1* dat voor elke tweemaandse som aan (12.9) 
is voldaan. De uitkomsten vormen de noodzakelijke 
detaillering van de berekening uit !abel 12.4. Opge

merkt wordt nog dat voor de afvoer, zoals hier be
sproken, de waarden gemiddelden zijn over de jaren 
1952- 1958. 

Ivfet behulp van de decadefactoren zijn de oor
spronkelijke decadetotalen van de variabelen omgere
kend. Hiermede zijn de in het volgende te bespreken 
bewerkingen en analysen uitgevoerd. 

Voor het behoud van de onderlinge verhouding 
tussen potentiCie gewasverdamping en werkelijke ge
wasverdamping zijn de potentitHe gewasverdampings
cijfers, die reeds herleid zijn op bet gebruik van 
grondneerslagmeters, gecorrigeerd op de waterbalans 
met de voor de werkelijke verdamping berekende 
decadefactoren. 

Een samenvatting van a11e bij de uitgevoerde her
leidingen gebruikte symbolen staat weergegeven in 
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Tabel 12. 12. Overzicht over de uitgevoerde her1eidingen voor het aanpassen van hydrologische gegevens aan de water
balans, en de daarbij gebruikte symbolen 

Nr. Variabele 

Neerslag 

2 Afvoer 

Gemeten 
afvoer 
1952-1960 

3 Gewas-
verdamping: 
Potentieel 
'Verkelijk 

4 Werkelijkc 
gewas-
verdamping 

Sym
bool 

Q 

Qo 

gEo 
Ew 

E * w 

Doel herleiding 

Omrekenen neerslag
gegevens uit 
standaardmeters op 
grondmeterwaarden 

Omrekenen afvoer
gegevens bepaald met 
afvoerkrommen op 
mectstuwwaarden 

Aanpassing grond
waterstandanalyse 
aan neerslagmeting 
met grondmeters 

Aanpassing van de 
werkelijke verdamping 
uit 3) aan de uit de 
waterbalans voor 
tweemaandse sommen 
afgeleide Ew 

Correctiefactor P1 

Hoe verkregen Sym-

Uit fig. 5.4 van 
deelrapport 5 voor 
maandsommen 

Uit gemiddelde afvoer 
: neerslagverhouding 
(Q!N) van twee
maandse sommen over 
1961-1965 

bool 

q 

Verhouding tussen Co 
vermoede en waarge
nomen afvoer (QIQ 0 ) 

Uit 1) voor twee
maandse sommen 
berekend 

Uit analyse van cumu
latieve vochtsaldi van 
tweemaandse sommen 
volgt t!:wiE10* 

Tijdvak 
van 

toe pas
sing 

1952-
1965 

1952-
1958 

1952-
1960 

1952-
1965 

1952-
1965 

Opmerkingen met 
betrekking tot 

de correctiefactoren 

Met neerslag decade-
totalen omgerekend tot 
decadefactoren 

Toepassing van 
q op N Ievert de 
vermoede gemiddelde 
tweemaandse afvoer 

Met afvoer decade-
totalen omgerekend tot 
decadefactoren 

Met respectieve 
verdampings decade-
totalen omgerekend tot 
decadefactorcn 

Met verdampings 
decadetotalen 
omgerekend tot 
decadefactoren 

Nieuw 
sym

bool *) 

N 

Q 

Q 

(gEo)* 
Elo* 

5 Potentiele (gE
0

)* Behoud van de onder- Als in 4) 1952-
1965 

Voor het behoud van 
de onderlinge ver
houding zijn dczelfde 
decadefactoren als 

gewas
verdamping 

tinge verhouding 
tussen potentiele en 
werkelijke gewas
verdamping in 4) toegepast 

*) Uiteindelijke symbolen zijn in volgcndc paragrafen gernakshalve weer zonder nadere onderscheiding gebruikt 

tabel 12.12. Zonder hierop steeds expliciet de aan
dacht te vestigen zijn met de symbolen van in de 
waterbalans voorkomende variabelen steeds de ge
corrigeerde grootheden bedoeld. 

6. DE WATERBALANS 
V ARIEREND MET DE TIJD 

Met de gecorrigeerde decadetotalen als nieuwe 
basisgegevens kan een inzicht worden verkregen in 
de waterbalans van het onderzochte gebied. In het 
volgende zullen in het kort de termen neerslag (N), 
afvoer (Q), wegzijging (U), en wcrkelijke verdamping 
(Ew) in hun onderlinge samenhang worden be
schouwd. De afvoertermen (Q + U) zullen hierbij 
sorns als enkele term optreden terwijl het vochtsaldo 
(S0 ) wordt gedefiniecrd als 

So = N - (Q + U) - Ew (12.15) 

In tegenstelling tot vergelijking (12.1) stellen de sym-
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boJen nu de aangepaste variabelen voor. 

6.J. HET AFVOERJAAR ALS 

TIJDSEENHEID 

De gemiddelde jaar5-sommen van de variabelen 
over de 14 jaren van onderzoek, zoals deze voor
komen in de tabellen 12.7 en 12.9 kunnen met de 
nieuwe decadetotalen uitgesplitst worden in jaar5-

sommen voor elk afvoerjaar afzondertijk. Dit over
zicht wordt gegeven in tabel 12.13, waaraan tevens 
een kolom met de berekende Penman-verdamping te 
\Vinterswijk is toegevoegd. Deze laatste cijfers zijn 
bcpaald uit gegcvcns vcrstrckt door KRAMER (1957) 
en he! K.N.M.I. (Maandelijks Overzicht). 

Op een afrondingsonnauwkeurigheid ter grootte 
van 1 mm na hebben de gemiddelden over de jaren 
dezelfde waarden als die welke ecrder zijn vermeld. 
Uit de tabel blijkt dat regenrijke jaren met meer dan 
1000 mm neerslag zijn geweesl: 1960- 1961 en 
1965 - 1966, waarbij opgemerkt word! dat in dit 
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Fig. 12.9. Het verband tussen jaar5-sommen van hydro
logische grootheden in relatie tot de neerslag over de 
jaren 1952 tot en met 1965 
Relationship between year5-sums of hydrological variables 
from the hydrologic years 1952 through 1965, in relation
ship to corresponding rainfall amounts 

laatst genoemde afvoerjaar de neerslaghoeveelheid 
1178 mm heeft bcdragen of wei 44,5 % meer dan 
gemiddeld. Opvallend droge jaren zijn geweest (rnin
der dan 650 mm neerslag): 1953- 1954 met een 
droog najaar, 1959- 1960 en 1962- 1963. In het zeer 
droge jaar 1959 blijkt de jaar5-sorn van de neerslag 
slechts 467 mm te hebben bedragen ofwel 42,7 % 
minder dan gemiddeld. In de 14-jarige periode van 
onderzoek verschillen de extremen onder1ing dus 
711 mrn; in het natste jaar viel 2,5 x zoveel neerslag 
als in het droogste jaar. 

Door dit grote verschil in uiterste situaties ontstaat 
de mogelijkheid cen indruk te verkrijgen van de sa
menhang tussen de verschillende hydrologische groot
heden op jaarbasis. Hiertoe zijn gegevens, afkornstig 
uit tabel 12.13, tegen elkaar uitgezet in fig. 12.9. 

Wordt eerst gelet op de relatie tussen jaar5-som
men van neerslag (N) en afvoer (Q), de zwarte stip
pen in de figuur, dan blijkt dat, zoals te verwachten 
valt, beide grootheden duidelijk positief gecorreleerd 
zijn. Het gedeeJte van de neerslag dat als afvoer via 
de beken het gebied verlaat neemt ook relatief toe. 
Globaal gezien volgt uit de figuur dat van de natte 
jaren de neerslaghoevee1heid boven een bedrag van 
540 mm in een verhouding van 1 : 1 door de beken 
wordt afgevoerd. 

Iviet deze conclusie komt overeen dat de werkelijke 
verdarnping in deze gevaHen niet grater dan dit be
drag, verminderd met de ondergrondse afstroming is 

geweest. De figuur il1ustreert vervolgens duidelijk dat 
de jaaro-sommen van de werkelijke verdamping (Eu,) 
niet samenhangen met het neerslagtotaal. Bij prak
tisch alle voorgekomen jaar5-sommen van de neerslag 
komen verdampingssommen tusscn 400 en 500 mm 
per afvoerjaar voor (fig. 12.9). 

"\Vordt tenslotte gelet op het jaar5-totaal van de 
som van de termen afvoer, verliezen en werkelijke 
verdamping (Q + U + E.,) dan blijken deze zich, 
Jitgczet tegen de neerslagsommen, rond de 45°-lijn 
door de oorsprong te groeperen. Uiteraard houdt dit 
verband met het feit dat gemiddeld over alle jaren 
van onderzoek de watcrbalans een sluitend geheeJ 
vormt. 

Aangezien de relatie tussen de hydrologische groot
hedcn seizoen-afhankelijk zijn, speelt ook de ver
de1ing van de neerslag over het jaar een rol bij het 
vastleggen van de relaties tussen jaarsomrnen. De 
voorgaande conclusies hebben dan ook een meer in
formatief karakter, doch door de grate variatie in 
ncerslaghoeveelheid worden de tendensen goed tot 
uitdrukking gebracht. 

lv!eer gedetailleerd wordt de samenhang gegeven in 
fig. 12.10 voor sommen over de maanden mei tot en 
met augustus, namelijk het groeiseizoen. De correla
tieve samenhang tussen neerslag en afvoer enerzijds 
en neerslag en werkelijke verdamping anderzijds 
blijkt grate onderlinge overeenkomst te vertonen. 
Beide correlaties zijn positief; de stippendiagrarnmen 
bezitten spreidingen die in grootte met elkaar over
eenkomen aileen het niveau van de stippenzwerm is 
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Fig. 12.10. Het verband tussen viermaandse sommen van 
hydrologische grootheden over mei tot en met augustus 
voor de afvoerjaren 1952 ~ 1965, in relatie tot de over~ 

eenkomstige hoeveelheden ne-erslag 
Relationship between sums of the molllhs May through 
August of hydrological variables in relationship to cor
responding rainfall amounts (1952 -1965) 
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Tabcl 12.13. Sommen van hydrologischc grootheden per afvoerjaar (mm) 

Jaarll Neerslag Afvoer Wegzijging Gewasverdamping Vocht
saldo 

Vochtsaldo 
cumulatief 

Potentiele 
verdamping 

werkelijk potentieel 

N Q u E w gEo so 2So Eo*) 

1952/3 753 249 45 455 500 4 4 731 
1953/4 632 218 45 477 552 -108 -104 735 
1954/5 944 425 45 470 497 3 -101 641 
1955/6 760 247 45 469 560 I -102 671 
1956/7 915 378 45 484 491 9 -93 591 
1957/8 886 303 45 448 548 90 - 3 669 
1958/9 810 304 45 477 510 - 16 - 19 630 
1959/0 467 66 45 405 656 -49 -68 808 
1960/1 1095 502 45 432 529 115 47 614 
1961/2 924 429 45 487 503 -37 10 614 
1962/3 528 139 45 413 473 -69 -59 582 
1963/4 731 225 45 498 532 -37 -96 626 
1964/5 792 212 45 426 566 109 13 700 
1965/6 1178 644 45 486 489 3 16 605 

Gcmiddeld 815 310 45 459 529 658 
Mean 

N Q u E w gEo So 2So Eo*) 

actual potential Cumulated 
Mo;sture mo;sture Potential 

Year5 Precipitation Discharge Outflow E~'apotranspiration balance balance evaporation 

Table 12.13. Sums of hydrologic magnitudes per )'ear5 (1 1\lay- 30 April), in mm 

*) After Penman's method, Station: JVinterswijk 

verschillend. In groeiseizoenen met een grote hoeveel
heid neerslag (bijvoorbeeld meer dan 350 mm) neemt 
de verdarnping niet meer toe, doch de beekafvoer 
wei. Uit de enkele gcgcvens in dit traject van de 
figuur kan geconcludeerd worden dat hctgeen de 
neerslag meer bedraagt dan 310 nun in regenrijke 
zomcrs gemiddeld in een verhouding 1 : 1 wordt af
gevoerd. 

Tabel 12.13 toont nog aan dat de vochtsaldi per 
afvoerjaar sterk in grootte kunnen varieren. Extre
men in dit opzicht zijn 1953/1954 waarover een 
vochtonttrekking saldeerde van 108 rnm zich uitend 
in I age waterstanden tot laat in de winter. Het droge 
jaar 195911960 leverde over he! afvoerjaar als ge
heel slechts een onttrekking van 49 mm en staat 
hicrmcde. op de derde plaats in de reeks. Een grote 
vochtaanvu1ling in het profiel werd geconstateerd 
over 1960/1961 en bedroeg 115 mm, onmiddellijk 
gevolgd door 1964/1965 met 109 mm. 

In de loop der jaren cumuleren dcze saldi, doch 
het verloop zal tussen zckere grenzen plaats vinden 
en de waarden zullcn rond een gemiddelde fluctueren 
(fig. 12.9). Meer inzicht in he! verloop met de tijd 
wordt verkregen door kleine tijdseenheden in be
schouwing te nemen. 
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6.2. D E D E C AD E A L S T IJ D S E EN HE 1 D 

In een reeks figuren wordt voor de kortst gekozen 
tijdseenheid, de decade, de totalen van de hydrolo
gische variabelen chronologisch weergegeven (fig. 
12.11). De derde decade van een maand bevat steeds 
het totaal van de 21ste tot en met de laatste dag. 
Van de neerslag, afvoer en verdarnping kan nu na
gegaan worden hoe het verloop van de decadetotalen 
met de tijd is geweest. Voor elke groep van 4 maan
den staan de sommen in mm in de figuur vermeld. 

De neerslag (N) vertoont, zeals verwacht, een gril
lig patroon. Decaden zonder enige neerslag zijn enkele 
malen voorgekomen; twee opeenvolgende decaden 
zonder necrslag behoren tot de zeldzame verschijn
selen. Decaden met meer dan 60 mrn neerslag zijn 
veelvuldig voorgekomen, in de bekende natte jaren 
(1954, 1965) soms gedurende twee of meer decaden 
achtereen. Slechts in een drietal afvoerjaren is een 
dergelijke hoeveelheid neerslag niet overschreden na
melijk 1959-1960, 1962-1963 en 1964-1965. 
Slechts in een enkel geval vond een overschrijding 
van 100 nun in een decade plaats namelijk in de 
eerste decade van juli 1952, de tweede decade van 
juli 1956, de tweede decade van september 1957 en 
de derde decade van juli 1965. In dit laatste geval 
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bedroeg de neerslaghoeveelheid 121 mm, de grootste 
decadesom die in de 14 jaar van het onderzoek is 
voorgekomen. 

De afvoer (Q + U) vertoont in sarnenhang met de 
tijd meer regelmaat. Perioden met weinig afvoer wis~ 
selen perioden met veel afvoer af. Decaden waarin 
meer dan 30 mm aan afvoer is voorgekornen kornen 
met een geringe frequentie voor. De 14 jaren van 
onderzoek zijn overigens dusdanig van neerslagver
deling geweest dat decaden met meer dan 30 mm af
voer soms op elkaar volgend zijn voorgekomen. In 
dit verband kunnen genoemd worden de jaren 1960 -
1961 (totaal 1095 mm neerslag), 1961- 1962 (totaal 
924 mm neerslag) en 1965- 1966 (totaa1 1178 mm 
neerslag). Daarnaast zijn er jaren geweest waarin gc
durende een groot aantal decadcn de afvoer slechts 
enkele mm bedroeg. In fig. 12.11 zijn deze gemak
ke1ijk terug te vinden. 

Van de drie beschouwde variabelen vertoont de 
werkelijke gewasverdamping (Ew) het meest regel
matige patroon. Van mei tot en met augustus bedra~ 
gen de meeste decadetotalen 20 mm en meer. Daarna 
neemt de verdamping sterk in grootte af om rand de 
jaarwisseling slechts 1 a 2 mm per decade te bedra
gen. Dan volgt weer een regelmatige stijging naar de 
waarden die in de zomer voorkomen. Gedurende de 
winter is de verdamping potentieel. Zoals in fig. 
12.10 reeds werd aangetoond bestaat er een positieve 
correlatie tussen de hoeveelheid neerslag en de wer
kelijke verdamping gedurende bet groeiseizoen. Dit 
komt ook in fig. 12.11 tot uiting. Zo is de curve 
voor de verdamping in 1959 - 1960 in de eerste 
maanden van het afvoerjaar meer afgevlakt dan in de 
andere jaren het geval is. Na de eerste decade van 

juni 1959 komen geen decaden met 20 mm verdam
ping of meer nog voor in dat jaar. Ook het feit dat 
eerst Jaat in het daarop volgend jaar de invloed van 
de droogte in 1959 verdween, valt uit het verloop 
van de decadetotalen de verdamping af te leiden. 

Het hoogste verdampingstotaal gedurende vier ach
tereenvolgendc maanden trad op in mei tot en met 
augustus van het jaar 1965. Het totaal bedroeg 296 
mm bij cen neerslaghoeveelheid van 491 mm dat 
eveneens de grootste waarde uit de reeks vormt. 

In fig. 12.12 staan van een droog en een nat jaar 
de uitkomsten van de berekening van potentiiile en 
werke/ijke gewasverdamping op deze1fde wijze weer
gegeven. In 1959- 1960 blijkt de werkelijke verdam
ping in bet groeiseizoen sterk bij de potentiCle ver
damping achter te blijven. In het jaar 1960 neemt de 
werkelijke verdamping in de zomer toe tijdens de 
natte maanden juli en augustus. 

In tabel 12.14 worden tenslotte de gemiddelden 
per decade over de 14 jaren van onderzoek vermeld. 
De tabel geeft hiermede een verdere detaillering van 
de uitkomstcn van tabel 12.7 en 12.9. Het cumula
tieve vochtsaldo blijkt af te nemen tot een waarde 
van -39,0 die bereikt wordt in de derde decade van 
juni. Hct cumulatieve saldo neemt dan toe om in de 
tweede decade van november positief te worden. Dit 
betekent dat gemiddeld omstreeks deze tijd het vocht
profiel tot de gemiddelde waarde is aangevuld. De 
maximaal te bergen aanvulling bedraagt gemiddeld 
37,6 mm in de eerste decade van februari. 
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Tabel 12.14. Gemiddelde waarden van decadetotalen (mm) over de afvoerjaren 1952 tot en met 1965 voor een aantal 
hydrologische grootheden 

Maand Decade Neerslag Afvoer Verliezen 

mei 
2 
3 

juni 1 
2 
3 

juli 1 
2 
3 

augustus 1 
2 
3 

september 1 
2 
3 

oktober 1 
2 
3 

november 1 
2 
3 

december 1 
2 
3 

januari 1 
2 
3 

februari 1 
2 
3 

maart 1 
2 
3 

april 1 

Totaal 
Total 

2 
3 

10-day 
Molllh period 

N 

17,7 
18,2 
20,4 
22,3 
23,0 
20,6 
33,2 
39,5 
36,3 
23,4 
38,8 
32,9 
19,7 
21,5 
23,5 
22,3 
21,0 
21,8 
21,8 
19,3 
17,9 
28,0 
29,2 
22,2 
28,1 
20,7 
21,9 
23,3 
18,3 
12,3 
14,1 
14,1 
19,6 
17,7 
15,8 
14,9 

815,3 

N 

Precipi-

Q 

6,2 
5,3 
5,7 
4,3 
3,7 
3,0 
3,6 
5,6 
8,8 
5,3 
5,6 
6,7 
5,1 
3,4 
4,4 
5,3 
6,0 
7,3 
8,5 
8,3 

11,2 
17,3 
17,8 
14,4 
15,9 
15,4 
17,2 
17,0 
13,4 
9,8 

11,5 
8,8 
9,2 
7,1 
6,8 
5,3 

310,2 

Q 

u 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

45,0 

u 

tation Discharge Outflow 

Gewasverdamping Cumulatief 

potentieel 
gEo 

18,5 
19,8 
23,2 
24,8 
28,8 
29,6 
30,6 
30,5 
32,0 
30,7 
31,8 
31,0 
23,5 
19,4 
16,1 
13,1 
10,4 
8,0 
5,5 
4,2 
2,8 
2,0 
1,5 
1,9 
1,9 
2,1 
3,0 
3,5 
4,5 
5,0 
6,9 
7,3 

10,4 
12,3 
15,1 
17,5 

529,2 

gEo 
potellfial 

werke1ijk 
Ew 

18,2 
19,0 
21,8 
21,6 
23,3 
23,1 
23,4 
23,0 
24,8 
23,1 
23,4 
24,7 
20,0 
17,4 
14,8 
12,4 
9,9 
7,9 
5,5 
4,2 
2,8 
2,0 
1,5 
1,9 
1,9 
2,1 
3,0 
3,5 
4,5 
5,0 
6,9 
7,3 

10,4 
12,3 
15,1 
17,4 

459,1 

E w 
actual 

Evapotranspiration 

saldo * 
}.'So 

-7,7 
-14,8 
-22,9 
-27,5 
-32,5 
-39,0 
-33,5 
-23,3 
-21,2 
-26,8 
-17,7 
-16,9 
-23,3 
-23,6 
-20,3 
-16,7 
-12,6 
-7,0 
-0,7 

4,6 
7,0 

14,2 
22,6 
27,0 
35,5 
36,9 
36,7 
37,6 
36,2 
31,9 
26,1 
22,6 
21,1 
17,9 
10,3 
1,0 

1,0 

0,3 
0,8 
1,4 
3,2 
5,5 
6,5 
7,2 
7,5 
7,2 
7,6 
8,4 
6,3 
3,5 
2,0 
1,3 
0,7 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 

10,5 
11,9 
13,7 
17,0 
18,3 
16,6 
28,9 
33,2 
26,9 
17,5 
32,5 
25,5 
13,6 
17,1 
18,1 
16,0 
14,0 
13,5 
11,8 
9,5 
5,2 
9,2 
9,9 
6,3 

10,3 
3,5 
2,8 
4,4 
3,2 
0,7 
1,1 
3,8 
8,9 
9,1 
7,5 
8,1 

460,1 

2So gE0 -E, N-(Q+U) 
Cumulated 

moisture 
balance 

Table 12.14. Mean values of 10-day totals in mm for hydrologic variables. Years: 1952 through 1965 

6.3. HE T Y 0 C H T SAL D 0 A L S FUN C TIE 

VAN DE TIJD 

De waterbalans, geschreven volgens (12.15) resul
teert in een vochtsaldo waarvan de waarden over een 
afvoerjaar reeds bij de toelichting op tabel 12.13 wer
dcn besprokcn. Ook het verloop van de vochtsaldi 
met de tijd kan meer gedetailleerd worden weer· 
gegeven. 

Uit de decadecijfers is het vochtsaldo per decade 
bcrekend en cumulatief tegen de tijd uitgezet. Het 
resultaat wordt gegeven in fig. 12.13. Aangezien de 
vochtsaldi overeenkomen met verschillen van in de 
grond geborgen hoeveclhecten water volgens (12.2), 
kan de curve voor het vochtsaldo vergeleken worden 
met die van de grondwaterstanden. Hicrtoe is in 
deze!fde figuur de tijdstijghoogtelijnen van de peil
buizcn 1226 en 1271 in beeld gcbracht door de 
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Fig. 12.13. Het verband met de tijd van vochtsaldi (So), als gemiddelde over bet Leerinkbeekgebied, en grondwaterstanden 
in twee meetpunten van 1 mei 1952 tot 1 mei 1966 
The relationship with time of moisture balances (So) for the Leerinkbeek area and groundwater levels in two wells from 
1 May 1952 to 1 May 1966 

waarnemingen op de 28ste van de even genummerde 
kalendcrmaanden op dezelfde tijdas uit te zetten. 

De lijn van cumulatieve vochtsaldi begint bij 0 
- een willekeurig gekozen initiele waarde - en beweegt 
zich verder tussen de grenzen +50 mm en -150 
mm. Natte en droge jaren zijn in het verloop van de 
curve duidelijk te onderscheiden, terwijl binnen het 
jaar de seizoensbeweging zich afspiegelt (fig. 12.13). 

De tijdstijghoogtelijnen, enigszins geschematiseerd 
weergegeven, komen goed met de curve voor de 
cumulatieve vochtsaldi overeen. Niet aileen bet ver
band tussen de gegevens op 1 mei (28 april) vertonen 
een parallel verloop met de tijd, ook binnen het jaar 
is de overeenkornst tussen de curven goed. Enkele 
gedeeltcn waarin dit niet het geval is verdienen ver
rnelding. 

In bet afvoerjaar 1953- 1954 is de afname van de 
vochtinhoud buiten evenredigheid groot ten opzichte 
van de grondwaterstanddaling. Daarentegen vertoont 
het jaar 1957- 1958 een stijging in bet vochtsaldo 
die niet overeenkomt met de geringe verandering in 
grondwaterstand over het genoemde afvoerjaar. Ver
der valt nog op te merken dat de strenge vorstperiode 
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van februari 1963 wei in het verloop van de grond
waterstanden valt tcrug te vinden maar niet in de 
vochtsaldicurve. Deze verschillen kunnen grotendeels 
teruggevoerd worden tot het feit dat de gecumuleerde 
vochtsaldicurve betrekking heeft op het gebiedsgemid
delde terwijl de hiermede vergelekcn grondwaterstand
curven. die van twee enkelc meetpunten zijn. 

De samenhang tussen de vochtsaldi (So) over een 
afvoerjaar en de verschi11en in grondwaterstand over 
hetzclfde jaar wordt duidelijker weergegevcn in fig. 
12.14 waarin een stippendiagram voor de betrekking 
tussen deze grootheden is afgebeeld. Steeds werd het 
gemiddelde vochtsaldo in verband gebracht met 
grondwaterstandsverschillen van een cnkel meetpunt 
te weten peilbuis 1226 resp. peilbuis 1271. 

Aangezien S0 volgens vergelijking (12.15) uit een 
som van termen bestaat die, met gerniddelde 0, zowel 
positieve als negatieve waarden kan opleveren en elk 
der termen een stochastisch karakter heeftJ kan So bij 
bcnadering normaal verdeeld gedacht worden. Het
zelfde geldt dan uiteraard voor (-Llw) zodat de 
\Vaardenparen (-LJw, S0 ) tweedimensionaal verdeeld 
zijn. Op basis hiervan zijn de contour-ellipsen be-
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Fig. 12.14. Het verband per afvoerjaar tussen het vochtsaldo So van het Leerinkbeekgebied en het verschil in grond
waterstandniveau voor twee peilbuizen. De contour-ellipsen geven het gebied aan waarbinnen 90 % van de kansmassa ligt 
The relationship between waterbalance So of the Leerinkbeek area and difference in groundwater level in hydrologic years 
for two test wells. The contour curves represent the 90 % level of the bivariate normal distribution 

rckend die 90 % van de kansmassa insluiten (fig. 
12.14). De waardenparen buiten de ellips komen met 
een overschrijdingskans van 10% voor. 

De aanpassing met de gcgevens van meetpunt 1226 
is het beste. De correJatiecoefficH!nt (r) bedraagt 0,75 
tegen r = 0,58 voor de gegevens van meetpunt 1271. 
In beide gevallen behoort het gegeven uit het jaar 
1953- 1954 tot de uitzonderingssituaties. Voorts lig
gen ook de gegevens van peilbuis 1271 uit de afvoer
jaren 1957-1958 en 1960-1961 in het gebied met 
de minder frequent voorkomende combinaties van 
waarden. Het individuele gedrag van de waterstands
beweging in de genoemde peilbuizen, in vergelijking 
met de gemiddelde verschillen in geborgen hoeveel
heden water, komt in deze figuur goed tot uiting. 

Reeds is een enkele maal een opmerking gemaakt 
over het al dan niet zelden voorkomen van over
schrijdingen van gegeven hoeveelheden neerslag, af
voer of verdamping. De opmerkingen haddcn een 
sterk kwalitatief karakter doch zijn door uitwerking 
van de gegevcns met behulp van een frequentie
analyse gekwantificeerd. In het volgende zal deze 
frequentie-analyse van de gegevens worden bespro
ken. 

7. INLEIDING TOT HET FREQUENTIE
ONDERZOEK 

7.1. VARIABELEN EN PARAMETERS 

Na de voorbereidende berekeningen en bewerkin
gen die dienden om systematische afwijkingen in het 
basismateriaal op te sporen en te e1imineren, kunnen 
de verkregen decadetotalen verder worden geanaly
seerd. 

Als variabelen zijn in het frequentie-onderzoek het 
vochtsaldo en het vochttekort betrokken. 

Het vochtsaldo over een bepaald tijdvak geeft aan 
welke aanvu11ingen of respectievelijk onttrekkingen 
aan de grondwatervoorraad zijn voorgekomen. Be
halve van de lcngte van het beschouwde tijdvak han
gen de verschillen in vochtvoorraad in het profiel 
mede af van de begindaturn ervan. De grootheden 
tijdvaklengte (k. in dagen) en begindatum (t, eerste 
van elke maand) zijn in de bewerking als parameters 
opgenomen. 

Het vochttekort is gedefinieerd als bet verschil 
tussen de potentiele- en werkelijke gewasverdamping 
van het gebied. Afhankelijk van motieven van be
drijfseconomische aard en van overwegingen met be
trekking tot de hydrologische situatie in het gebied 
en de ontwikkeling van de meteorologische omstan
digheden in een gegeven jaar, kan vastgesteld worden 
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wat het optimale dee! ), van dit verschil is dat voor 
aanvuning in aanmerking komt. Dit deel behoeft niet 
in elk jaar voor elke tijdvaklengte ge1ijk te zijn, doch 
op deze comp1icaties zal niet worden ingegaan. In dit 
deelrapport wordt aangenomen dat in de betrekking 

(12.16) 

de parameter ). = 1 voor aile tijdvaklengten k en be
gintijdstippen t. Dit betekent dat steeds het maxirnale 
verschil uit (12.16) wordt beschouwd. De benodigde 
vochtaanvu11ing V a om een gewasverdamping te rea
liseren die potentieel is, is dus steeds een positief 
getal met minimale waarde V a = 0. Ook de frequen
tieverdelingen van Va zijn afhankelijk van de tijd. 

Bij bet bepalen van de frequentieverdelingen zijn 
aan de tijdparameters de volgende waarden gegeven 
ten einde hun invloed op de vorm en het niveau van 
de verdelingen vast te stellen: 

t = 1 januari, 1 februari, , , . , 1 december 
k = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 en 360 dagen 

Door deze parameters als nieuwe variabelen te 
kiezen ontstaat de mogelijkheid figuren voor bijvoor
beeld gelijke overschrijdingskans te tekenen. Het aan
tal mogelijke figuren dat de samenhang tussen de 
vier grootheden mi11imeters vocht, overschrijdings
kans, tijdvaklengte en begindaturn weergeeft is groat, 
zodat in het volgende slechts enkele van de meest 
kenmerkende figuren ter illustratie van de diverse 
samenhangen zal worden opgenomen. 

De waarde van de kansvariabele die bij een ge
geven onderschrijdingskans P < behoort, wordt de 
kritieke waarde genoemd. 

7.2. ENKE L E 0 PM B RKI NO EN OVER HET 

BBGRIP HERHALINGSPBRIODE 

Onder het begrip herhalingsperiode (T) wordt ver
staan het aantal nieuwe onafhankelijke waarnemingen 
dusdanig groot dat daarin gemiddeld een overschrij
ding van de bijbehorende grootheid verwacht kan 
worden. Daar cumulatieve kansverdelingen gedefi
nieerd worden met onderschrijdingskansen (P < ). is de 
betrekking tussen beide: 

of 
1 

T=P, (12.17) 

Aangezien in deze betrekking P een fractie is, zal 
T een decimate breuk voorstellen. De fysische inter
pretatie van T, zijnde een aantal waarnemingen, 
wordt hiermede geweld aangedaan. Juister is het dus 
de grootheid T om te rekenen in gehele geta11en. 
Hierbij kan met een voor de praktijk bruikbare be
nadering worden volstaan, bijvoorbeeld gemiddeld 1 
overschrijding in 2 jaar in p1aats van gemiddeld 1 0 
per 21 jaar. Dit soort omrekeningen heeft overigens 
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a11ecn geldigheid indien er geen autocorrelatie tussen 
de waarnemingen voorkomt: de overschrijdingen 
moeten geheel volgens toeval overal in de reeks kun
nen optreden. Dit is dan ook de reden dat steeds de 
voorwaarde van onderlinge onafhankelijkheid van de 
waarnemingen bij deze bewerkingen moet worden 
geste1d. 

Opgemerkt dient nog dat de eenheid van T een 
aantal waarnemingen is, zodat T = 12 bijvoorbeeld 
een 12-tal nieuwe grondmonsters kan voorstellen 
waaraan een eigenschap, bijvoorbeeld het vochtgehal
te, kan worden onderzocht. Worden waarnemingen 
in de tijd verricht dan is de herhalingsperiode met de 
tijd geassocieerd. Indien een gegeven per jaar wordt 
opgenomen in een frequentieverdeling dan heeft T de 
dimensie van aantallen jaren. Ook indien een gegeven 
van C6n maand wordt genornen hecft T de dimensie 
van aantallcn jaren aangezien de gekozen maand ook 
slechts eenmaal in cen jaar voorkomt. Indien meer 
gegevens van een maand worden opgenornen in een 
frequentieverdeling - een techniek die bier niet is 
toegepast - is de herhalingsperiode niet meer zuiver 
het aantal jaren volgens vergelijking (12.17) en moet 
dit begrip met voorzichtigheid worden gehanteerd. 

7.3. ENKELE UITZONDERLIJKE 

SITUATIES 

In het basismateriaal komen enkele geva1len voor 
die bij een veel tangere herhaJingsperiode behoren 
dan de 14 jaar van onderzoek doch door toeva11ige 
omstandigheden nu zijn opgetreden. Een voorbeeld 
hiervan geeft figuur 12.15 B voor een tijdvaklengte 
van 90 dagen beginnend op 1 juli. De slechte ann
passing aan de nor male verdeling (zie paragraaf 7 .4) 
wordt veroorzaakt door het opnemen van de maand 
september in de sommatie, vergelijk hiervoor deze 
figuur met fig. 12.15 A die ge1dt voor k = 60 dagen. 

In tabel 12.15 staan de gevallen vermeld waarin 
van een uitzonderlijke situatie sprake was. Deze ge
gevens zijn niet gebruikt bij het bepalen van de para
meters van de frequentieverdelingen van het vocht
sa1do. 

De vochttekorten Va zijn bepaald uit verschillen 
tussen potentit!le en werkelijke gewasverdamping. De 
invloed van de uitzonderlijke situaties op de vorm 
van de frequentieverdelingen is hierdoor slechts ge
ring. 

7.4. AANNAMEN EN BETROUWBAARHEID 

De frequentieverdelingen die in het onderzoek zijn 
betrokken, zijn met behulp van de I.B.M. 1130 com
puter van het Instituut T.N.O. voor Wiskunde, Infor
matieverwerking en Statistiek te Wageningen vastge
steld en in tabelvorm weergegeven en tevens geplot 
in een aaneensluitende reeks grafieken ten einde het 
resultaat ook visueel te kunnen beoordelen. 
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Fig. 12.15. Voorbeeld van de cumulatieve frequentie-trapfunctie van So (1 juli, 60 dagen) en So (1 juli, 90 dagen) met 
aangepaste normale verdeling en 95 % betrouwbaarheidsgebieden volgens de normale verdeling resp. de toets van 
Kolmogorov-Smirnov (K.S.-toets). De verschillen tussen beide zijn bet grootst in de staart van de verdeling 
Example of cumulative frequency step functions for So (1 July, 60 days) and so (1 July, 90 days) with fitted normal 
distribution cun•e and 95 % confidence belt according to the normal distribution and the Kolmogorov-Smirnol' (K.S.)-test 
respectively. Remarkable dijfere!lCes between both occur at the tails of the distribuOou 

Tabel 12.15. \Vaarden van hydrologische grootheden die tot uitzonderlijk grote waarden van 
k-daagse sommen van So leiden 

Jaar le van de k dagen Neerslag Afvoer Verdamping Vochtsaldo 
maand N Q+U Ew So 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1952 juli 10 101 10 26 65 
november 10 61 13 4 44 

1955 augustus 10 65 3 20 42 
1957 september 20 134 12 37 85 

september 30 187 21 51 115 
augustus 60 297 28 113 156 
juli 90 390 36 177 177 

Balance 
1st of the N Q+U Em so 

Year month k days (mm) (mm) (mm) (mm) 

Table 12.15. Values of hydrological magnitudes producing exceptional extreme values of 
k-day totals of the moisture balance So 

In par. 6.3 is uiteengezet dat de grootheid S0 bij 
goede benadering norrnaal verdeeld moet zijn. Om 
deze reden is bij elke frequentieverdeling van So de 
best passende normale verdeling berekend. Dit type 
verdeling wordt door twee parameters bepaald, te 
weten het gemiddelde i(k,t) en de standaardafwijking 
s (k, t); beide zijn functies van de tijdparameters. 

Een dergelijke benadering met normale kansverde
lingen is voor de variabele Va uit vergelijking (12.16) 
niet mogelijk daar een Iaagste waarde (V a = 0) niet 

kan worden onderschreden hetgeen steeds aanleiding 
geeft tot het optreden van scheve verdelingen. 

De frequentieverdelingen zijn opgesteld door aan 
elk jaar van onderzoek voor gegeven t en k precies 
CCn gegeven te ontlenen hetgeen betekent dat prak
tisch aile frequentieverdelingen uit 14 gegevens, somM 
mige uit 13 gegevens, zijn samengesteld. 

Door dit geringe aantal gegevens per verdeling is 
het noodzakelijk enige aandacht aan de betrouwbaarM 
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heid van de resultaten te besteden. Hierbij kan war~ 
den uitgegaan van de veronderstelling dat het type 
van de kansverdeling niet bekend is, respectievelijk 
dat de empirischc frequentieverdeling een steekproef 
is uit een normale verdeling. Oak in het eerste, para~ 
metervrije, geval is het mogelijk rand de gevonden 
frequentiecurve een gebied te construeren dat met 
een vooraf gekozen kans de werkelijke kansverdeling 
geheel zal bevatten. Indien de hypothese 1uidt dat de 
kansverdeling van een gegeven type zal zijn, in dit 
geval de normale verdeling, zal dit zogenaamde be
trouwbaarheidsgebied smaller zijn aangezien door de 
verdere aanname het aantal mogelijk zijnde verdelin
gen wordt gereduceerd. Vooral aan de zogenaamde 
'staarten' van de verdeling doet dit zich gelden. 

Voor een enkel geval is dit toegelicht en wei in de 
fig. 12.15 en 12.16. Hierin is voor juli met k = 60 
en k = 90 resp. voor maart met k = 10 en k = 90 
de frequentieverdeling van de variabele So als stap 
functie weergegeven. Praktisch a1le 96 frequentiecur
ven voor S0 zijn van een vorm zoals in fig. 12.16 B 
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wordt gegeven; er wordt steeds een goede benadering 
vnn de normale verdeling verkregen. In de figuur is 
de frequentie~polygoon uitgezet op de coOrdinaten 
voor het gegeven dat de i-de kleinste in de reeks is, 
volgens 

i 
x 1 = So(l), fi = 1l + 1 ; i = 1, 2, ... , n 

met sprongen ter grootte /i - ht voor ;r1 met i = 2, 
3, ... , n. 

De andere curven in de figuur stellen respectieve
lijk het 95 % betrouwbaarheidsgebied behorende bij 
de hypothese van een normale verdeling voor en bet 
overeenkomstige gebied indien geen verdeling van 
een bepaald type wordt aangenomen. Voor een uit
eenzetting omtrent de wijze waarop een dergelijk ge
bied wordt geconstrueerd wordt verwezen naar res~ 

pectievelijk HALD (1967) en STOL (1966). 
Aangezien de breedte van het betrouwbaarheids

gebied bepaald is door het aantal gegevens waaruit 
de empirische verdeling is opgebouwd, kan een alge
mene berekening worden gegeven in termen van de 
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Fig. 12.16. Als fig. 12.15, maar nu voor So (1 maart, 10 dagen) en So (1 maart, 90 dagen). In het laatste geval zijn 
het gemiddelde .1: en de standaardafwijking s in de figuur apart aangegeven 
As fig. 12.15, now for So (1 March, 10 days) and So (1 March, 90 days). The last example indicates the determination 
of the mean value i and the standard deviation s 
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Tabel 12.16. Het 95 % w tweezijdig betrouwbaarhcidsgebied voor een cumulatieve kansverdeling geschat uit een steek-
proef van 11 14 gegevens 

100 
Clunulatieve frequentie (%) Herhalingsperiode 100 _ ~~ = Ti (afgcrond) 

K.S.- normale verdeling K.S.+ K.s.- normale verdeling K.S.+ 

tr !; !,' r-I r, T,' 

0,00 0,59 6,67 31,21 41,8 1,0 I, I 1,5 1,7 
2 0,00 2,62 13,33 38,97 48,4 1,0 1,2 1,6 1,9 
3 0,00 5,59 20,00 46,41 55,1 1,1 1,3 1,9 2,2 
4 0,00 9,18 26,67 53,19 61,8 I, I 1,4 2,1 2,6 
5 0,00 13,35 33,33 59,87 68,4 1,2 1,5 2,5 3,2 
6 4,9 17,88 40,00 65,91 75,1 I, I 1,2 1,7 2,9 4,0 
7 11,6 22,97 46,67 71,57 81,8 1,1 1,3 1,9 3,5 5,5 
8 18,2 28,43 53,33 77,03 88,4 1,2 1,4 2,1 4,4 8,6 
9 24,9 34,09 60,00 82,12 95,1 1,3 1,5 2,5 5,6 20 

10 31,6 40,13 66,67 86,65 100,0 1,5 1,7 3,0 7,5 "" 11 38,2 46,81 73,33 90,82 100,0 1,6 1,9 3,8 11 "" 12 44,9 53,59 80,00 94,41 100,0 1,8 2,2 5,0 18 "" 13 51,6 61,03 86,67 97,38 100,0 2,1 2,6 7,5 38 "" 14 58,2 68,79 93,33 99,41 100,0 2,4 3,2 15 169 "" 
fi~ !; It y.-

' 
T; T·' 

' 
K.s.- normal distribution K.S.+ K.s.- normal distrihuaon K.s.+ 

100 
Cumulatil•e frequency(%) Return period -

100 !; 
= Tl 

Table 12.16. Two-sided 95 % confidence intervals for a cumulative probability distribution estimated from a sample of 
size n = 14 

K.S. = Ko!mogorov-Smirnov,· + duidt op de bovengrens (upper boundary), - op de ondergrens (lower boundary) 

overeenkomstige overschrijdingsfrequenties. De resul
taten hiervan staan in tabel 12.16 vermeld, waarin 
tevens een omrekening naar de herhalingsperiode T 
plaats vond. De tabel kan als volgt worden toegepast: 
het gegeven dat op de negende plaats komt van de 
naar opklimmende grootte gerangschikte waarne
mingsuitkomsten (i = 9) heeft een overschrijdings
frequentie van (1 00 - 60) = 40 % en een herhalings
periode van 2,5 jaar. Uitgaande van de hypothese 
dat de verdeling een normale verdeling is en in aan
merking nemend dat de steekproef uit slechts 14 ge
gevens bestaat kan geconcludeerd worden dat de 
werkelijke herhalingsperiode zal liggen tussen (afge
rond) 1,5 en ruim 5,5 jaar. Deze uitspraak heeft een 
betrouwbaarheid van 95 %. 

\Vordt aangenomen dat het type van de verdeling 
niet bekend is, dan kan geconcludeerd worden dat 
de werkelijke herhalingsperiode zal liggen tussen 1,3 
jaar en 20 jaar. (Beter nog kan gezegd worden dat 
gemiddeld 10 overschrijdingen kunnen optreden in 
een aantal jaren liggend tussen 13 en 200). Ook deze 
uitspraak heeft een betrouwbaarheid van 95 %. 

Van het gegeven dat de grootste waarde uit de 
reeks heeft (i = 14) kan aileen gezegd worden dat 
gemiddeld eens in een periode van meer dan 2,4 jaar 

een overschrijding er van zal plaatsvinden. Voor een 
normaal verdeelde grootheid is dit gemiddeld eens in 
een periode van meer dan 3,2 jaar doch tevens kan 
dan gesteld worden dat het vaker is dan gemiddeld 
eens per 169 jaar. 

Het voorgaande maakt het duidelijk dat een perio
de van 14 jaren voor het uitvoeren van een frequen
tie-analyse een korte waarnemingsreeks Ievert. De 
uitspraken die gedaan kunnen worden hebben een 
geringe statistische betrouwbaarheid, dat wil zeggen: 
bij de conventionele betrouwbaarheidsmarge van 
95 % is het betrouwbaarheidsgebied wijd en zijn 
dientengevolge de uitspraken globaal. Onder de ge
geven omstandigheden blijft de beste wijze van vast~ 
Jeggen van de resultaten het gebruik van het gemid
delde van de cumulatieve frequenties en de daarbij 
behorende herhalingsperiode resp. /i en Ti in tabel 
12.16. De ruimte binnen het betrouwbaarheidsgebied 
kan dienen voor onderlinge aanpassing van de ver
delingscurven aan het seizoeneffect en de invloed van 
toenemende tijdvaklengten. 

Aanvaardt men tenslotte het risico op foutieve uit
spraken van 5 %, dan kunnen de verkregen frequen
ties ge'interpreteerd worden als kansen op in de toe
komst plaatsvindende gebeurtenissen. 
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8. ONDERSCHRIJDINGSKANSEN 
VAN VOCHTSALDI 

8,1. JNLEIDlNG 

De uitkomsten van het gemiddelde vochtsaldo 
x(k,t) en de spreiding s(k,t) zijn in hun onderlinge 
samenhang bestudeerd. Het blijkt mogelijk het ver
loop van de spreiding met de tijd voor elke k-daagse 
som door middel van een sinuscurve te benaderen. 
Voor het gerniddelde ."f is een dergelijke aanpassing 
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Fig. 12.17. Kritieke waarden van So, bij verschillende 
onderschrijdingskansen P <, in verband met het seizoen (t) 
voor drie tijdvaklengten k, resp. 10, 30 en 60 dagen 
Relationship between season (I) and critical values of So 
for three probability levels of 11011-exceedance P <, and 
three values of the period length k (10, 30 and 60 days 
respectiwly) 
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te grof door de afwijking die in de zomermaanden 
optreedt en zich voor elke k-daagse som duidelijk 
manifesteert. Hier werd een grafische vereffening 
toegepast. 

Met de aangepaste parameterwaarden is voor ver
schillende kansniveaus de samenhang tussen de uit
komsten weergegeven. 

8.2. 0 N D E R S C H R IJ D I N 0 S K AN S EN 

IN SAMENHANO MET HET SEIZOEN 

De onderschrijdingskansen van het vochtsaldo 8°, 
in samenhang met de tijd t zijn voor drie kansniveaus 
en drie tijdvaklengten k in fig. 12.17 uitgezet. De 
stippen in de figuur stellen de uit de afzonderlijke 
frequentieverdelingen berekende gerniddelden X voor. 

Omstreeks de zomermaanden is de spreiding het 
grootst, de onderlinge afstand tussen de kansniveaus 
is bier maximaal. Aan het einde van de winter is de 
spreiding het kleinst, de onderlinge afstand tussen de 
kansniveaus is bier minimaal. Met toenemende tijd
vaklengten wijzigen zich de niveaus van de curven. 
Een beschouwing die zich leent voor het omrekenen 
van hoeveelheden in intensiteiten maakt gebruik van 
de tijdvaklengte k als variabele. Een voorbeeld wordt 
in de volgende paragraaf gegeven. 

8.3. 0 NO E RS CHR IJ DI NOSKA NS EN 

IN SAMENHANG MET 

DE TUDVAKLENGTE 

Voor een tweetal kansniveaus te weten P < = 5 % 
en P< = 95 % staan curven voor de oneven maan
den als beginpunt in fig. 12.18 weergegeven. 

Grote intensiteiten van het vochtsaldo komen 
slechts over korte tijdvaklengten voor. Zowel voor 
vochtaanvullingen (S0 > 0) als voor vochtonttrekkin
gen (So < 0) wordt een waarde van ten hoogste 
3 mm/ etm slechts gemiddcld cens per 20 jaar over
schreden. Voor tijdvakken van 3 maanden is de 
overschrijdingswaarde afgenomen tot minder dan 
1,5 mm/ etmaal. 

Hoewel dus de absolute hoeveelhcden toenemcn, 
nemen de gemiddelde waarden per etmaal over het 
algcmeen af. 

8.4. CONC L U SI ES EN SAM ENV A TTl NO 

Uit de voorgaande analyse volgt dat in een gebied 
als het hier beschouwde de gemiddelde intensiteiten 
van vochtaanvulling, resp. vochtonttrckking over niet 
te korte tijdvaklengten aan elkaar gelijk zijn. Slechts 
gemiddeld eens in perioden van 20 jaar zullen inten
siteiten groter dan 2 mrn/ etm over 30-daagse tijd
vakkcn voorkomen. Voor tiendaagse tijdvakken ligt 
de hoogste gemiddelde intensiteit bij 3 mm/ etm. De 
uitkomsten hebben betrekking op wat in het gebied 



plaatsvindt. De vochtaanvullingen resp. -onttrekkin
gen weerspiegelen zich in de grondwaterstandbewe
ging. 

Een samenvatting van de uitkomsten wordt ge-
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Fig. 12.18. Kritieke waarden van So, bij onderschrijdings
kansen 5 % en 95 %, in verband met de tijdvaklengte k, 
voor de oneven maanden 
Relationship between period length k and critical values 
of So for non-exceedance probability levels P < = 5 % 
and P < = 95 %, for the odd-numbered months 
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geven in fig. 12.19 A en B. Voor de onderschrijdings
kansen van 5 % en 95 % (waarvoor ook P,. = 5 % 
gelezen kan worden) staan lijnen voor ge1ijke hoe
veelheden van het vochtsaldo uitgezet met de groot
heden t en k als variabelen. De voorgaande conc]u
sies zijn ook uit deze figuren af te Ieiden, al leent 
deze voorstellingswijze zich het beste voor het toe
passen van interpolaties naar de tijdvariahelen. 

9. OVERSCHRIJDINGSKANSEN 
VAN VOCHITEKORTEN 

9.1. lNLEIDING 

In het voorgaande is aangegeven met welke onder
resp. overschrijdingskansen de vochtsaldi So kunnen 
voorkomen. Het betreft hier steeds waarden van 
vochthoeveelheden die aan het profiel geleverd zijn 
resp. aan het profiel onttrokken werden. De kwa1ifi
catie vochttekort over een gegeven tijdvak ontstaat 
wanneer een gewenste vochttoelevering niet door het 
profiel gerealiseerd wordt. In het voorgaande is reeds 
aangegeven dat de grootheid Vu = gE0 ~ Ew in dit 
onderzoek als maat voor de gewenste vochtaanvulling 
dient. 

De frequentieverdelingen voor de grootheid Va zijn 
grafisch vereffend waarbij rekening werd gehouden 
met de samenhang in de tijd volgens de tijdvaklengte 
k en het begintijdstip t. Bij de bewerking bleek een 
iteratie voldoende om een bevredigende middeling 
van toevallige afwijkingen te bewerkstelligen. 

De overschrijdingskansen van de gewenste vocht
aanvulling Va zijn, in tegenstelling tot die voor So, 
niet beschrijvend van aard. Ze geven aan over welk 
dee! van het aantal jaren men risico loopt op, water
huishoudkundig gezien, niet·optimale situaties. Zo zal, 

m J osondjfmomjj 
t: earste von de moond 
t: first day or the month 

Fig. 12.19. Kritieke waarden van So voor de kansniveaus P < = 5 % (A) en P > =:- 5 % (B), in samenhang met de tijd
parameters I en k 
Critical values of So for probability levels P < = 5 % (A) and P > = 5% (B), in relation to the time-parameters I and k 

259 



V0 in mm 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

'0 

10 

0 f m a m 

k- 30 dagen 
- JO days 

a s n d j 
t: eerste von de moand 
t: first day of the month 

Fig. 12.20. Kritieke waarden van het vochttekort Va, bij 
verschillende overschrijdingskansen P > , in verband met 
het seizoen (t) voor tijdvaklengte k = 30 dagen 
Relationship between season (t) and critical values of the 
moisture-deficit V0 , for several probability le~·els of ex
ceedance P >, and period length k = 30 days 
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Fig. 1 2.21. Als fig. 12.20, voor een overschrijdingskans 
P > = 5 % en verschillende tijdvaklengten k in dagen 
As fig. 12.20, for a probability of exceedance P > = 5% 
and different values of period length k in days 
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Fig. 12.22 Kritieke waarden van het vochttekort V0 , bij verschillende overschrijdingskansen P >' in vcrband met de 
tijdvaklengte k voor de begindata t = 1 mei en t = 1 juli. In de figuur zijn Jijnen getekend voor gemiddelde intensi
teiten in mm/etm 
Relationship between period length k and critical values of Va for different values of probability of exceedance P >' for 
initial dates t = 1 May and t = 1 July. ln the figure lines are given for mean intensities in nun/day 
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Fig. 12.23. Als fig. 12.22, voor de eerste dagen van alle maanden van het jaar als beginpunt voor overschrijdings
kansen P > ::::: 25 % en P > ::::: 5 % of herhalingsperioden van resp. T ::::: 4 jaar en T ::::: 20 jaar 
As fig. 12.22 for all initial dates I and for probability of exceedance P > := 25 % and P >::::: 5% or return periods 
T ::::: 4 years and T = 20 years respectively 

indien een waarde Va = v0 mm een overschrijdings
kans van 5 % heeft, gemiddeld eenmaal per 20 jaar 
ecn opbrengstdepressie door vochttekorten groter dan 
l'a mm optreden. Aanvaardt men een risico van deze 
groottc, dan zal een vochtreserve van Va mm de 
maximaal benodigde hoeveelheid zijn. Het op deze 
wijze vastgestelde maximum impliceert dus de aan
vaarding van een risico. 

Verder moet nog worden opgemerkt dat elk jaar 
opnieuw dit maximum gereserveerd moet worden om 
het gestelde risico op het aanvaarde peil te houden. 
Naarmate bet groeiseizoen vordert kan de in reserve 
te houden hoeveelheid water aan de nieuwe begindata 
aangepast worden. Niet het huidige cijfermateriaal is 
het cchter nict mogelijk voorwaardelijke kansverdelin
gen op te stellen. Het niet in rekening brengen van de 
voorgeschiedenis resp. uitgangssituatie leidt tot een 
minder optimaal waterhuishoudkundig beleid. Met 
een waarnemingsreeks van 14 jaar is echter geen 
verdere detail1ering aan te brengen, en zal met de 
hier gegeven kansverdelingen gewerkt moeten war-

den. Deze kunncn dan beschouwd worden als een 
gemiddelde over aile voorgekomen situaties. 

9.2. 0 V E R S C H R IJ DINGS K AN SEN 

IN SAMENHANG MET HET SEIZOEN 

De overschrijdingskansen P,. van vochttekorten 
Vm in samenhang met de tijd t is voor verschillende 
kansniveaus bij tijdvaklengte k = 30 in fig. 12.20 
uitgczet. De curven vormen een strak patroon met 
een duidelijk maximum in de zornermaanden. Met 
toenernende tijdvaklengten neemt het vochttekort in 
de zomermaanden toe waarbij het maximum zich 
naar een vroegere datum verplaatst. Dit wordt toege
licht met fig. 12.21 waarin het 5 % overschrijdings
kansniveau is wecrgegeven. Voor 10-daagse perioden 
vanaf de eerste van een maand ligt het maximum bij 
een vochttekort van 25 mm, cen tekort dat gemiddeld 
eenmaal per 20 jaar overschreden zal worden. Voor 
20- resp. 30-daagse sommen neemt het vochttekort 
bij dit kansniveau evenredig toe om echter voor 2 
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achtereenvolgende maanden op te !open tot 150 mm, 
of tot gemiddeld 2,5 mm/ etm. Weer met een kans 
van 5 %. of gemiddeld eenmaal in perioden van 20 
jaar zal de aan te voeren hoeveelheid water grater 
dan dit bedrag moeten zijn. 

Voor een groeiseizoen van 120 dagen, gerekend 
vanaf 1 mei is een extra vochtaanvul1ing van ruirn 
200 mm vereist. 

9.3. 0VERSCHRIJDINGSKANSEN 

IN SAMENHANG MET 

DE TIJDVAKLENGTB 

Voor een tweetal data als beginpunt, te weten 
1 mei en 1 juli is de samenhang van de overschrij
dingskansen met de tijdvaklengte weergegeven. De 
curven zijn geldig voor een constant overschrijdings
niveau of ook voor een vaste waarde van de her
halingsperiode T. Op de verticale as wordt het aantal 
mm water afgelezen dat nu maximaal beschikbaar 
moet worden gehouden (fig. 12.22). 

Een samenvatting van dit type curven volgt in fig. 
12.23 voor P, = 25 % en P, = 5 %. In het eerste 
geval blijkt dat het voldoende is een aanvullende 
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Fig. 12.24. De verdeling van de extreme waarde van het 
vochttekort Va voor aile decaden uit de maanden mci tot 
en met augustus. In de figuur is het 68 % betrouwbaar· 
heidsgebied aangegeven 
Distribution of the extreme value of the moisture deficit 
V

0 
obtained from all 10-day periods, starting the 1st, 

11th or 21st of the months May, June, July and August. 
Curves for the 68 % confidence belt are given 
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Fig. 12.25. Maximaal te reserveren hoeveelheden water 
V0 , bij aanvaard risico P > = 100/T %, gerekend vanaf 
de begindata Hot aan 1 september 
Maximum amount of water-supply V0 , with accepted 
risk P > = 100/T %, for a period length k starting at 
time I to 1 September 

reserve van 1,5 mm water per etmaal in reserve te 
houden. De maanden juli en augustus zijn hierbij 
kritiek. Wenst men een grotere zekerheid dan zal de 
beschikbare hoeveelheid bijna 3 mm/ etm moeten be
dragen. Gemiddeld eens in de 20 jaar slechts is deze 
hocvcelheid niet voldoende. Oak nu zijn de maanden 
juli en augustus de kritieke. Met 1 april als begin· 
datum is een gemiddelde hoeveelheid van C5 mrn/ 
etm voldoendc voor alle tijdvaklengten. 

9,4. 0 V ER S C HR JJD I NOSKA N SEN VAN 

EXTREME VOCHTTEKORTEN 

De voorgaande uitspraken zijn aile gebaseerd op 
tijdvaklengten vanaf de eerste van de maand. Dit be· 
tekent dat nict aile decaden in het onderzoek konden 
worden betrokken. Een alternatieve mogelijkheid is 
bet onderzoek speciaal te richten op de decaden met 
de grootste vochttekorten uit een reeks. Hiervoor 
werden gekozen de maanden uit het groeiseizoen mei 
tot en met augustus door in elk jaar uit de achtereen
volgende 12 decaden die met het grootste vochttekort 
te notcren. Onder zwakke voorwaarden aangaande 
de kansverdeling van de vochttekorten zelf volgen 
deze extremen de zogenaamde Gumbel-verdeling 
(GUMBEL, 1954). 



Hoewel niet aan aile voorwaarden voor het correct 
toepassen van deze verdeling voldaan is, is de ver
deling toegepast om een extrapolatie mogelijk te rna
ken. Figuur 12.24 geeft het resultaat inclusief bet 
gebruikelijke 68 % betrouwbaarbeidsinterval. Uit de 
figuur volgt dat een decade in het gebele groeiseizoen 
met ecn grootste vocbttekort van 20 mm of meer 
gemiddeld eenmaal in een periode van 9 jaar zal 
voorkomen. Uit de slecbts 14 jaar van onderzoek 
volgt tevens dat de werkelijke berhalingsperiode tus
sen 5 en 25 jaar zal Jiggen met een kans van 32 % 
dat de werkelijke situatie nog afwijkender zal zijn. 
Voor een hoeveelheid van 30 mm is de herhalings
periodc 30 jaar. Voor 10-daagse tijdvaklengten en 
onder de ongunstigste omstandigheden, kan dit voor 
de praktijk als de maximale hoeveelheid gelden die 
voor vochtaanvulling noodzake1ijk zal blijken te zijn. 

9.5. CONCLUSIBS EN SAMENVATTING 

Richt men zijn aandacht op het groeiseizoen, ge
dcfinieerd als het tijdvak van 1 mei tot 1 september, 
dan kunnen de resultaten worden samengevat zoals 
dat gcdaan is in fig. 12.25. Door afnemende waarden 
van k toe te passen geeft de figuur een inzicht welke 
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DEELRAPPORT 13 

Waterbeheersing en inkomen m het Leerinkbeekgebied 

J. H. Snijders 

1. INLEIDIN G 

Voor de beoordeling van de economische uitvoer
baarheid van een integraal waterbeheersingsplan, 
waarbij een heel gebied in beschouwing wordt ge
nomen, is het nodig, om voor elke combinatie van 
profieltype en ontwateringsdiepte zeals die in bet gc
bied wordt aangetroffen aan te kunnen geven, met 
welk bedrag bet inkomen op dat profieltype bij die 
ontwateringsdiepte per eenheid van oppervlakte zal 
toencmen, wanneer de waterhuishoudkundige toestand 
er verbeterd wordt. Dit bedrag geeft dan voor elke 
voorkomendc bodemkundige situatie de potentiCle 
produktiviteitstoename in de vorm van bet aandeel 
dat die grand na vcrbetering van de watcrhuishouding 
aan de verhoging van het inkomen bijdraagt. 

Een dergelijke benadering van het probleem vereist 
speciale tcchnicken, orndat de bedrijven zeals ze in 
het onderzoeksgebicd voorkomen nict binnen een en 
dezelfde ontwateringsdiepte-profieltype combinatie 
vallen. Bij de huidige bedrijfsversnippering liggen de 
percelen van elk afzonderlijk bedrijf veelal in meer of 
mindere mate verspreid over de profieltypen en ont
wateringsdiepteklassen. Het is als het ware opgebouwd 
uit een aantal dcelsituaties, die men in het gebied als 
grotere eenheden kan terugvinden. 

Kent men de oppervlakte van elk van de deelsitua
ties binnen het gebied voor en na de ingreep, dan is 
het totale effect van de ingreep te berekenen en uit 
te drukken in ecn gerniddelde inkomensstijging over 
bet gchele gebied *. 

2. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Oplossing van het vraagstuk zoals dat hierboven is 
gesteld vereist een aanpak die principieel uitgaat van 
een differentiatie van de inkomensverhoging naar de 
binnen het gebied onderscheiden deelsituaties. 

In de uitkomst zitten dan alle niet-betrokken in
vloeden als gemiddelden beslotcn. Dit betekent dat 
wanneer zoals hier onderscheid is gemaakt naar bo
demtype en ontwateringsdiepte, het afgeleide inkomen 
per deelsituatie gcldt bij een gemiddelde bedrijfs
grootte, versnippering, nat-droog verhouding, enz. 

* Voor een uitvoerige beschrijving zie I.C.W. Nota 461 
welke op aanvraag verkrijgbaar is. 
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Bij de gekozen doelstelling doet dit geen afbreuk aan de 
betekenis der uitkomsten. In dit geval gaat het om het 
effect van waterbcheersing in een heel gebied. Bet eind
resultaat is ongevoelig voor interne variaties in voor het 
onderzoek niet·essentiele bedrijfskenmerken, omdat deze 
elkaar in het gemiddelde compcnseren. Zou men evenwel, 
ter wille van een ander onderzoek met andere doelste1-
lingen ook bovengenoemde invloeden willen verantwoor~ 
den dan is dat bij de gevolgde techniek in principc moge
lijk. Een voorwaarde voor het verkrijgen van betrouwbare 
uitkomsten is evenwel de beschikbaarheid van voldoende 
materiaal, opdat verdere splitsing niet leidt tot een te ge
ring aantal gegevens per deelsituatie. 

Van een reeks onderdelen van het bedrijfsgebeuren 
wordt nu nagegaan hoe elk op de voorgenomen wijzi
ging reageert. De uitkomsten kunnen door een be
grotingstcchniek tot cen inkomensaandeel per deel
situatie worden samengevat. 

Deze onderdelen zijn: het bouwplan, de opbrengst 
van bouwlandgewassen en grasland, omvang en sa
menstelling van de rundveestapel, voederpositie en 
rantsoenopbouw, bemesting en arbeidsbehoefte, die 
binnen het bedrijfsgebeuren volledig op elkaar zijn 
afgestemd. Bij de bewerking vormen deze onderdelen 
primair de afhankelijke variabelen. 

Als onafhankelijke variabele, die de waterhuishoud
kundige situatie moet beschrijven is, door de beschik
baarheid van de resultaten van het onderzoek van 
PAPE en EBBERS (1964), de indeling in grondwater
trappen genomen. 

3. DE PROFIELTYPE GROEPEN 

De hoofdindeling van de legenda van de bodem
kaart geeft aanwijzing, hoe de veelheid van bodern
typen tot enkele overzichtelijke groepen kan worden 
herleid. Geringe verschuivingen bleken daarin nood
zakelijk te zijn om voor de algemeen voorkomende 
gronden over een voldoende breed traject van grond
watertrappen te kunnen beschikken. De gebruikte in
deJing werd mede bepaald door de mate waarin de 
ontwateringsdiepte gecorreleerd bleek te zijn met de 
beschikbaarheid van vocht in de bouwvoor zoals die 
uit het praktijkoordeel over de vochttoestand van de 
grond naar voren komt. 

3.1. ZANDGRONDEN BEHALVE DE HOGE 

ZWARTE ENKEERDGRONDEN 

De be!angrijkste grocp, die 66 % van de opper-



vlakte cultuurgrond in het Leerinkbeekgebied omvat, 
is verkregen door samenvoeging van aile zandgronden 
met uitzondering van de hoge enkeerdgronden (op de 
bodemkaart 1 : 25 000 van de Stichting voor Bodem
kartering: no's 2 + 9 tl m 17). 

Binnen deze groep is vrijwel de hele reeks van 
grondwatertrappen vertegenwoordigd. De gewasreac
tie op beschikbaar vocht blijkt hier vooral nog een 
reactie op ontwateringsdiepte te zijn, zodat de grond
watertrappen aangegeven door de Stichting voor Bo
demkartering (STIBOKA), zonder veel bezwaar als 
karakteristiek voor de waterhuishouding kunnen wor
den gehanteerd. Bij het onderzoek naar het effect van 
een verbetering van de waterhuishouding is hier dan 
ook volstaan met hct effect van grondwaterstands
verandcring. 

3.2. HOGE ZWARTE ENKEERDGRONDEN 

Deze gronden bestaan uit hoge zandgronden waar
van de humushoudende bovengrond dikker is dan 50 
em en die zijn ontstaan door menselijke activiteiten 
(STIDOKA no's 5, 6, 7 en 8), 

Op de typen 5 en 7 met de diepste grondwater
standen maar met een dikkc A-horizont bleek ver
droging aanzienlijk minder vaak voor te komen dan 
op de typen 6 en 8 die minder diep ontwaterd zijn, 
maar een dunnere humushoudende bovenlaag bezit
ten. Het onderzoek op deze gronden is uitgebreid met 
berekening van het effect van beregening. 

3.3. KALKLOZE POLDERVAAGGRONDEN 

Deze groep wordt gevormd door rivierklcigronden 

(STmOKA no. 18), die voor een belangrijk deel onvol
doende ontwaterd blijken te zijn. Ze zijn praktisch 
uitsluitend als grasland in gebruik. Op deze gronden 
kan worden volstaan met berekening van het effect 
van peilbeheersing. 

3.4. ZANDGRONDEN ONDER INVLOED 

VAN UET I'OMPSTATION 

Deze gronden liggen binnen de invloedssfeer van 
het pompstation de Olden Eibergen. Tengevolge van 
de wateronttrekking blijkt over de hele reeks van 
grondwatertrappen de vochtbeoordeling ruirn een hele 
klasse naar de droge kant te zijn verschoven. 

Het effect van grondwaterstandsverhoging is bier 
niet identiek met dat van de onder par. 3.1 genoemde 
groep omdat de uitgangssituatie ongunstiger is gewor
den. Berekening van het effect van beregening mag 
hier dan ook niet achterwege blijven. 

4. DE GRONDWATERTRAPPEN 

Bij de grafisch-statistische bewerking ten behoeve 
van het onderzoek .. waterhuishouding en bedrijf" 
moeten de grondwatertrappen op een voor de hand 
liggende wijze tot enkclvoudige waarden worden terug 
gebracht. In het onderstaande overzicht (tabe1 13.1) 
betekent GHG gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG gemidde1d laagste grondwaterstand. 

De interpretatie v;~n de oorspronkelijke gemiddelde grond
waterstandstrajecten (le en 2e reeks getallen) ten behoeve 
van de aflezing van opbrengstdepressies uit isocarpendia
grammen waarin als variabelen de zomer- en wintergrond-

Tabel 13.1. Grondwaterstand bij de verschillende grondwatertrappen in cm-mv 
--- -----·----

Grondwatertrappen 

II III v VI VIla Vllb 

GHG gem. hoogste grondwatcrstand < 20 < 40 < 40 40- 80 80-120 >120 
fluctuation limits willler level 

GLG gem. laagste grondwaterstand 50- 80 80-120 >120 >120 >120 >120 
fluctuation limits summer level 

t.b.v. aflezing COLN-isocarpen * 
in behalf of isocarp diagram reading * 
GHG gem. hoogste grondwaterstand 10 30 30 60 100 150 

fluctuation limits winter lew! 
GLG gem. Iaagste grondwaterstand 65 100 150 150 150 150 

fluctuation limits summer level 
t.b.v. uitzetting gewasfrequenties 37,5 65 90 105 125 150 
in behalf of plotting crop freque!lcies 

/[ Ill v VI VIla V/lb 

Classes of growzdwater depth 

Table 13.1. Groundwater level for the various groundwater classes in em below soil surface 

* Voor verk1aring zie tabel 13,7/For explanation see table 13:7 
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waterstand zijn opgenomen (COLN) baart weinig zorg 
(3e en 4e reeks getallen). Ook lag het voor de hand om 
voor de grondwaterstandswaarden ten behoeve van bet 
uitzetten van gewasfrequentie bij de bouwplananalyse bet 
gemiddelde van de hoogste en de laagste grondwaterstand 
te nemen (5e reeks getallen). Of de daarmee gecreeerde 
intervallen van 27,5, 25, 15, 20 en 25 eenheden ook land~ 
bouwkundig het meest acceptabel zijn moet daarbij een 
open vraag blijven. Bij de gevolgde techniek is dit echter 
van geringe betekenis. De GHG en GLG, behorende bij 
de zes grondwatertrappen II, III, V, VI, VII:t en Vllb, 
impliceren in die richting een trapsgewijs toenemende ge~ 
middelde ontwateringstoestand, waarmee de onderste reeks 
niet in tegenspraak is. 

De waarden der onderste reeks geven niet de ge
middelde ontwateringsdiepte over het gehele jaar aan, 
doch bepalen slechts de plaats waar in de figuren 13.1 
tot en met 13.3 de grondwatertrappen op de abscis 
kunnen worden geplaatst. De corresponderende ge
wasfrequenties worden bij de verdere bewerking niet 
rneer in verband gebracht met deze rekenkundig ge
middelde waardeu doch uitsluitend met de grond
watertrappen waarop zij betrekking hebben. De inter
vallen hebben wei invloed op de breedte van de 
bouwplan-kromrne doch niet op de aflezing van de 
vereffende gewasfrequenties. 

5. DOEL, OPZET EN ACHTERGRONDEN 
VAN DE BOUWPLANANALYSE 

Het doel van een bouwplananalyse is het vastleggen 
van het gewassenpatroon van de verschillende deel
situaties binnen het gebied van onderzoek zoals zich 
dat onder invloed van a11e in dit gebied werkzame 
factoren he eft ingesteld. 

Dit gewassenpatroon is de resultante van de ge
wassenkeus op de binnen elke deelsituatie liggende 
percelen die tot een groot aantal verschillende be
drijven kunnen behoren. 

5.1. BBDRIJFSGEGEVENS ALS 

BASISMATERIAAL 

Bij totaal 63 bedrijven in de Gelderse Achterhoek 
is voor aile percelen vastgelegd tot welk profieltype ze 
behoren, welke gemiddelde hoogste en laagste grond
waterstand er heerst en welke gewassen er in de Joop 
van een vijftal jaren werden geteeld. Deze percelen 
liggen niet aile binnen de driehoek Groenlo-Borculo
Eibergen maar zijn wel representatief voor het Lee
rinkbeekgebied. Het materiaal omvat rend 700 afzon
derlijke perceelseenheden, zodat totaal 3500 teelt
gegevens ter beschikking komen. De bedrijven beslaan 
tezamen een oppervlakte van 875 ha hetgeen overeen
komt met 20 % van de totale oppervlakte cultuur
grond in het Leerinkbeekgebied. 

De gemiddelde bedrijfsgrootte in de steekproef be-
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draagt 14 ha, die in het gehele Leerinkbeekgebied in 
1963 8,62 ha. De gemiddelde perceelsgrootte op de 
onderzochte bedrijven bedraagt voor grasland 1,74 
ha, voor rogge en zomergranen 0,95 ha, voor aard
appelen 0,61 ha en voor voederbieten 0,33 ha. Bij 
deze berekening zijn de bedrijven < 5 ha buiten be
schouwing gelaten. 

5.2. BODEMKUNDIG-HYDROLOGISCHE 

EENHEDEN ALS UITGANGSPUNT 

VOOR DE BOUWPLANANALYSE 

Uit het totale aantal teeltgegevens worden steeds al 
die gegevens bij elkaar gezocht, die betrekking hebben 
op eenzelfde combinatie van profieltype en ontwate
ringsdiepte. Hieruit wordt de frequentie van voor
kornen van bouwlandgewassen en grasland afgeleid. 

De op hun bodemkundig~hydrologische overeenkomst ge
formeerde groepen percelen vormen geen bedrijfs-econo
mische eenheden omdat de percelen steeds tot tal van ver
schillende bedrijven behoren. In bet terrein vindt men de 
percelen die tot eenzelfde groep behoren evenwel steeds 
volgens een bepaald patroon gerangschikt omdat zein hun 
Jigging immers de bodemkundige en waterhuishoudkundige 
constellatie van het gebied volgen. De groepen vormen dus 
wei duide1ijk bodemkundig hydrologische eenheden. Ze 
markeren als zodanig verschillen in bodemgeschiktheid en 
geven derhalve in hun landbouwkundig gebruik informatie 
over de landbouwkundige waarde van de onderscheiden 
profieltype-ontwateringsdiepte combinaties bij de bestaan
de varia tie van bodemtype en ontwateringsdiepte binnen de 
bedrijven. De gewassenkeus, zeals die door middel van de 
bouwplananalyse per profieltype groep voor elke grond
watertrap wordt afgeleid, geeft de feitelijke toestand van 
bodemgcbruik zeals die bij de huidige spreiding van bet 
bedrijfsareaal is. 

5.3. GEEN VERANTWOORDING VAN 

ANDERE INVLOEDEN DAN 

ONTWATERINGSDIEPTE EN 

BODEMTYPE 

De opzet van het onderzoek rnaakt het niet nood
zakelijk andere invloeden te verantwoorden. Per bo
demkundig·hydrologische eenheid, die op de kaart als 
aaneensluitende complexen terug zijn te vinden wordt 
beschikt over vee1jarige gegevens van een groot aan
tal percelen, die tot verschillende bedrijven behoren. 
Het beeld, dat deze percelen geven van het gebruik 
van een bodemkundig-hydrologische eenheid geeft de 
feitelijke situatie weer zoals die is ontstaan als resul
tante van aile variaties in bedrijfsgrootte, perceels
afstand en bovendien van vakbekwaarnheid, arbeids
bezetting, tradities enz., zoals die over een groep be
drijven, waarvan een of meer percelen binnen die 
bodemkundig~hydrologische eenheid lagen, kunnen 
voorkomen. 

Wil men meer invloeden verantwoorden, dan wordt 
bet materiaal onnodig gesplitst en beneemt men zich 
de kans het frequentie onderzoek zoa1s dat bij bouw-



plananalyse plaats vindt, tot een goed einde te bren- F{o/o) 

ger.l.. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat dan aan de uit

kornsten van een enkel, of enkele bedrijven die een 
combinatie van meerdere bedrijfsomstandigheden ver
tegenwoordigen veel te vee! gewicht wordt gehecht, 
zelfs dat ze als maatgevend voor die combinatie wor
den beschouwd. Dit is zeer ongewenst omdat verschil
len in vakbekwaamheid en andere duidelijk niet met 
bodemkundig-hydrologische deelsituaties sarnenhan.
gende kenrnerken het beeld geheel scheef kunnen 
trekken. 

6. TECHNIEK EN RESULTATEN VAN 
DE BOUWPLANANALYSE 

6.1. ZANDGRONDEN BEHALVE DE 

HOGE ENKEERDORONDEN 

(no's 2 + 9 tim 17) 

Dat de beschikbaarheid van water in de bodern in
vloed heeft op de veelvuldigheid waarmee de verschil
lende gewassen worden verbouwd is hr.t gevolg van 
de voorkeur die de ondernemer in afhankelijkheid van 
de eigenschappen van de te betelen grond aan het ene 
gewas hoven het andere geeft. Deze voorkeur steunt 
niet in de eerste plaats op de voor een gewas optirnale 
produktieomstandigheden, maar op de overweging, 
dat bij ecn bepaalde agro-hydrologische situatie het 
ene gewas om rentabiliteitsredenen vaak beter in bet 
bouwplan past dan het andere. 

Analyse van de bouwplanverschuiving, die men als 
gevolg van een gewijzigde ontwateringsdiepte mag 
verwachten heeft plaatsgevonden volgens een door 
VISSER (1963) ontworpen en door SNIIDERS (1968) 
aan de praktijk getoetste methode. 

Van elk van de percelen in deze groep is vastgelegd 
wat er in de vijf jaar van onderzoek is geteeld. Aile 
percelen zijn ondergebracht in de grondwatertrappen 
die binnen de groep voorkomen. Vervolgens is per 
grondwatertrap voor elk gewas het frequentie-percen
tage berekend. Dit geeft een indruk van de plaats, die 
dat gewas in het bouwplan bij die grondwatertrap 
inneemt. 

In de fig. 13.1, 13.2 en 13.3 zijn de grondwater
trappen tegen de procentuele frequenties van voor
komen van het gewas uitgezet. Fig. 13.1 geeft het 
beeld voor rogge, fig. 13.2a en b voor aardappelen en 
bieten en fig. 13.3a en b voor zomergranen en gras
land. De vorm van de curven is daarin aangepast aan 
die van een toevalsverdeling. Waar de ornstandig
heden voor verbouw optimaal zijn treft men het gewas 
in zijn grootste frequentie aan, naarmate de teelt
ornstandigheden minder gunstig worden, wordt het 
gewas minder vaak opgenomen. Het voorkomen van 
elk gewas is beperkt tot een specifiek traject van de 
bouwplankromme. 
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Fig. 13.1. Frequentie van voorkomen van rogge bij ver
schillende grondwatertrappen op zandgrond, behalve hoge 
enkeerdgronden. 0 = oorspronkelijke frequenties; + = 
herleid op het voorkomen van andere gewassen; 6 = wei
nig waarnemingen; w = winterpeilen; z = zomerpeilcn 
Frequency of growing rye under various drainage condi
tions 011 relatively level sandy soils. 0 = actual frequen
cies; + = adjusted to the frequency of occurrence of 
other crops,· 6 = few observations; w = winter iel•els; 
z = summer levels 

In de figuren zijn verticaal de frequentie-percentages (F) 
logaritmisch uitgezet. Dit heeft als voordeel dat indien 
de frequcnties aan de nonnale verdeling voldoen, de 
grafische voorstelling de veel eenvoudiger parabo1ische 
vorm aanneemt. De afzonderlijk getekcnde gewastrajecten 
kunnen door horizontale en verticale verschuiving met een 
zekere mate van overlapping zodanig tot aansluiting wor
den gebracht, dat bet totale parabolische beloop wordt 
gcrcconstrueerd. 

In fig. 13.4 geeft de ligging van de horizontale 
assen een beeld van dcze verschuivingen. De horizon
tale verschuivingen geven een indruk van eiscn die de 
gewassen aan het milieu ste11en, de verticale geven bij 
onderlinge vergelijking de voorkeur aan, die de teelt 
van een gewas krijgt uit hoofde van zijn economische 
betekenis voor het bedrijf. 

Ter orH!ntatie zijn in de figuur beide assen van de 
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Fig. 13.2. Frequentie van voorkomen van hakvruchten bij verschillende grondwatertrappen op zand
grond, behalve hoge enkeerdgronden. a = aardappelen; b = voederbieten. (Betekenis der tekens als 
fig. 13.1) 
Frequency of growing tuberous crops under various drainage conditions on relatively level sandy soils. 
a = potatoes,· b = fodder beets. (Abbrel•iations, see fig. 13.1) 
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Fig. 13.3. Frequentie van voorkomen van zomergranen (links) en grasland (rechts) bij verschillende 
grondwatertrappen op zandgrond, behalve hoge enkeerdgronden. (Betekenis der tekens als fig. 13.1) 
Frequency of growing oats and barley, separately or as mixed-crop (left), and frequency of occurrence 
of pastures (right) under various drainage conditions on relatively level sandy soils. (Abbre~>iations, 
see fig. 13.1) 
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Fig. 13.4. Bouwplanparabool van zandgrond be halve hoge 
enkeerdgronden, samengesteld uit de afzonderlijke gewas· 
frequentie curven voor ontwateringstoestand. De plaats 
van de abscissae der oorspronkelijke figuren toont in ver
tica.le zin bet verschil in betekenis van de gewassen bij de 
exploitatie van dcze gronden en in hodzontale zin hun 
voorkeur voor een bepaalde combinatie van ontwaterings
diepte in zomer en winter 
Joint cropping parabola of the relatively level sandy soils 
as composed of the separate crop frequency curves for 
drainage conditions. The position of the abscissae copied 
from the component diagrams demonstrates differences 
in significance of the various crops within the actual 
exploitation system (vertical shillings) as well as their 
preference for definite drahwge conditions in summer and 
willler when growing each of these crops 

graslandcurve (fig. 13.3b) met schaalverdeling over
genomen. Bij de trajecten der overige gewassen is dit 
achterwege gelaten om de figunr niet te vol te maken. 

In tabel 13.2 zijn de vereffende gewasfrcquenties 
wcergegeven. 

'\Varden dcze frequenties van voorkomen verrekend 
met de onder par. 5.1 genoemde gemiddelde grootte 
van het stuk waarop het gewas is verbouwd, dan 
krijgt men de oppervlakteverhoudingen die de gewas
sen in het gewassenpatroon van deze zandgronden bij 
verschillende grondwatertrappen innemen. Teneinde 
een eenvoudige vergelijkingsbasis tussen de verschil
lende dcelsituaties te krijgen, zijn deze gewasverhou~ 
dingen steeds in procenten uitgedrukt. 

In tabel 13.3 is het op deze wijze afgeleide gewas
senpatroon van de zandgronden bij uiteenlopende ont
wateringstoestanden samengevat. 

Tabel 13.2. Gewasfrequentic (in %) bij verschillende 
grondwatertrappen op zandgronden behalve hoge enkeerd
gronden (2 + 9 tim 17) 

Gewassen Grondwatertrap 

II lii v VI VII a 

Grasland 98,1 83,0 38,8 15,1 2,8 
Grassland 
Rogge 0,5 5,5 25,4 39,0 50,7 
Rye 
Zomergranen 0,8 ·5,9 17,8 21,9 20,9 
Oats and barley 
Aardappelen 0,2 2,3 10,2 15,0 18,1 
Potatoes 
Voederbieten 0,4 3,3 7,8 9,0 7,5 
Fodder beets 
Totaal 100 100 100 100 100 
Total 

II Ill v VI VIla 

Crops Classes of groundwater depth 
--··---·--------

Table 13.2. Crop frequency under various drainage coll
ditions on relatil•ely level sandy soils 

Tabel 13.3. Gewasoppervlakte (in %) bij verschillende 
grondwatertrappen op zandgronden behalve hoge cnkeerd
gronden (2 + 9 t/m 17) 

Gewassen Grondwatertrap 

II III v VI VIla 

Gras1and 99,0 91,6 57,6 27,3 5,6 
Grassland 
Rogge 0,3 3,3 20,3 38,5 55,8 
Rye 
Zomergrancn 0,5 3,5 14,4 21,6 23,0 
Oats and barley 
Aardappelen 0,1 0,9 5,5 9,5 12,7 
Potatoes 
Voederbieten 0,1 0,7 2,2 3,1 2,9 
Fodder beets 
Totaal 100 100 100 100 100 
Total 

II Ill v VI VIla 

Crops Classes of groundwater depth 

Table 13.3. Adaptation of the cropping pattem (in % of 
area) on reta'tively [e)•el sandy soils to various drainage 
conditions 

6.2. H 0 G E Z W A R T E E N K E E R D G R 0 N DEN 

(no's 5, 6, 7 en 8) 

In deze profieltype groep, bleken aileen de grond
watertrappen V, VI, VIla en VIlb voor te komen. De 
hierbij gevonden bouwplannen vindt men in tabel13.4. 
De kolom onder VII is het gemiddelde van VIla en 
Vllh waartussen op deze gronden geen wezenlijk ver
schil in bouwplan werd geconstateerd. 
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Tabel 13.4. Gewasoppervlakte (in %) bij verschiiiende 
grondwatertrappen op hoge zwarte enkeerdgronden (5, 6, 
7 en 8) 

Gewassen 

Grasland 
Grassland 
Rogge 
Rye 
Zomergranen 
Oats and barley 
Aardappelen 
Potatoes 
Voederbieten 
Fodder beets 
Totaal 
Total 

Crops 

Grondwatertrap 

v VI VII 

54,9 47,4 5,4 

18,6 19,6 42,0 

14,3 20,8 34,1 

8,3 7,6 14,5 

3,9 4,6 4,0 

100 100 100 

v VI VII 

Classes of groundwater depth 

Table 13.4. Adaptation of the cropping pattern (in % of 
area) on elevated lmmous sandy soils to various drainage 
conditions 

Wegens de gerlnge variatie in grondwatertrappen 
kon hier geen grafische vereffening worden toegepast. 

De grondwatertrappen V en VI zijn in de tabel 
afgescheiden van VII omdat bier duidelijk verschillen 
in gebruikswaarde binnen de profieltype groep op-

treden. Trap VII heeft betrekking op de profieltypen 
5 en 7 met een dikke-A-horizont. Dit zijn hoge zwar
te, specifieke bouwlandgronden waar grasland nauwe
lijks meer voorkomt. Van V naar VII is ten aanzien 
van de gewasreactie dan ook geen parabolisch beloop 
verondersteld. 

6.3, KALKLOZE POLDERVAAGGRONDEN 

(no. 18) 

Op deze gronden zijn de grondwatertrappen II, III 
en V vertegenwoordigd, de laatste evenwel met slechts 
2 percelen. Op een na bleken alle percelen in gras
land te liggen. Dit bouwlandperceel is niet in de be
werking opgenomen. 

6.4. 0RONDEN DIE VERDROGEN ONDER 

JNVLOED VAN HET POMPSTATION 

Het praktijkoordeel over de vochttoestand van de 
grand bleek hier een hele klasse naar de droge kant 
te zijn verschoven. 

Tabel 13.5 geeft het voorkomen van de vochttoe
standen per grondwatertrap binnen de profieltype 
groepen 2 + 9 tJ m 17, voor de normale situatie (N) 
en voor de gronden binnen de invloedssfeer van het 
pompstation (P). 

De verschuiving is in fig. 13.5 in beeld gebracht. 
Grondwatertrap II, normaal in bijna 90 % van de 

Tabel 13.5. De verschuiving van de vochttoestand per grondwatertrap (in %) onder invloed van wateronttrekking 
(N = normaal; P :::::: onder invloed van pompstation) 

Vochttoestand Grondwatertrappen 

II JII v VI VII a 

N p N p N p N p N p 

Regelmatig verdrogend 2,4 25,0 2,1 41,6 14,3 50,0 
Frequellfly desiccating 
Droogte gevoelig 8,0 25,0 25,5 29,2 28,6 50,0 100 
Drought sensitive 
Voldoende vochthoudend 1!,1 100 23,2 35,0 30,8 25,0 19,1 
Good water retaining capacity 
Aan de natte kant 66,7 42,4 15,0 35,2 4,2 38,0 
Generally too wet 
Wateroverlast 22,2 24,0 6,4 
Occasionally flooded 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Total 

N p N p N p N p N p 

II /II v VI VIla 

Humidity condition Classes of groundwater depth 

Table 13.5. Modification of the farmers conception on the humidity condition of the top soil (in %) as a result of 
water extraction for the gil'ell classes of groundwater depth (for the meaning of the roman numerals see table 13.1). 
N = normal situation; P = influenced by pumping station 
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praktl}k oordeel vochttoestond 
moisture condltfon 
RV 

DG 

wo 

n m Y. :21 Y.ll 
grondwatertroppen STIBOKA 
classes of groundwater table 

Fig. 13.5. Het praktijkoordeel over de vochttoestand van 
de grond (Y-as) bij uiteenlopende grondwatertrappen 
(X-as) gebaseerd op de hydromorfe kenmerken van het 
profiel verschuift binnen de invloedssfeer van bet pomp
station voor drinkwatervoorziening gemiddeld een hele 
klasse naar de droge kant. RV = regelmatig verdrogend; 
DG = droogte gevoelig; VV = voldoende vochthoudend; 
NK = over het algemeen te nat; \VO = wateroverlast 
The farmers conception concerning the moisture condWon 
of the topsoil (Y-axis) in relation with various classes 
of groundwater depth (X-axis) as based upon the hydro
morfological features of the profile proves to be shifting 
on an average one class into the direction of dryer condi
tions as a result of the extraction of drinking water by 
the pumping station situated in the centre of the area 
involved. RV = frequently desiccating; DG = drougth 
sensitive; VV = optimum humidity; NK = generally too 
wet; WO = occasionally flooded 

gevallen te nat beoordeeld, blijkt door de wateront
trekking volledig goed te zijn geworden. Het betreft 
bier slechts enkele waarnemingen. Voorts geldt ten 
aanzien van verdroging: 

Vochttrap % Normaal % Verdrogend na 
verdrogend wateronttrekking 

III 10,4 50,0 
v 27,6 70,8 

VI 42,9 100 

Is deze verschuiving terug te vinden in de gewas
senkeus of is er aileen verschil in opbrengst? 

Van de 47 percelen in bet onttrekkingsgebied ver
toonden er 44 de hydromorfe kenmerken van de 
grondwatertrappen III en V. De vraag is dus in feite 
wat er met het bouwplan op de voormalige trappen 
III en V binnen het pompgebied is gebeurd in ver
gelijking met de !rappen III en V daarbuiten. Het 
blijkt dan. dat de gewasverhoudingen voor deze 
grondwatertrappen in het pompgebied praktiscb iden
tiek zijn geworden en wei gelijk aan het gemiddelde 
van de gewasverhoudingen bij deze trappen buiten 
het pompgebied. 

Bedenkt men. dat door de sterke grondwaterstands
daling in het pompgebied bet effectieve verschil tus
sen beide oorspronkelijke grondwatertrappen groten
deels zal zijn weggev.aHen, dan is bet verscbijnsel van 
gelijkwordend bouwplan daarvan bet logisch gevolg. 
Dat dit daarbij grotendeels gebonden blijft aan de 
oorspronkelijke gewasfrequentieverhoudingen bewijst 

Tabcl 13.6. De gewasverhoudingen binnen de invloedssfeer van bet pompstation 
Olden Eibergen 

Gewassen Gewasfrequenties in % Gewasoppervlakten in % 

III v gemiddeld gemiddeld 
binnen buiten 

onttrekkings- onttrekkings-
gebied gebied 

Grasland 59,8 59,4 76,1 74,7 
Grassland 
Rogge 18,1 20,3 13,4 11,8 
Rye 
Zomergranen 8,7 8,4 5,9 8,9 
Oats and barley 
Aardappelen 7,9 6,3 3,2 3,2 
Potatoes 
Voederbieten 5,5 5,6 1,4 1,4 
Fodder beets 
Totaal 100 100 100 100 
Total 

mean inside mean outside 
extraction extraction 

Ill v area area 

Crops Crop frequencies in % Crop acreage in % 

Table 13.6. Crop ratios within the extracNon area of the pumping station Olden 
Eibergen 
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Tabc1 13.7. Overzicht van vergelijkbare gebmikte profieltype groepen en die van 
de COLN-TNO 

Profie1type nummering NEBO-kaart, stadium D COLN-TNO 
rapport Leerinkbeekgebied 

bouwland gras1and 

2 + 9 tim 17 206, 227, 228, 231 
232 

3 
2 
3 
4 
4 
2 

(3) 

4 
3 
5 
5 
6 
3 
4 

5, 6, 7, 8 
18 

234 
241 
242 
217, 218 
301- 310 

arable land grassland 
Index of profile types of Soil map of the Netherlands, -----
area under investigation stage D COLN-TNO 

Table 13.7. Review of the profile types used as compared with the groups of 
COLN-TNO (Committee on Agro-lrydrological Research in the Netherlands) 

hoezeer de doelmatigheid van het bouwplan op deze 
gronden mede bepaald wordt door andere produktie
voorwaarden dan de beschikbaarheid van water. 
Daarbij mag worden aangetekend, dat bovenvermelde 
hoge verdrogingsfrequenties mede ontstaan doordat 
het loch altijd nog in bijna 60 % van de gevallen om 
grasland gaat. 

In tabel 13.6 is een overzicht gegeven van het 
cijfermateriaal waarop deze conclusies steunen. 

7. DE GEWASOPBRENGSTEN 

7.1. DE OPBRENGSTDEPRESSIES 

Verschillen in opbrengst van bouwlandgewassen en 
grasland zeals die onder invloed van de ontwaterings-

diepte op de onderscheiden profieltype groepen zu1len 
optreden zijn verantwoord door gebruik te maken van 
gegevens van VISSER (1958) en REUTER en KouwE 

(1958). 
Daarbij moest overeenkomst worden gezocht tussen 

de profieltype groepen samengesteld uit de kaarteen
heden van PAPE en de bodemprofiel groepen waar
voor de COLN haar naar bouwland en grasland on
derscheiden isocarpendiagrammen samenstelde. 

Van de vergelijkbare profieltype groepen is in tabel 
13.7 een globaal overzicht gegeven. 

De isocarpendiagrammen van de COLN zijn ver
zamelfiguren van de horizontale doorsneden door een 
drie-dimensionale samenhang waarin als grondvlak
factoren de gemiddelde hoogste en Jaagste grondwater
stand en als derde variabele de opbrengstdepressie is 

Tabe1 13.8. Opbrengstdepressies (in %) voor gras- en bouwland bij verschillende grondwatertrappen en profieltype 
groepen. N = normaal; P = onder invloed van pompstation 

Profieltype groep Grondwatertrappen 

II III v VI VII• VJI"'b 
----·---

grasl. bouw1. grasl. bouwl. grasl. bouwl. grasl. bouwl. grasl. bouwl. grasl. bouw1. 

2 + 9 tim 17 N 28 33 10 9 17 15 30 7,5 33 10 
5 en 7 23,5 3,5 
6 en 8 11 12 30 7 
18 28 10 17 
2 + 9 t/m 17 p 30 10 

grass- arable grass- arable grass- arable grass- arable grass- arable grass- arable 
land land land land land land land land land land land land 

-----~-~-

11 Ill v VI Vl/a VIIalb 
Index of 

projUe types Classes of groundwater depth 

Table 13.8. Yield depressions (in %) for grassland and arable land under various drainage conditions in divergent 
soil types. N = normal situation,· P = influenced by pumping station (for roman numerals see table 13.1) 

272 



uitgezet. De diagrammcn geven daannee lijnen van 
gelijke opbrcngstdepressie. 

Toepassing veronderstelt overeenkomst tussen de 
door de COLN gehantccrde gemiddeldc hoogste en 
laagste grondwaterstand die als zomer- en winter
grondwaterstand meet worden opgevat en de hoogste 
en laagste grondwaterstand welke de begrenzing van 
de grondwatertrappen vorrnen. Hiertegen Jijkt geen 
bezwaar te bestaan. Wei wordt door de COLN
samenvatting van de profieltypen de nuancering in 
de opbrengstdepressies bij de thans onderscheiden 
profic1type groepen afgevlakt. Dit rechtvaardigt enige 
correctie waartoe de uitkomsten van een in 1961 bij
gehouden gn:.sland-administratie op 18 Achterhoekse 
bedrijven mogelijkheid hood. In tabel 13.8 wordt ecn 
overzicht van de gebruikte depressies gcgeven. 

De schijnbare tegenstrijdigheid, dat voor bouwland 
in profieltype groep 2 + 9 tot en met 17 bij grond
watertrap V (< 40 - > 120) een hogere depressie 
wordt gevonden dan bij grondwatertrappen III en VI 
vindt zijn verklaring in het optreden van wissel
vochtigheid bij deze bodemtype-grondwatertrap com
binatie. Ook REUTER en Kouwn (1958) geven voor 
grondwatertrap V, wisselvochtig bouwland, een hogere 

depressie dan voor III, die als te nat en VI, die als 
te droog wordt opgegeven. De wisselvochtigheid treedt 
bier niet bij grasland op. Daarbij is grondwatertrap II 
nat, l!I reeds iets te droog en V, VI en VII duidelijk 
tc droog. 

Hoewel het inzicht in de samenhang tussen gewas
opbrengsten en bodemkundig-hydrologische omstan
dighcden zich intussen heeft verdiept staat tach nag 
geen betere of meer volledige informatie over deze 
materie direct ter beschikking. 

Het COLN-materiaal, hoezecr wellicht te beschou~ 
wen als zwakste schakel bij deze berekeningen, geeft 
stellig bruikbare indicatie ten aanzien van het ge
middelde apbrengstniveau bij de verschillende deel~ 

situaties. 

Het bczwaar dat de depressies niet naar gewas zijn gespe~ 
cificeerd gcldt slechts tot op zekere hoogte. Op de bcste 
gronden, hier de humusrijke goed ontwaterde maar tach 
goed vochthoudende granden, worden niet alleen de hak~ 
vruchten met de beste resultaten geteeld, maar ook rogge 
doet het bier beter dan ap Iichte, draogtegevoelige gron
den. Dat men dit gewas op de lichtste gronden bet meest 
frequent aantreft is omdat het om bedrijfstechnische rede~ 
nen op de droge gronden nag bet best tot zijn recht komt. 
Men kan daarom zonder bezwaal' de opbrengstdepressies 

Tabel 13.9. Opbrengst en prijzen van bouwlandgewassen van de zandgronden 

Marktbare gewassen Opbrengst kg/ha Prijzen in gld (1967) 

1961-1965 0 % depressie 

korrel/knal stro korrel/knol stro korrel/knol stro 

Rogge 2900 4369 3 330 4855 30/100 kg 6011000 kg 
Rye 
Zomergranen 3 489 3236 3 875 3600 32/100 kg 60/1000 kg 
Oats and Barley 
Aardappelen 27722 30 800 9/100 kg 
Potatoes 

grain! tuber straw grain/tuber straw grain/tuber straw 

1961-1965 0 % depression 

ft<Jarketable crops Yield kg/ha Prices in Dutch gld 

Vocdergewassen Opbrengst kg ZW /ha Waarde in gld _____ ,,,--
1967 0 % depressie 

biet/knol blad biet/knol blad 

Vaederbieten 6600 1000 7335 1110 
Fodder beets 0,40/kg zw 
Stoppelknollen (vers) 2200 2445 
Turnips (fresh) 

beet/turnip leaves beet/turnip leaves 

1967 0 % depression 

Fodder crops Yield kg starch/ha Value in Dutch gld ___ , __ 
Table 13.9. Crop yields and prices of agricultural products of the sandy soils 
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van tabel 13.8 verrekenen met de fysieke opbrengst van 
de gehele reeks bouwlandgewassen. 

7 .2. HE T 0 P B R ENG S TN IV E AU, W A ARM E E 

DE DEPRESSIES VERREKEND 

MOETEN WORDEN; PRIJZEN 

Om het opbrengstniveau te vinden van elke deel
situatie moeten de depressie-percentages verrckend 
worden met een opbrengstniveau waarvan de depres
sie = 0. Neemt men de gemiddelde opbrengsten zeals 
die voor de verschillende gewassen van onze oostelijke 
zandgronden door het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek worden opgegeven, dan zijn deze uiteraard 
belast met de gemiddelde opbrengstdepressie van het 
gebied. Deze kan voor het Leerinkbeekgebied worden 
berekcnd omdat van de kaart kan worden afgeleid 
welk percentage elke deelsituatie van de totale opper
vlakte inneemt, en omdat bovendien de depressie
percentages van grasland en bouwland en de grasland
bouwlandverhouding per deelsituatie bekend zijn. 

Deze gemiddelde gebiedsdepressie blijkt voor bouw
land 9,85% te bedragen, voor grasland 13,9 %. Ge
makshalve is dit afgerond tot 10 en 14 %. 

In tabel 13.9 zijn de gemiddelde kg-opbrengsten 
per ha over de jaren 1961- 1965 naar gegevens van 
LEI en CBS (1967) opgenomen met daarnaast het 
0 % depressie-nivcau. De prijzen zijn ontleend aan 
een publikatie van GARMING (1967) evenals de zet
meelwaarde (Z\V)-opbrengst van de voedergewassen. 

De 0 % depressic-opbrcngsten zijn niet identiek 
met maximale opbrengsten, zeals men die onder op
tirnale omstandigheden wei eens op het zandbouwland 
heeft behaald. Immers de laatste zijn incidentele uit
schieters, waarbij aile omstandigheden bij de teelt in 
het optimum warcn, terwijl het 0 % depressie-niveau 
ten behocve van het onderzoek waterhuishouding en 
bedrijf gebaseerd moet zijn op alleen een optimale 
ontwateringstoestand, dus bij een gemiddelde toestand 
van aile overige produktiefactoren. 

8. DE OPBRENGST VAN GRASLAND 

De opbrengstvariatie van grasland is verantwoord 
door gebruik te rnaken van de opbrengstdepressies 
zoals die, mede aan de hand van aanwijzingen uit de 
graslandadministratie verkregen, tenslotte uit de oor
spronkelijke COLN-gegevens zijn afgeleid (zie label 
13.8). 

De geldelijke opbrcngst van het grasland is de som 
van melkopbrengst, omzet en aanwas. 

De omvang van de veestapel op het gemengde be
drijf is primair afhankelijk van de hoeveelheid voeder 
die het bcdijf zelf kan levcren. Het aandeel van de 
produkten van het grasland in dit voederpakket is 
evenwel aan een minimum gebonden, zodat het aan-
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tal stuks vee vrij nauwkeurig met de oppervlakte gras
land per bedrijf samenhangt. Daarbij Ievert het bouw
land als veevoeder stoppelknollen als nagewas van 
rogge, zomede voederbieten. 

Om aan te geven welk deel van het inkomen uit de 
veehouderij, aan de verschillende deelsituaties moet 
worden toegeschreven client men vanuit elke deel
situatie tot een getal te komen, dat het inkomens
aandeel in guldens per ha aangeeft. Gewassenpatroon 
en opbrengstniveau bleken reeds per deeisituatie aan
gegeven te kunnen worden. De volgende stap is, te 
achtcrhalen hoe het grasland waarvan de frequentie 
van voorkomen en dus ook het occupatie-percentage 
per eenheid van oppervlakte, alsmede het opbrengst
niveau per deelsituatie bekend is, bij die situatie ge
exploiteerd wordt. 

De gemiddelde veebezetting kan voor een heel gebied uit 
het totale materiaal worden afgeleid. Voor bet Leerink
beekgebied is dit 2,10 grootvee-eenheden (gve) per ha 
grasland, inclusief mestvee. 
De gemiddelde depressie van het grasland in het Leerink
beekgebied bedrocg 14 % (par. 7.2). De veebezetting bij 
optimale ontwatering is dus 100/86 X 2,10 = 2,44 gve. 
Hieruit kan de veebezetting per deelsituatie worden be
rekend omdat van elke deelsituatie bet depressie-percen
tage voor grasland bekend is (tabel 13.8). 
Aangezien bij deze rckentechniek het aantal dieren per 
eenheid van oppervlakte de maatstaf is voor bet inko
mensaandeel van het grasland per deelsituatie mag de 
produktie per dier constant worden gehouden. Het produ
cerend vermogen van melkvee is sterk gecorreleerd met 
de voeding. Verschillen in melkgift onder gelijke omstan
digheden van voeding en verzorging zijn gevolg van lcef
tijd, aanleg en conditie, die in geen enkel verband staan 
met de waterhuishoudkundige toestand op de bedrijven. 
'Vordt aan de normen van doelmatige vcevoeding voldaan 
dan kan ennee volstaan worden bij dit onderzoek per 
melkkoe met een normale gemiddelde melkgift te rekenen. 
Uitgaande van cen normale samenstelling van de veestapel 
naar leeftijd kan worden gerekend met een gemiddelde 
produktie van 4200 kg per melkkoe, inclusief melkgevende 
vaarzen. Als melkprijs is f 36,50/100 kg met 3,75% vet 
aangehouden naar gegevens van GRUPSTRA e.a. (1967). 

8.1. SAMENSTELLING VAN DE RUNDVEE

S T A P E L, 0 M Z E T E N A A N W AS 

De gemiddelde samenstelling van de veestape1 be
droeg volgens de stcekproef per 100 rnelkkoeien: 28 
vaarzen, 35 pinken en 67 kalveren. Omrekening tot 
grootvee-ccnheden vond plaats volgens gegevens van 
het LEI-CBS (1967). 

1 melkkoe = 1 gve, 1 vaars = 0,7 gve; 1 pink 
= 0,5 gve en 1 kalf = 0,3 gve. De 230 dieren, 
waarbij het mestvce is inbegrepen, inherent aan 100 
melkkoeien rcpresenteren dus 157,2 gve. 

De samenstelling van de veestapel zonder het mest
vee ware op suggcstie van het PA \V per 100 melk
koeien aan tc houden op: 10 vaarzen, 35 pinken en 
45 kalveren. 
De 190 dieren, inherent aan 100 melkkoeien, repre
senteren in dit geval 138 gve. 



Het mestvee-aandeel bedraagt dus 0,19 gve per 
melkkoe + jongvee. 

Het inkomensaandeel per deelsituatie uit ornzet 
en aanwas kan nu berekend worden volgens I = 
(100 + v). {(X. Y)/E}. F, waarin v = aantal melk
gevende vaarzen per 100 melkkoeien, X = opper
vlakte grasland in ha per I 00 ha deelsituatie, Y = 
aantal gve per ha grasland per deelsituatie (par. 8), 
E = aantal gve inherent aan 100 melkkoeien + jong
vee, F = bedrag aan omzet en aanwas per melkkoe 
bij de heersende samenstelling van de rundveestapel 
(SNIJDERS, 1968a; 1968b). 

9. DE TOT ALE OPBRENGST 

Uit het occupatie-percentage van de verschi11ende 
gewassen en grasland, de opbrengst van de marktbare 
gewassen en de opbrengst van dat deel van de vee
stapel van het hele gebied dat op basis van het be
schikbare grasland onder de heersende omstandig
heden aan elke bodemkundig-hydrologische situatie 
mag worden toegerekend (par. 7 en 8), volgt de totale 
opbrengst per deelsituatie. 

.Men heeft hiermee bet producerend vermogen van 
uiteenlopende bodemkundig-hydrologische eenheden 
achterhaald zoals die bij de bestaande interne bedrijfs
variabiliteit in de praktijk blijkt te zijn. 

10. DE TOE TE REKENEN KOSTEN 

De berekening van de toe te rekenen kosten, die 
al naar gelang bodemtype en hydrologische toestand 
van de grand variCren, vindt vanuit elke deelsituatie 
afzonderlijk plaats. Van een aantal van deze kosten 
volgt de ornvang logisch uit de afgeleide gewasverhou
dingen per deelsituatie. Andere vereisen een nadere 
beschouwing. 

10.1. VEE VO ED E R S 

Voederbehoefte en beschikbaarheid kunnen per 
deelsituatie worden afgeleid. In de praktijk van een 
bedrijf, dat over rneerdere deelsituaties verspreid Jigt, 
zullen overschotten en tekorten elkaar geheel of ge
deeltelijk compenseren. Een tekort client door voeder
aankopen gesuppleerd te worden. Bij bet berekenen 
van de voederpositie per dee1situatie is de volgende 
techniek gevolgd. 

10.1.1. Voederbehoefte 

Ret percentage grasland en opbrengstniveau be
paten de omvang van de rundveestapel die aan een 
deelsituatie mag worden toegeschreven. 

Omdat de opbrengstdepressies van gras1and zijn 
doorberekend in het veebezettingsaandeel kan de 

melkgift per melkkoe constant worden gehouden. 
Voor de voederbehoefte van het melkvee bij een be
paalde melkgift zijn de door GARMJNG (1967) vast
gestelde normen aangehouden. lndien de samenstel
ling van de veestapel bekend is kan met behulp van 
deze normen de totale voederbehoefte per deelsituatie 
worden berekend, de ruwvoederbehoefte volgt daar 
uit. Voor de stalperiodc bedraagt deze 1000 kg ZW 
per gve exclusief kalveren, voor de weideperiode 
50 % van de totale voederbehoefte. 

10.1.2. De ruwvoederproduktie 

De opbrengst aan ruwvoeder per deelsituatie kan 
worden afgeleid uit gewassenpatroon en opbrengst
niveau. Voor het bouwland volgt de ZW-produktie 
uit de opbrengst van de voedergewassen. Voor het 
grasland is ze afhankelijk van de stikstofgift. 

Voor een bestaand bedrijt vindt men de vereiste 
voederproduktie van het grasland door die van het 
bouw1and en eventuele ruwvoerderaankopen in min
dering te brengen op de totale ruwvoederbehoefte. De 
kosten van de daarvoor nodige N-gift worden in reke
ning gebracht (par. 8). 

Bij de berekening van de ruwvoederproduktie per 
deelsiutatie is bet in principc niet anders. Doch aan
gezien de ruwvoederaankoop en bet deel daarvan, dat 
aan de deelsituaties moet worden toegeschreven niet 
bekend is, kan bier de N-gift, zeals die samenhangt 
met de vereiste voederproduktie van het grasland niet 
op hoven beschreven wijze achterhaald worden. Kent 
men de gemiddelde stikstofgift op grasland van ver
schillende hoedanigheid dan vormt de omvang van de 
ruwvoederaankoop een restpost. 

Gemiddeld bleck in het Leerinkbeekgebied op nat 
grasland 155 kg N, op goed vochthoudend grasland 
177 kg N en op droog grasland 195 kg N/ha te wor
den gegeven. Van deze drie N-trappen is nu verder 
uitgegaan. Voor de produktie van het grasland bij een 
bepaalde N-gift zijn de door GARMJNG (1967) gegeven 
opbrengsten aangehouden. 

Het ruwvoedertekort - of overschot - per deelsitua
tie ontstaat als verschil tussen totale ZW-produktie en 
ruwvoederbehoefte. 

10.1.3. Percentage maaien 

De totale produktie van grasland verminderd met 
de produktie door weiden (par. 10.1.1) Ievert de 
produktie voor ruwvoederwinning. Omdat men het 
percentage grasland per deelsituatie kent is de ha
produktie voor ruwvoederwinning (Y}, eveneens be
kend. De netto-produktie per snede bedraagt gemid
deld 1500 kg ZW per ha grasland. Bedraagt het 
depressie-percentage van het grasland bij een deel
situatie bijvoorbeeld X % bij een gemiddelde depres
sie van 14% (par. 7.2), dan is de produktie per snede 
(100 - X)/86 . 1500 ZW = Z ZW. Het percentage 
maaien is nu Y/Z. 100%. 
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10.1.4. Aankoop krachtvoer 

Om de hoeveelheid krachtvoer te bepalen die aan
gekocht moet worden, wordt de totalc ZW-behoefte 
in de stalperiode, die op 50 % van de jaarlijkse Z\V
behoefte kan worden gestcld, verminderd met dat deel 
van de Z\V-produktic van grasland, bouwland en uit 
aankoop, dat in die periode vcrvoederd zal worden. 
Dit deel vindt men door vermenigvuldiging van het 
aantal grootvee-eenheden per deelsituatie met een 
norm voor ruwvoer-opname per gvc in de stalperiode 
in Z\V. Hct verschil moct als krachtvoer gesuppleerd 
worden. Het ZW-gehalte van het krachtvoer is op 
65 % geste1d. 

De krachtvoerbehoefte in de weideperiode is met 
een vaste hoeveelhcid per gve te kenmerkcn. Kracht
voersuppletie in de stalperiode plus krachtvoerver
strekking in de weideperiode, geven de totale jaar
lijkse krachtvoeraankoop per deelsituatie. 

10.2. B EM EST IN 0 

10.2.1. Bemestingsbehoefte 

De bemestingsbehoefte kan voor elke declsituatie 
berekend worden uit gewasverhoudingen en bemes
tingsnormen. Demestingsnormen voor verschillende 
gewassen staan ter beschikking als kg K20, P20 5 en 
N per ha. 

Met verschillcn in bemestingstoestand van de per
celen wordt op deze wijze dus geen rekening gehou
den. Deze verschillen ontstaan in hoofdzaak door 
vcrschillen in bereikbaarheid en hangen niet duidelijk 
met de waterhuishouding samen. 

10.2.2. De organische mestproduktie 
per deelsituatie 

De omvang van de kunstmestaankopen op een be
drijf wordt bepaald door de produktie van organischc 
mest. 

Deze volgt uit het aantal dieren dat gehouden kan 
worden. Dit hangt weer af van het graslandareaal en 
het opbrengstniveau (par. 8). 

Aangezien het aantal stuks grootvee per dcelsituatie 
kon worden vastgelegd volgt hieruit zonder meer oak 
de organische mestproduktie per deelsituatie. 

10.2.3. De kunstmestkosten per deelsituatie 

De kunstmestkosten van een bedrijf vindt men door 
middel vnn een meststoffenbalans. Hierin wordt de 
organische mestproduktie op het bedrijf vergeleken 
met de bemestingsbehoefte. Beide worden uitgedrukt 
in kg K20, P20s en N. Het tekort moet als kunstmest 
worden gesuppleerd. 

De wijze waarop men de kosten hiervan aan de ver
schillende deelsituaties moet toerekenen is geen punt van 
discussie. Er is maar een mogelijkheid: De bemestings
behoefte per dcelsituatie is bekend (par. 10.2.1), bet aan-
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deel in de organische mestproduktie per deelsituatie volgde 
via de veebezetting uit het percentage grasland en bet op
brcngstniveau daarvan. Het verschil Ievert dus het deel 
van de kunstmestaankoop van het bedrijf dat aan de deel
situatie kan worden toegeschreven. 

Op bestaande bedrijven is van oudsher de stalmest 
voor een groat deel naar de hogere bouwlandgronden 
gebracht. Suppletie met kunstmest zal daar dan ook 
geringer zijn dan op gronden die minder organische 
mest ontvangen. Op een niet te Iichte zandgrond met 
een vrij diepe ontwatering zal dus in de praktijk het 
bouwland naar verhouding veel organische mest en 
weinig kunstmest ontvangen, ondanks het feit, dat het 
percentage grasland gering is. De wijze waarop de 
boer zijn stalmest over de verschillende perce1en bin
nen zijn bedrijf verdeelt, is bij de berekening van de 
kostenverdeling van kunstmestaankoop over de deel
situaties echter irrelevant. Hier geldt aileen het ver
schil tussen beschikbaar en benodigd materiaal per 
deelsituatie. 

Trekt men een parallel met bestaande bedrijven dan moet 
eenzelfde tendentie aan het Iicht komen. Op het bedrijf, 
dat als gevolg van zijn interne variatie in bodemtype en 
ontwateringsdiepte over relatief weinig grasland beschikt 
en waar dus de veehouderij een ondergeschikte plaats in
neemt staat slechts weinig organische mest ter beschikking. 
Hier dient op grate schaal met kunstmest gesuppleerd te 
worden om aan de bemestingsbehoefte te voldoen. \Vaar 
de veehouderij domineert is het net andersom, daar kan, 
mits gcen intensiveringsproces is ingezet, de kunstmcst
aankoop gering zijn. 

10.2.4. Beloop van de kunstmestkosten 
bij waterbeheersing 

Wanneer te natte gronden ontwaterd worden mag 
men verwachten dat de kunstmestkosten zullen toe
nemen. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. 
Het gewassenpatroon wijzigt zich in de richting van 
meer bouwland waardoor de bemestingsbehoefte per 
eenheid van oppervlakte cultuurgrond groter wordt 
en de bemestingsbehoefte der individuele bouwland
gewassen en grasland neemt van natte naar droge toe
standen toe. 

In guldens per ha bleken de totale kunstmestkosten 
op zandgronden behalve hoge enkeerdgronden van 
nat (gwt II) naar droog (gwt VII) a1s vo1gt te ver
lopen: 

Grondwatertrappen II 
Kunstmestkosten g1d/ha 173 

III V VI VII 
188 214 219 225 

De toename van de N~gift op grasland speelt hierbij 
een geringe rol omdat immers het grasland per op
pervlakte-eenheid cutluurgrond bij grotere ontwate
ringsdiepten vrij sterk afneemt. Hoofdoorzaak voor 
het gegeven beloop der kunstmestkosten is derhalve 
de toenemende oppervlakte akkerbouwgewassen die 
met name mcer P20s en K20 behoeven dan grasland. 



De behoefte is in gld/ha: 

Gewassen: P,05 gld/ha K,O gld/ha 
grasland 
weiden 15 30 
id + maaien 27 60 
rogge 30 50 
zornergranen 30 50 
aardappelen 48 100 
voederbieten 36 100 
stoppelknollen 40 

Een versterking van de toename der kunstmest
kostcn van nat naar droog ontstaat door de in die 
richting afnernende organische mestproduktie. Op 
grondwatertrappen II en III hoeven slechts betrek
kelijk geringe suppleties van P205 en K20 plaats te 
vinden omdat hier 99 respectievelijk 91,6 % van de 
oppervlakte in gras ligt. Bij diepere ontwatering neernt 
de noodzaak van suppletie toe. Bij gwt VII moet aan 
praktisch de gehele bemestingsbehoefte door middel 
van kunstmestaankopen worden voldaan. 

Het bovenstaande heeft uiteraard aileen betrekking 
op de toedeling van de kunstmestkosten aan de ver
schillende dcelsituaties in het kader van de bereke
ning van inkomensverschi1len. Wanneer als gevolg 
van regionale waterbeheersingsmaatregelen de water
huishouding van bestaande bedrijven geoptimaliseerd 
wordt neemt op de voorheen te natte gronden de 
totale bemestingsbehoefte toe en de omvang van de 
P20s en K20 suppleties iets af door de grotere pro
duktie van organische mest. De totale bemestings
behoefte van de voorbeen droge gronden daarentegen 
ncemt af. Door deze tegengestelde beweging zu11en 
wijzigingen in de omvang van de kunstmestkosten op 
het bedrijf na verbeterhtg van de waterhuishouding 
doorgaans van beperkte betekenis zijn. 

10,3. ARBEID 

10.3.1. Arbeidsbehoejte en beschikbare arbeid 

De arbeidsbeboefte per deelsituatie volgt uit de ge
wasverhoudingen en de veebezetting op bet aanwezige 
grasland. Daarnaast is evenwel ook sprake van een 
directe bei'nvloeding. Naarmate de grond zwaarder en 
natter is neemt de begaanbaarheid af en treden a1ler
lei complicaties op bij de grondbewerking en bij de 
oogst van de gewassen (SNJJDERS, 1958). Dit verschijn
sel is op zandgrond echter van geringere betekenis 
dan op klei- en zavelgronden. De in het Leerinkbeek
gebied voorkomende poldervaaggronden liggen over
wegend in grasland. Slechts een te natte toestand zou 
consequenties voor de arbeid kunnen hebben. 

Beide be'invloedingen zijn kwantitatief achterhaald 
zodat per deelsituatie vrij nauwkeurig is aan te geven 
hoeveel arbeid uitgedrukt in man~uren per ha, nodig 
is. 

Op de onderzochte bedrijven bedraagt de gemid-

delde arbeidsbezetting 1,6 volwaardige arbeidskracht 
met een totale beschikbare arbeid van 4576 man~uren. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte was bij de steekproef 
van 65 bedrijven 14 ha. 

Op het gemiddelde bedrijf van n ha zijn bij een 
beschikbare arbeid van P man~uren, per ha PIn man
uren beschikbaar. Deze potentiCle bcschikbaarheid 
van arbeid is in principe voor e1ke deelsituatie gelijk. 
Verrekening met de arbeidsbehoefte doet arbeids
overschotten of tekorten aan het Iicht komen. 

10.3.2. Evenwicht tussen arbeidstekort en ~overschot 
bij de lmidige bedrijjsvonn 

Aangezien de bedrijven in bet Leerinkbeekgebied 
vrijwe1 aile beschikken over zowel arbeidsintensief als 
arbeidsextcnsief geCxploiteerde gronden, zullcn over
schotten en tekorten grotendeels tegen e1kaar weg
valten. Men mag wei zeggen, dat de huidige bedrijfs
vorm logisch uit die heterogeniteit is voortgekomen. 
Van de beschikbare arbeid wordt steeds een zo gun~ 
stig moge1ijk gebruik gemaakt. 

De doe1ste11ing van het onderzoek, de bodemkun
dig-hydrologische deelsituaties te kenmerken met een 
getal, dat het inkomen uit die deelsituaties in g1d/ha 
geeft, maakt het duidelijk, dat het arbeidstekort bij 
arbeidsintensieve dcelsituaties niet verrekend mag 
worden met bet arbeidsoverscbot bij arbeidsextensieve 
deelsituaties. De eerste zou dan te gunstig uitkomen 
omdat de indruk gewekt zou worden, dat het arbeids~ 
tekort, juist een kenmerk van die situatie, niet zou 
bestaan; de Jaatste te ongunstig omdat het arbeids
ovcrschot, dat immers de mogelijkheid schept tot niet 
aan de waterhuishouding gebondcn aktiviteiten op 
deze landbouwkundig laag te waardercn gronden, zou 
zijn verdonkeremaand. In grater verband gezien vor
mcn de arbeidsoverschotten van de arbeidsextensieve 
deelsituaties binnen het bedrijf een onmisbaar reser
voir waaruit de tekorten van de arbeidsintensieve 
deelsituaties worden aangevuld, zodat de totale ar
beidsbehoefte van het bedrijf zoveel mogelijk in even
wicht is met de beschikbare arbeid. 

10.3.3. Exp/oitatieniveau na optitnalisering van de 
hydro/ogische bedrijfsomstandigheden 

Wanneer overal waar de ontwatering te diep of te 
ondiep is, deze voor de betreffende bodemtypen opti
rnaal gemaakt wordt, betek~nt dit, dat de bedrijven 
aileen nog maar over gronden zullen beschikken 
waarvan een maximaal gebruik mogeJijk is. 

De vraag is nu, zal dan inderdaad bet gehele be
drijfsareaal maximaal geCxploiteerd worden of ont
staat, naar andere criteria dan voorheen, wederom 
ecn indeling in goed en mindcr goed? Immers, onder 
optimale bedrijfsomstandigheden van hydro1ogische 
aard is de mogelijkheid weggevallen om een arbeids
tekort bij arbeidsintensieve dee1situaties te compen
seren met het overschot bij arbeidsextensieve deel-
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situaties. Er zal dus een arbeidstekort resteren dat in 
de regel door (verborgen) overwerk door ondernemer 
en gezin, dan wei door uitbesteding van werk aan 
loonwerkcrs of door invoering van arbeidsbesparende 
methoden (mechanisatie) zal worden opgeheven. 

Het is niet reeel te veronderstellen, dat intensive~ 
ring na opheffing van de hydrologische onvolkomen
heden op het bedrijf, zonder kunstgrepen verder zal 
gaan dan de exploitatievorm zoals reeds geldt voor 
optimale deelsituaties. Eerder zou men kunnen ver~ 
dedigen dat, juist gezien het te verwachten arbeids~ 

tekort, de intensivering beneden het huidige exploita
tieniveau van de van oudsher optimaal ontwaterde 
gronden zal moeten blijven. Dit niveau is dus in de 
praktijk zeker geen absolute ondergrens van de mage~ 
lijkheden na waterbeheersing, zeals wei eens gesteld 
wordt. Ret opheffen van de exploitatie van niet~opti~ 
maal ontwaterde gronden op het bcdrijf naar dat 
niveau betekent reeds een aanzienlijke intensivering. 
Het ligt niet voor de hand, dat optimalisering van 
niet-optirnale deelsituaties zou leiden tot een inten
sivering van de bedrijfsexploitatie, die verder gaat dan 
het niveau van de reeds optimale deelsituatie. Dit 
niveau zou dan namelijk zonder enige aanleiding - de 
omstandigheden blijven immers gelijk - hoven zich
zelf moeten uitstijgen, terwijl het gelijktrekken van hct 
exploitatieniveau reeds een aanzienlijke verzwaring 
van de arbeidsbehoefte van het bedrijf impliceert. 

1 0.4. 0 V E R I G E T 0 E T E R EKE N EN 

KOSTEN 

Hieronder vallen ten aanzien van de akkerbouw: 
kosten van zaaizaden en pootgoed, rente van om
lopend kapitaal, verzekering en bestrijdingsmiddelen. 
Een directe invloed van profieltype en ontwaterings
diepte kon niet worden aangetoond. Verschillen in 
deze overige toe te rekenen kosten zijn uitsluitend be
rekend op basis van het gewassenpatroon zoals dat 
voor de verschillende deelsituaties is aangegeven. 

Doorberekende hoeveelheden, prijzen en tarieven 
zijn ontleend aan GARMING (1967) en GRIJPSTRA e.a. 
(1967). Er zijn geen kosten voor uitbreiding van de 
stalruimte opgenomen. 

II. DE NIET TOE TE REKENEN, 
OF ALGEMENE KOSTEN 

Voor hct berekenen van de vaste kosten is gebruik 
gemaakt van de bedragen die door GRIJPSTRA e.a. 
(1967) worden gehanteerd voor gezinsbedrijven in de 
zandgebieden. Uitgedrukt in guldens per ha zijn deze 
gelijk voor elke ha van he! bedrijf ongeacht de bodem· 
kundig-hydrologische variatie binnen het bedrijf. 
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12. HET INKOMEN PER BODEMKUNDIG
HYDROLOGISCHE DEELSITUATIE 

Het inkomensaandeel uit elke deelsituatie wordt 
gevonden door de som der saldi van marktbare ge
wassen en veehouderij (bruto-opbrengsten minus toe
gerekende kosten) te verminderen met de algemene 
kosten. De berekening van opbrengsten en kosten is 
gernakshalve uitgevoerd voor oppervlakte-eenheden 
van 100 ha. In de volgende paragrafen is voor de 4 
onderscheiden profieltype groepen de opbouw van het 
inkomensaandeel per grondwatertrap schematisch 
weergegeven. Daarnaast vindt men de exploitatie uit
komsten na optimalisatie van de waterhuishouding. 

Voor de groep der zandgrondcn, behalve hoge 
zwarte enkeerdgronden, (no's 2 + 9 t/ m 17) bestaat 
deze optimalisatie uit instelling van een ontwaterings
diepte als aangegeven voor grondwatertrap III. 

Voor de hoge zwarte enkeerdgronden met dikke 
A-horizont (no's 5 en 7) is de optimalisatie gedacht 
als beregening, waarbij het gewassenpatroon constant 
is gehouden (a), respectievelijk modificeert naar dat 
van grondwatertrap III bij profieltype 2 + 9 tot en 
met 17 (b). 

Voor de hoge zwarte enkeerdgronden met dunne 
A-horizont (no's 6 en 8) is eveneens de optimalisatie 
als beregening gedacht, maar hier aileen met gelijk
blijvend gewaspatroon. 

Voor de poldervaaggronden (no. 18), die vrijwel 
gcheel uit grasland bestaan is een iets andere keus 
gemaakt. Optimalisatie tendecrt naar instelling van 
ontwateringsdiepten overeenkomend met grondwater
trap III met resultaten als bij het huidige exploitatie
niveau, met daarnaast de mogelijkheid van een door
braak naar intensivering van de grasland-exploitatie 
waarbij de N-gift is aangepast aan een evenwicht tus
sen ruwvoederproduktie en ruwvoederbehoefte. 

12.1. ZANDGRONDEN BEHALVE HOGE 

ENKEERDGRONDEN 

(no's 2 + 9 t/m 17) 

Tabel 13.10 geeft cen overzicht van de wijze waar
op het inkomensaandeel in guldens per ha is berekend 
voor de zandgronden behalve de hoge enkeerdgron
den. In fig. 13.6 is hct beloop van het inkomen uit 
deze gronden over de grondwatertrappen in beeld 
gebracht. 

Bij het beoordelen van deze uitkomsten per deel
situatie mag nog eens op het volgende gewezen wor~ 
den: elke deelsituatie, zoals die binnen een bedrijf 
voorkomt, Ievert zijn aandeel in het totale inkomen 
dat uit het bedrijf verkregen wordt. Dit inkomens~ 
aandeel in guldens per ha uit een deelsituatie geeft 
een maatstaf voor de waarde van die deelsituatie als 
landbouwgrond. Deze waarde varieert sterk. Uit Jich~ 
te, verdrogende of door lage Jigging te natte gronden 



Tabel 13.10. Ret inkomen in guldens per 100 ha op zandgronden behalve hoge zwarte enkeerdgronden (no's 2 + 9 t/m 17) bij uiteenlopende grondwatertrappen. Grond~ 
watertrap III is optimaal. Verbetering van de overige is gedacht als grondwaterpeilregeling 

Grondwatertrap 

II m v VI VII 

Oppervlakte grasland in % 99 91,6 57,6 27,3 5,6 Acreage of grassland in % 
Oppervlakte bouwland in % I 8,4 42,4 72,7 94,4 Acreage of arable land in % 
Veestapel in gve/100 ha; ( ) = incl. mestvee 153,2 (174,2) 176,6 (201,5) 102,8 (116,9) 41,4 (46,7) 8,3 (9,1) Cattle stock in livestock units/JOO ha, ( ) = 

beef included 
Veebezetting in gve/ha grasland 1,55 1,93 1,79 1.52 1,48 Strength of stock in livestock units! ha of grass/. 
ZW-overschotten (+)en tekorten (-) kg/100 ha -77 587 -61448 + 20 536 + 95 519 + 141 046 Starch surplus(+) and deficit(-) kg/100 ha 
Arbeidsbehoefte m.u./100 ha 28 343 34 026 29 475 25 349 23 993 Labour requirement man hours/100 ha 
Arbeidsoverschotten (+)en tekorten (-) m.u./100 ha + 4357 - I 326 + 3 225 + 7 351 + 8 707 Labour surplus(+) and deficit(-) m.h.! 100 ha 

Opbrengsten (gld/100 ha) Yields (guilders/ 100 ha) 
Veeho,uderij: melkopbrengst 187 026 216 153 125 706 50 589 10 731 Dairy farming: milk yield 

omzet en aanwas 49 044 56 400 32 800 13 266 2 730 Increase and turnover of stock 

Totaal 236 070 272 553 158 506 63 855 13 461 Total 

Marktbare gewassen 926 10 729 52492 98 051 124 730 Marketable crops 

Totaal generaal 236 996 283 282 210 998 161 906 138 191 Sum total 

Toe te rekenen kosten (gld/100 ha) Direct costs (guilders/100 ha) 
Bijkomende voerkosten 59 370 57 076 12 768 5 086 1 097 Supplemental costs of fodder 
Overige kosten veehouderij 24 512 28 263 16 450 6 624 1 325 Other costs of dairy farming 
N-bemesting grasland 15 345 16 213 11232 5 324 1 092 N-consumption grassland 
N-bemesting bouwland 106 942 4955 8 733 11 714 N-consumption arable land 
Kunstmest suppletie 1 851 I 688 5185 7 873 9 741 Fertilizer suppletion 
Zaaizaad, rente, enz. 170 I 460 7 867 13 592 17 919 Sowing seed, interest, etc. 

Totaal 101 354 105 642 58 457 47232 42 888 Total 

Sa1do opbrengst-toeger. kosten (gld/100 ha) 135 642 177 640 152 541 114 674 95 303 Exploitation sa/do (guilders/ 100 ha) 
Vaste 1asten (g1d/100 ha) 78 300 78 300 78 300 78 300 78 300 Indirect costs (guilders/100 ha) 
Arbeidsinkomen nit I 00 ha (g1d) 57 342 99 340 74 241 36 374 17 003 Earned income 100 ha (guilders) 
P.M.-waarde overschot ZW (gld/100 ha) 8 214 38 208 56 418 P.M. value starch surplus (guilders/IOO ha) 
Arbeidsinkomen in gld/ha 573 993 742 (+82) 364 (+382) 170 ( +564) Earned income in guilders! 100 ha 
Arbeidsoverschot (+)en tekort (-)in m.u./ha + 44 -13 + 32 + 74 + 87 Labour surplus ( +) or deficit (-) in m.h.! ha 

II III v VI VII 

Classes of groundwater depth 

Table 13.10. Earned income in Dutch guilders per 100 ha on relatively level sandy soils under various drainage conditions. Class III is considered optimum. Improvement 
of the other classes is taken to be accomplished by means of groundwater control (for roman numerals see table 13.1) 
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Fig. 13.6. Het arbeidsinkomen bij uiteenlopende grond
watertrappen op zandgrond behalve hoge enkeerdgronden. 
o = huidige toestand (curve a); • = toestand na peil
beheersing (curve b); + = toestand omgeving pompsta
tion (curve c) 
Eamed income under various drainage conditions on 
relatively level sandy soils. o = actual situation (curve a),· 
• = situation after proper water management practices 
hm•e been accomplished (cun•e b),· + = situation near 
pumping station (curve c) 

is het inkomensaandeel relatief gering, uit goed vocht
houdende, voldoende ontwaterde gronden daarentegen 
groot. 

Exploitatie en resultaat per deelsituatie is in de 
praktijk van het bedrijf automatisch afgestemd op 
exploitatie en resultaat van a1le andere deelsituaties 
binnen het bedrijf. De exploitatievorm van het hele 
bedrijf is de resultante van die der afzonderlijke deel
situaties, waarbij het totaal aan tekorten zoveel moge
lijk moet worden gedekt door het totaal aan over
schotten. Met name gaat het hier om arbeid en ZW
produktie. Hct overschot aan Z\V-produktie ontstaat 
bij die deelsituaties waar akkerbouw overheerst. Dat 
zijn hier in het algerneen de diep ontwaterde zand
gronden. Het tekort aan ZW~produktie treedt op waar 
in hoofdzaak sprake is van weidebouw onder niet~ 

optimale omstandigheden. 
De waarde van het overschot moet in dit geval 

worden toegerekend aan de deelsituatie waar het 
overschot optreedt. De vermindering van het inkomen 
door ZW-tekorten is reeds verrekend via de kosten 
van ZW-suppleties bij de deelsituaties waar deze te~ 

korten ontstaan. 
Ten aanzien van een overschot of tekort aan man

uren dient een andere gedachtengang gevolgd te wor~ 
den. Een tekort ontstaat bij arbeidsintensieve deel
situaties met in hoofdzaak intensieve weidebouw. Van 
een arbeidsoverschot is sprake bij arbeidsextensieve 
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exploitatie. Deze vindt plaats bij deelsituaties met 
overwegend akkerbouw op zandgrond. De overschot
ten aan arbeidsuren moet men niet als pluspost aan 
het inkomen uit deze arbeidsextensieve deelsituaties 
toerekenen. Zij demonstreren als op zichzelf staand 
verschijnsel de ontoereikendheid van de daar gevolg
de exploitatie-techniek. 

De arbeidstekorten en -overschotten worden bij de 
uitkomsten per deelsituatie vermeld. Verrekening 
vindt plaats bij het samenvatten van de resultaten 
over het hele Leerinkbeekgebied voor en na de ver
betering, zoals dat in een afsluitend hoofdstuk is vast
gelegd. 

Bij de berekening van het gemiddelde inkornen uit 
het gebied in guldens per ha voor en na een integrale 
verbetering van de gebiedshydrologie moet men inder
daad uitgaan van de gedachte dat overschotten en 
tekorten elkaar wei grotendeels zullen opheffen. Rest
posten kunncn verrekend worden via kosten van werk 
door derden dan wei ten goede komen aan niet met 
de waterhuishouding gecorre1eerde aktiviteiten. De 
toerekening der ZW-overschotten en -tekorten aan de 
afzonderlijke deelsituaties kan bij de gevolgde reken
techniek gehandhaafd blijven. Het totale inkomen 
irnrners verandert door deze interne toedeling niet 
omdat zowel ruwvoeder- en krachtvoederaankopen 
als Z\V-overschotten tegen een vast bedrag per kg 
ZW zijn verrekend. 

12.2. H 0 G E ZWART E EN K E E R D 0 R 0 N DEN 

(no's 5, 6, 7 en 8) 

Binnen deze groep zijn de grondwatertrappen V, 
VI en VII onderscheiden. De eerste twee hebben be
trekking op profieltypen 6 en 8 met een humeuze 
bovenlaag van 50 - 80 em, de laatste betreft profiel
typen 5 en 7 met een humeuze bovenlaag van meer 
dan 80 em dik. 

Bij de berckening van het inkomensaandeel is bij 
type 5 en 7 voor grondwatertrap VII he! gemiddelde 
bouwplan van VIla en VIIh genomen (tabel 13.4 
trap VII). 

Tabel 13.11 geeft een overzicht van de wijze waar~ 
op het inkomensaandeel uit deze gronden is berekend 
voor de grondwatertrappen V en VI, profiel 6 en 8, 
met daarnaast de berekening van het inkomensaandeel 
na beregening. Er is van uitgegaan dat het gewassen
patroon niet gewijzigd wordt. De mogelijkheden wan
neer dit we! het geval is, komen nog nader aan de 
orde. 

In tabel 13.12 is de opbouw van het inkomensaan
deel bij grondwatertrap VIIalb gegeven, profiel 5 en 7 
met daarnaast het aandeel na beregening. Daarbij is 
ondcrscheid gemaakt tussen twee moge1ijkheden. Bij 
de eerste blijft het gewasscnpatroon van vrijwel uit
sluitend akkerbouw ongewijzigd, bij de tweede treedt 
een verschuiving op in de richting van meer grasland, 
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Tabel 13.11. Het inkomen in gld per 100 ha op hoge zwarte enkeerdgronden met dunne A-horizont (no's 6 en 8) bij grondwatertrappen V en VIenna beregening (excl. arbeid 
en kosten daarvan) met 0 % depressie 

Oppervlakte grasland in % 
Oppervlakte bouwland in % 
Veestapel in gve/100 ha; ( ) = incl. mestvee 

Veebezetting in gve/ha grasland 
ZW-overschotten (+)en tekorten (-) kg/100 ha 
Arbeidsbehoefte m.u./100 ha 
Arbeidsoverschotten ( +) en tekorten (-) m.u./100 ha 

Opbren,<>sten (gld/100 ha) 
Veehouderij: melkopbrengst 

omzet en aanwas 

Totaal 

Marktbare gewassen 

Totaal generaal 

Toe te rekenen kosten (gld/100 ha) 
Bijkomende voerkosten 
Overige kosten veehouderij 
N-bemesting grasland 
N-bemesting bouwland 
Kunstmest suppletie 
Zaaizaad, rente, enz. 

Totaal 

Saldo opbrengst-toeger. kosten (gld/100 ha) 
Vaste Jasten (g!d/100 ha) 
Arbeidsinkomen uit !00 ha (gld) 
P.M.-waarde overschot ZW (gld/100 ha) 
Arbeidsinkomen in g!d/ha 
Arbeidsoverschot ( +) en tekort (-) in m.u./ha 

Grondwatertrap V 

niet beregend 

54,9 
45,1 

104,9 (119,1) 

1,91 
+ 31141 

30 935 
+ 1765 

128 772 
33 768 

162 540 

59 175 

221 715 

13 097 
16 781 
10 706 
5 245 
5 286 
9 346 

60 461 

161 254 
78 300 
82954 
12 456 

830 <+ 125) 
+ 18 

without 
sprinkling 

beregend 

54,9 
45,1 

118 (134) 

2,15 
+ 35 701 

33 603 
903 

144 102 
37 788 

181 890 

67 242 

249 132 

14 680 
18 880 
10 706 

5 245 
4 876 
9 346 

63 733 

185 399 
78 300 

107 099 
14 280 

1071 ( + 143) 
-9 

with 
sprinkling 

Class V 

Grondwatertrap VI 

niet beregend beregend 

47,4 47,4 
52,6 52,6 

71.2 (81,0) 102,1 (115,7) 

1,58 2,15 
+55 470 + 51936 

26 775 32 286 
+ 5 925 + 414 

87 381 124 173 
22 914 32 562 

110 295 !56 735 

70700 76022 

180 995 232 757 

8 879 12 731 
11392 !6 336 
9 243 9 243 
5 892 5 892 
6 263 5 319 
9 981 9 981 

5!650 59 502 

129 345 173 255 
78 300 78 300 
51 045 94955 
22188 20 774 

510 (+222) 950 (+208) 
+59 +4 

without with 
sprinkling sprinkling 

Class VI 

Acreage of grassland in % 
Acreage of arable land in % 
Cattle stock in livestock units/100 ha, ( ) = 
beef included 
Strength of stock in livestock units!ha of grass!. 
Starch surplus(+) and deficit(-) kg/100 Jza 
Labour requirement man hours/ 100 ha 
Labour surplus(+) and deficit(-) m.h.l 100 /la 

Yields (guilders/100 ha) 
Dairy farming: milk yield 
Increase and turnover of stock 

Total 

Marketable crops 

Sum total 

Direct costs (guilders/100 ha) 
Supplemental costs of fodder 
Other costs of dairy farming 
N-consumption grassland 
N-consumption arable land 
Fertilizer suppletion 
Sowing seed, interest, etc. 

Total 

Exploitation saldo (guilders/100 ha) 
Indirect costs (guilders/100 ha) 
Earned income 100 ha (guilders) 
P.M. value starch surplus (guilders/ 100 ha) 
Earned income in guilders/ 100 ha 
Labour surplus(+) or deficit(-) in m.h./ha 

Table 13.11. Earned income in Dutch guilders per 100 ha on elevated humous sandy soils with a relatively thin top layer,· hydrological conditions according to classes V and 
VI and after sprinkling irrigation (labour and costs for sprinkling are not included) 



Tabel 13.12. Het inkomen in gld per 100 ha op hoge zwarte enkeerdgronden met dikke Awhorizont (no's 5 en 7) bij grondwatertrap VIIa/b en na beregening (excl. arb. en kosten 
daarvan): met gelijkblijvende bedrijfsopzet, 0 % depressie en met een gewassenverhouding als bij grondwatertrap III, profiel 2 + 9 tot en met 17 maar dan met 0 % depressie 

Oppervlakte grasland in % 
Oppervlakte bouwland in % 
Veestapel in gve/100 ha; ( ) = incl. roestvee 

Veebezetting in gve/ha grasland 
ZW-overschotten (+)en tekorten (-) kg/100 ha 
Arbeidsbehoefte m.u./100 ha 
Arbeidsoverschotten (+)en tekorten (-) m.u./100 ha 

Opbrengsten (gld/100 ha) 
Veehouderij: melkopbrengst 

omzet en aanwas 

Totaal 

Marktbare gewassen 

Tortaal generaal 

Toe te rekenen kosten (gld/100 ha) 
Bijkomende voerkosten 
Overige kosten veehouderij 
N-bemesting grasland 
N-bemesting bouwland 
Kunstmest suppletie 
Zaaizaad, rente, enz. 

Totaal 

Saldo opbrengst-toeger. kosten (gld/!00 ha) 
Vaste lasten (gld/!00 ha) 
Arbeidsinkomen uit 100 ha (gld) 
P.M.-waarde overschot ZW (gld/100 ha) 
Arbeidsinkomen in gld/ha 
Arbeidsoverschot (+)en tekort (-)in m.u./ha 

niet beregend 

5,4 
94,6 

8,28 (10,10) 

1,53 
+ 129 572 

25 416 
+ 7284 

10 731 
2 730 

13 461 

137 666 

151127 

I 097 
1325 
I 053 

10 777 
9 273 

18 406 

41931 

109 196 
78 300 
30 896 
51 829 

309 (+518) 
+ 73 

without sprinkling 

Grondwatertrap VJialb 

beregend 

5,4 
94,6 

ll,04 (!3,!8) 

2,04 
+ 135 635 

27 076 
+ 5624 

13 797 
3 870 

17 667 

142 659 

160 326 

1463 
I 767 
I 053 

10 777 
9 230 

18 406 

42696 

ll7 630 
78 300 
39 330 
54254 

393 (+543) 
+56 

with sprinkling 

Class VJia/b 

beregend 
bouwplan ill 

91,6 
8,4 

196 (223,5) 

2,14 
54471 
37 241 

4 541 

239 148 
62 712 

301 860 

1l 741 

313 601 

56 413 
31 360 
17 862 

942 
I 565 
1460 

109 602 

203 999 
78 300 

125 699 

I 257 
-45 

with sprinkling 
cropp. patt. as III 

Acreage of grassland in % 
Acreage of arable land in % 
Cattle stock in livestock units/ 100 ha, ( ) = 
beef included 
Strength of stock in livestock units! ha of grassl. 
Starch surplus(+) and deficit(-) kg/100 ha 
Labour requirement man hours/100 ha 
Labour surplus<+) and deficit(-) m.h.! 100 ha 

Yields (guilders! 100 ha) 
Dairy farming: milk yield 
Increase and turnover of stock 

Total 

Marketable crops 

Sum total 

Direct costs (guilders! 100 ha) 
Supplemental costs of fodder 
Other costs of dairy farming 
N-consumption grassland 
N-consumption arable land 
Fertilizer suppletion 
Sowing seed, interest, etc. 

Total 

Exploitation saldo (guilders/100 ha) 
Indirect costs (guilders/100 ha) 
Earned income 100 ha (guilders) 
P.M. value starch surplus (guilders/ 100 ha) 
Earned income in guilders/100 ha 
Labour surplus(+) or deficit(-) in m.h.!ha 

Table 13.12. Earned income in Dutch guilders per 100 ha on elevated humous sandy soils with a thick top layer, hydrological conditions according to class VlJa!b and after 
sprinkling (labour and costs for sprinkling are not included) with cropping pattern unchanged, 0 % depression and with cropping pattern as with Ill, 0 % depression 
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Tabel 13.13. Het inkomen in gld per 100 ha uit poldervaaggronden bij grondwatertrappen II, III en V en na aanpassing N-gift aan voederbehoefte, bij gemiddelde opbrengst
depressie van 14 %, en na optimalisatie ontwateringsdiepte met depressie 0% 

Grondwatertrappen 

n m v 

Oppervlakte grasland in % 100 100 100 
Veestapel in gve/100 ha; ( ) = incl. mestvee !54,6 (176) !93,2 (220) 178 (203) 

Veebezetting in gve/ha grasland 1,55 1,93 1,78 
ZW-overschotten C+) en tekorten (-) kg/100 ha -78 528 -82 029 -63 245 
N-gift kg/ha en % maaien !55 88,3 177 98.7 !95 !06,8 
Arbeidsbehoefte m.u./100 ha 28 390 34 700 32 482 
Arbeidsoverschotten ( +) en tekorten (-) m.u./100 ba + 4 310 - 2000 + 218 

Opbrengsten (gld/ I 00 ha) 
Veehouderij: melkopbrengst 188 599 236 082 217 686 

omzet en aanwas 48 954 61908 57 084 
Totaal 237 513 297 990 274 770 

~arktbare gewassen 
Totaal generaal 237 513 297 990 274 770 

Toe te rekenen kosten (gld/100 ba) 
Bijkomende voerkosten 59 874 68 535 58 259 
Overige kosten veehouderij 24 730 30 9!2 28 483 
N-bemesting grasland 15 500 17 700 19 500 
N-bemesting bouwland 
Kunstmest suppletie I 800 966 1940 
Zaaizaad, rente, enz. 
Totaal 101 904 1!8 113 108 182 

Saldo opbrengst-toeger. kosten (gld/100 ha) 135 609 179 877 166 588 
Vaste lasten (gld/100 ha) 78 300 78 300 78 300 
Arbeidsinkomen uit 100 ha (gld) 57 309 101 577 88 288 
P.M.-waarde overschot ZW (gld/100 ha) 
Arbeidsinkomen in gld/ha 573 I 015 883 
Arbeidsoverschot (+)en tekort (-)in m.u./ha + 43 -20 +2 

II III v 

Classes 

N-gift aangepast aan 
voederbehoefte 

gemiddelde optimale 
depressie ontwateringsw 

14% die pte 
depressie 0 % 

100 100 
185 (210) 214 (244) 

1,85 2,14 
-59496* -69 393* 
205 111.5 203 110,6 

33 677 38 241 
977 - 5 54! 

225 351 262 119 
59 094 68 742 

284 445 330 861 

284 445 330 861 

57 890 67 417 
29 600 34 240 
20500 20 300 

2 052 1104 

110 042 123 061 

174 403 207 800 
78 300 78 300 
96 103 129 500 

961 !295 
-10 -55 

mean optimum 
depression depth 0% 

14% depression 

N-supply adapted to 
fodder requirement 

Acreage of grassland in % 
Cattle stock in livestock units/100 ha, ( ) = 
beef included 
Strength of stock in livestock units!ha of grass!. 
Starch surplus(+) and deficit(-) kg/100 ha 
N-gift (kg!ha) and % cutted 
Labour requirement man hours/100 ha 
Labour surplus(+) and deficit(-) m.h./100 ha 

Yields (guilders! 100 ha) 
Dairy farming: milk yield 
Increase and turnover of stock 
Total 

Marketable crops 
Sum total 

Direct costs (guilders/100 ha) 
Supplemental costs of fodder 
Other costs of dairy farming 
N-consumption grassland 
N-consumption arable land 
Fertilizer suppletion 
Sowing seed, interest, etc. 
Total 

Exploitation sa/do (guilders/100 ha) 
Indirect costs (guilders/100 ha) 
Earned income 100 ha (guilders) 
PM. value starch surplus (gui/ders/100 ha) 
Earned income in gui/ders/100 ha 
Labour surplus ( +) or deficit (-) in m.h.l ha 

Table 13.13. Earned income in Dutch guilders per 100 ha on river clay soils under various drainage conditions and after adaption of N-consumption of grassland to required 
fodder production in case of a mean yield depression of 14% and after optimalization of the drainage depth resulting in a 0% depression 

* Normale krachtaanvoerkopen!Normal purchase of concentrates 
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Oppervlakte grasland in % 
Oppervlakte bouwland in % 
Veestapel in gve/100 ha; ( ) = incl. mestvee 

Veebezetting in gve/ha grasland 
ZW-overschotten (+)en tekorten (-) kg/100 ha 
Arbeidsbehoefte m.u./100 ha 
Arbeidsoverschotten (+)en tekorten (-) m.u./100 ha 

Opbrengsten (gld/100 ha) 
Veehouderij: melkopbrengst 

omzet en aanwas 

Totaal 

Marktbare gewassen 

Totaal generaal 

Toe te rekenen kosten (gld/100 ha) 
Bijkomende voerkosten 
Overige kosten veehouderij 
N~bemesting grasland 
N-bemesting bouwland 
Kunstmest suppletie 
Zaaizaad, rente, enz. 

Totaal 

Saldo opbrengst-toeger. kosten (gld/100 ha) 
Vaste lasten (gld/100 ha) 
Arbeidsinkomen uit 100 ha (gld) 
P.M.-waarde overschot ZW (gld/100 ha) 
Arbeidsinkomen in gld/ha 
Arbeidsoverschot ( +) en tekort (-) in m.u./ha 

Als bij grondwatertrap m 

na beregening 

91,6 
8,4 

176,6 (201,5) 

1,93 
-61448 

34 026 
- 1326 

216 153 
56 400 

272 553 

10 729 

283 282 

57 076 
28 263 
16 213 

942 
I 688 
1460 

105 642 

177 640 
78 300 
99 340 

993 
-13 

after sprinkling 

na beregening 
0 % depressie 

91,6 
8.4 

196 (223,5) 

2,14 
-54 471 

37 241 
- 4541 

239 148 
62 712 

301 860 

11741 

313 601 

56 413 
31360 
17 862 

942 
1565 
1460 

109 602 

203 999 
78 300 

125 699 

I 257 
-45 

after sprinkling 
with 0 % depression 

As with class III 

Acreage of grassland in % 
Acreage of arable land in % 
Cattle stock in livestock units/100 ha, ( ) = 
beef included 
Strength of stock in livestock units!ha of grass!. 
Starch surplus(+) and deficit(-) kg/100 fla 
Labour requirement man hours/100 ha 
Labour surplus(+) and deficit(-) m.h./100 ha 

Yields (guilders! 100 ha) 
Dairy farming: milk yield 
Increase and turnover of stock 

Total 

Marketable crops 

Sum total 

Direct costs (guilders/100 ha) 
Supplemental costs of fodder 
Other costs of dairy farming 
N-consumption grassland 
N-consumption arable land 
Fertilizer suppletion 
Sowing seed, interest, etc. 

Total 

Exploitation saldo (guilders/100 ha) 
Indirect costs (guilders/100 ha) 
Earned income 100 ha (guilders) 
P.M. value starch surplus (guilders/100 ha) 
Earned income in guilders/ 100 ha 
Labour surplus ( +) or deficit (-) in m.h.! ha 

Table 13.14. Earned income in Dutch guilders per 100 ha on soils within the area of extraction of water by the pumping station after sprinkling 



waardoor het accent op de veehouderij komt te liggen. 
Als mogelijkheid is daarbij de gewassenverhouding 
als die bij grondwatertrap III op zandgronden behalve 
hoge enkeerdgronden genomen (tabel 13.3) maar dan 
met ccn depressie van 0 %. Daartussen liggen de 
mogelijkheden van ccn opzet als bij grondwatertrap- · 
pen V en VI, profiel 6 en 8 met dezelfde uitkornsten 
bij beregening als voor die profieltypen berekend 
(tabel 13.11). 

12.3. KALKLOZE POLDERVAAGGRONDEN 

(no. 18) 

Op deze gronden zijn in bet Leerinkbeekgebied de 
grondwatertrappen II, III en V van belang. In tabel 
13. I 3 is het inkomensaandee1 bij deze grondwater
trappen gegeven. Bovcndien is bet inkomensaandeel 
uit deze gronden berekend wanneer de stikstofgift 
wordt aangepast aan de voederbehoefte van het rund
vee. Daarbij is onderscheid gemaakt naar ccn gemid
delde toestand van ontwatering waarbij een depressie 
van 14 % is aangehouden (a), met daarnaast een 
optimale ontwatering, ongevccr overeenkornend met 
grondwatertrap III, maar nu met 0 % depressie (b). 

12.4. GRONDEN DIE VERDROGEN ONDER 

INVLOED VAN HET POMPSTATION 

De invloed van de wateronttrekking door bet pomp
station Olden Eibergen doet zich vooral op bet gras
land gelden (tabel 13.8), waarvan de oppcrvlakte zoals 
is aangetoond, nauwclijks is afgenomen (tabcl 13.6). 

In tabel 13.14 wordt het inkomcnsaandeel gegeven 
zoals het kan worden bij waterbeheersing. 

Binnen het gebied van de afzuigtrechter zal men 
vooral zijn toevlucht tot beregening nemen. Verschei
dene bedrijven zijn hier al toe overgegaan. De recente 
reeks natte jaren heeft cchter de voordelen daarvan 
minder duidelijk doen uitkomen dan verwacht kon 
worden. 

Het minimale effect van bcrcgening zal, zo mag 
men aannemen, ongeveer overeenkomen met de resul
taten zeals die bij grondwatertrap III op deze pro
fielcn worden bereikt (!abel 13.10, III). Het maximale 
effect evenwel zal dat, berekend voor de produktie
vere gronden (no's 5 en 7) niet kunnen cvenaren 
maar cr wei dichtbij komen. 

13. SAMENVATIING EFFECT 
WATERBEHEERSING 

In tabel 13.15 is aangcgeven hoe met behulp van 
het inkomensaandeel uit de verschillende bodernkun~ 
dig-hydrologische deelsituaties binnen het Leerink
beekgebied het gemiddelde inkornen onder de huidige 
ornstandigheden word! berekend. Dit bedraagt 854 

gulden per ha en heeft uitsluitend betrekking op 
rundveehouderij en akkerbouw. Er is thans een ar
beidsoverschot van 25 man-m·en per ha, als resultante 
van overschotten en tekorten der afzonderlijke deel
situatics. Bij de huidige exploitatievorm van de be
drijven wordt dit ovcrschot bestced aan niet hydro
logisch gebonden bedrijfsrichtingen als varkenshou
derij en pluimveeteelt. 

Z\V-overschotten en tekorten blijken onder de hui
dige omstandigheden fraai tegen elkaar afgewogen te 
zijn. Er is per ha slcchts een tekort van 10 kg ZW. 
Ret gebied kenrnerkt zich door heterogenitcit in pro
fieltype en ontwateringsdiepte. Bhmen de bedrijven 
vindt men deze heterogeniteit tcrug omdat de percelen 
verspreid liggcn over de verschillende bodemkundig
hydrologische situaties. De huidige exploitatievorm 
is op te vatten als resultaat van het automatisch stre
ven naar de meest rendabele aanpassing aan de heer
sende bedrijfsomstandigheden. In principe is dit dus 
de beste mogelijkheid, het kunnen van de individuele 
ondernemers daarbij inbegrepen. Dit 1aatste is belang
rijk omdat verschillen in bekwaamheid en vindingrijk
heid aansprakelijk zijn voor de variatie in bcdrijfs
uitkomsten op overigens gelijkwaardige bedrijven. 
Maar dit wil niet zeggen, dat bij invoering van 
nieuwe gewassen of technieken bij gelijkb1ijvcnde be
drijfsomstandigheden nict een hager inkomen zou 
kunnen worden verkregen. 

Tabel 13.16 geeft de opbouw van het gcmiddelde 
inkomen in het Leerinkbeekgebied in gld/ha na een 
tweetal stadia van optimalisatie van de waterhuis
houding. De zandgronden (no's 2 + 9 t/ m 17) en de 
poldervaaggronden (no. 18) zijn op grondwatertrap III 
gebracht. De hoge enkeerdgronden worden geacht 
voor kunstmatige beregening in aanmerking te komen 
met gelijkblijvend bouwplan, terwijl de gronden rond 
het pompstation beregend worden bij cen gewassen
patroon als bij no's 2 + 9 tot en met 17, grond
watertrap III (A). 

Daarnaast is op de hoge zwarte enkeerdgronden 
met dikke A-horizon! (5 + 7) na beregening hct ge
wassenpatroon van 2 + 9 tot en met 17, grondwater
trap III ingevoerd en ten aanzien van de poldervaag
grondcn de N-gift in overecnstemming gebracht met 
de ruwvoederbehoefte van het rundvee. Op aile andere 
proficltypen stemt de optimalisatie overeen met die 
van het eerste stadium (B). 

De sarnenvattingen in tabel 13.16 gelden niet als 
voorbeeld van een optimale waterbeheersing in het 
Leerinkbeekgebied. Er is slechts aangegeven hoe het 
inkomen en de arbeids- en ZW-positie zich wijzigen 
wanneer de waterhuishouding wordt verbeterd. De 
inkomenstoename is aanzienlijk: in het lc stadium 
17 %. in het 2e 24 %. Ret arbeidsoverschot van 
25 m.u./ha in de uitgangssituatie (!abel 13.15) gaat 
evenwel geheel verloren en er ontstaat een tekort, dat 
grater wordt naarmatc de intensivering van de ex-
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Tabel 13.15. Het gemiddelde inkomen in bet Leerinkbeekgebied in gld/ha afgeleid uit bet inkomensaandeel uit de bodemkundig-hydrologiscbe deelsituaties in samenbang met 
de arbeids- en voederpositie in dit gebied 

Deelsituaties Inkomen (incl. waarde Arbeid z.w. 
ZW-overschotten) 

profieltype grondwater- oppervlakte gld/ha gld totaal m.u. per ha m.u. totaal kg per ha * kg totaal 
trap ha 

over tekort over tekort over tekort over tekort 

2 + 9 t/m 17 IT 106 573,42 60 783 44 4 664 775,87 92 842 
III 1675 993,40 I 663 945 13 21 775 614,48 I 029 254 
v 1238 824,55 I 020 793 32 39 616 205,36 254 236 

VI 225 745,82 167 810 74 16 650 955,19 214 918 
VII 31 734,21 22 761 87 2 697 1410,46 43 724 

5 + 7 VII 513 827,25 424379 73 37 449 1295,72 664 704 
6 + 8 v 31 954,10 29 577 18 558 311,47 9 656 

VI+ VII 319 732,33 233 613 59 18 821 554,70 176 949 
!8 II 106 573,09 60 748 43 4 558 785,28 83 240 

III 263 I 015,77 267 148 20 5 260 820,29 215 736 
v 6 882,88 5 297 2 12 632,45 3 795 

p 456 769,36 350 828 57 25992 15,77 7 191 

Totaal/T otal 4969 4 307 682 151 017 27 035 I 371 378 1424 867 
123 982 53 489 

Gemiddeld per ha/ Mean per ha 866,91 25 10 a. 11 

surplus deficit surplus deficit surplus deficit surplus deficit 
acreage 

profile type class ha gld/ha gld total man hours per ha man hours total kg per ha * kg total 

Income (incl. starch 
Agro-hydrol. unit surplus value) Labour Starch 

Table 13.15. Mean earned income in Dutch guilders per ha obtained in the Leerinkbeek area composed of income shares from agrowhydrological part situations in connection 
with the labour and fodder position in this area 

* Z.W.-over betreft overschot ruwvoederproduktie 
Starch surplus concerns forage production 
Z.W.-tekort betreft ruwvoeder suppletie + krachtvoeraankoop in stalperiode 
Starch deficit concerns forage suppletion plus purchase of concentrates during stable period 



Tabe1 13.16. Bet gemiddelde inkomen in bet Leerinkbeekgebied in gld/ha na optimalisatie van de waterhuishouding van de niet~optimale bodemkundig-hydrologische deel-
situaties in samenhang met de arbeids- en voederpositie in dit gebied 

Deelsituaties Inkom en Arbeid z.w. 
profieltype grondwater~ oppervlakte gld/ba g1d totaa1 m.u. per ha m.u. totaal kg per ha kg totaa1 

trap ha 
over tekort over tekort over tekort over tekort 

A 
2 + 9 tim 17 III 3275 993,40 3 253 385 13 42 575 614,48 2 012 422 
5 + 7 ber./ irrigated VII 513 935,84 480 086 56 28 728 1356,35 695 808 
6 + 8 ber./ irrigated v 31 1213,79 37 627 9 279 357,01 11 067 

her .I irrigated VI 319 1157,29 369 176 4 I 276 519,36 165 676 
18 III 375 1015,77 380 914 20 7 500 820,29 307 608 
p her .I irrigated III 456 993.40 452 990 13 5928 614,48 280 203 

Totaal!Total 4969 4 974178 30 004 56282 872 551 2 600 233 
26 278 I 727 682 

Gemiddeld per hal Mean per ha I 001 5 348 

B 
2 + 9 tim 17 III 3275 993.40 3 253 385 13 42575 614,48 2 012 422 
5 + 7 ber./irrigated III 513 1257,- 644 841 45 23 085 544,71 279 436 
6 + 8 ber.!irrigated v 31 1213,79 37 627 9 279 357,Ql 11 067 

ber.!irrigated VI 319 1157,29 369 176 4 1276 519,36 165 676 
18 N (0% depr) 375 1295,- 485 625 55 20 625 693,93 260 224 
p ber./irrigated III 456 993,40 452 990 13 5 928 614,48 280 203 

Totaal!Total 4969 5 243 644 1276 92492 176 743 2 832 285 
91216 2 655 542 

Gemiddeld per hal Mean per ha I 055 18 534 

surplus deficit surplus deficit surplus deficit surplus deficit 
acreage 

profile type class in ha gldlha gld total man hourslha man hours total kg!ha kg total 

Agro-hydrol. situation Income Labour Starch 

Table 13.16. Mean earned income in Dutch guilders per ha obtained in the Leerinkbeek area after optimalization of non optimum agro-hydrological part situations in 
connection with the labour and fodder position in this area 

N 

"' ..., 



ploitatiemethoden toeneemt. Er is dus geen ruimte 
meer voor varkens of kippen tenzij werk wordt uit
besteed danwel arbeidsbesparende methoden worden 
ingevoerd. 

Het fraaie ZW-evenwicht in de uitgangssituatie 
wordt verstoord. De noodzaak van Z\V-suppletie 
neemt toe, naarmate de verschuiving naar de rundvee
houderij voortgang vindt. Aanpassing van de N-gift 
van grasland aan de voederbchoefte van bet rundvee 
kan hieraan echter in belangrijke mate tegernoet ko
men. Vergelijk hiertoe profiel 18, stadium A met sta
dium B. 

De uitkomsten van het onderzoek naar de inko-
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menstoename door waterbeheersing in een gebicd 
waarbinncn men uiteenlopende bodemkundig-hydro
logische deelsituaties kan onderscheiden vestigen de 
aandacht op het cvenwicht tussen arbeidsbehoefte en 
arbcidsaanbod, voederbehoefte en voederproduktie 
dat bij bestaande gemengde bedrijven in dit soort ge
bieden van oudsher blijkt te bestaan. 

Zolang echter tekorten, ontstaan bij intensivering 
van de exploitatie, door middel van uitbesteding, res
pectievelijk suppletie, kunnen \verden opgevangen, 
geeft de uiteindelijke inkomensvcrhoging de doorslag 
bij de beoordeling van de voordelen van een integraal 
waterbeheersingsplan. 
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DEELRAPPORT 14 

Bedrijfseconomische perspectieven van een verbeterde 
waterbeheersing in het Leerinkbeekgebied 

J. van Eldik 

!. INLEIDJNG 

Bij het overwegcn van maatregelen ter verbetcring 
van de watcrbeheersing in de landbouw bestaat er in 
het algemeen veel behoefte aan inzicht in de te verR 
wachtcn financie!e voordelen hiervan. Deze behoefte 
wordt grater naarmate de verbeteringswerken kost
baarder en de marges waaruit de kosten ervan moeten 
worden bctaald kleiner worden. 

Hoewel de verbeteringsmaatregclen in het algemcen 
gehcel of grotendeels in collectief verband moeten 
worden uitgevoerd, staat bij het vraagstuk van het 
economisch perspectief het individuele bedrijf ccn
traal. De verwachte meeropbrengsten zullen inuners 
in de praktijk in bedrijfsverband moeten worden ge
realiseerd, terwijl de kosten van de verbeteringen ge
heel of ten dele aan de individuele onderneillers door
berekend (moeten kunnen) worden. 

Voor het stroomgebied van de Leerinkbeek in de 
driehoek Borculo-Eibergen-Groenlo werd een paging 
gedaan de te verwachten invloed van waterbeheer
singsmaatregelen op de bedrijfsuitkomsten te kwan
tificeren. Enerzijds wordt in dit gebied plaatselijk 
schade geleden door meer of minder regelrnatig op
trcdende wateroverlast, anderzijds worden de op
brengsten op een dee] der gronden nadelig beinvloed 
door vochttekorten. 

Tabel 14.1. lndcling van de bedrijven en de oppervlakte 
in procenten van het totaal 

Grootteklasse Aantal bedrijven Oppervlakte 
(ha) (%) (%) 

< I 7 
I - 5 29 10 
5-10 35 32 

10- 15 15 24 
15- 20 9 18 
20-25 3 7 
~ 25 2 9 

Totaal 100 100 
Total 

Size class Number of holdings Acreage 
(ha) (%) (%) 

Table 14.1. Distribution of holdings and acreage in per 
cellt per size class 

Bij de bestudering van het problcem werd aan de 
kosten van de waterbeheersingsmaatregelen als zo
danig geen aandacht besteed. De berekende verhoging 
van het ondernemersinkomen moet worden gezien 
als de marge die de onderncmers, bedrijfseconornisch 
gezien, maximaal aan eventuele verbeteringen in de 
waterhuishouding per jaar mogen en kunnen bested en. 

Bij het verzarnclen van gcgevens ten aanzien van de 
bedrijfsstructuur werd een dankbaar gebruik gernaakt 
van de medewerking van de plaatselijke bureauhou
ders van de Provinciale Voedselcornmissaris voor Gel
derland en de plaatselijke bedrijfsvoorlichter van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. De problcmatiek als 
geheel werd aan de hand van het concept eindrapport 
besproken met de Rijkslandbouwconsulent voor Oos
telijk Gelderland te Doetinchcm. 

2. BENADERJNG VAN HET VRAAGSTUK 

~ Uit gegevens van de landbouwtelling van mei 
1963 (CBS) wcrd een indruk vcrkregen van de 
bedrijfsstructuur in bet gebicd (VAN ELDIK, 1964). 
Van veel betekenis zijn de gegevens over bedrijfs
grootte, grondgebruik, veestapelgrootte en arbeids
bezetting. 

~ Aansluitend bij de deelrapporten 4 en 13 werden 
de in het gebied liggende gronden ingedeeld in 
drie profieltypegroepen met per groep een aantal 
grondwatertrappen, uiteenlopend van zeer nat tot 
verdrogend. Voor elke klasse werd (voor zover 
praktisch toepasbaar) met behulp van desbetref
fende gcgevens van Snijdcrs een gemiddeld op
brengstdepressieperccntage vastgesteld. 
Uit een steekproef van 63 bedrijven door Snijders 
bleken 33 bedrijven de basisgegevens te kunnen 
Icveren voor het formeren van acht op de prak~ 
tijk van het gebied afgestemdc bedrijfsmodellen in 
vier verschillende bedrijfsgrootteklassen. De pro
duktiestructuur en de grondsoort van deze be
drijfsmodellen werden getoetst aan de hierboven 
genocmde gegevens van het gebied als geheel. 

- Voor de genoernde acht bedrijfsrnode1len werd be
rekend in hoeverre als gcvolg van een volledige 
opheffing van de opbrengstdepressies het onder
nemcrsinkomen zou kunnen stijgen, afgezien van 
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de kostcn van waterbeheersingsmaatregelen. 
Op grond van de uitkomsten per bedrijf (model
len) kon een prognose voor het gebied als geheel 
worden opgesteld. 

3. DE BEDRIJFSSTRUCTUUR 

In mci 1963 werden in hct Leerinkbeekgebied door 
het CBS 500 landbouwbedrijven geregistreerd met 
ccn totale oppcrvlakte cultuurgrond van 4038 ha 
(VAN ELDIK, 1964) (!abel 14.1). Voor de bedrijven 
kleiner dan 5 ha (36 %) is de grond slechts van bc
perktc betekenis. De meeste geregistreerden in deze 
groep hebben hun hoofdbcroep buiten de landbouw. 
Tninbouw voor de rnarkt komt in het Leerinkbeek
gebicd niet voor. Ret grootste dee! (59 %) van de 
gcregistreerden met hoofdbcroep landbouwer heeft 
bedrijven tussen 5 en 20 ha. Deze bedrijven nemen 
74 % van aile grond in beslag. De laatstc jaren is er 
een dating van het totaal aantallandbouwbedrijven en 
een stijging van de gemiddelde bedrijfsgrootte waar te 
nemen. Hoelang en in welk tempo deze ontwikkeling 
zich zal voortzetten is moeilijk te voorspellen. Voor 
dcze studie lijkt het het meest verantwoord om voor 
het Leerinkbeekgebied uit te gaan van een bcdrijfs
oppervlakte variercnd van 5 tot 25 ha. 

Ten aanzien van het grondgcbruik is er tussen de 
graepsgemiddelden zeer weinig verschil te zien. Ret 
gemiddelde percentage grasland per bedrijf varieert 
van 68 tot 70. Op het bouwland worden in aile groe
pcn ongeveer in gelijke verhoudingen rogge, haver, 
gerst, aardappelen en voederbieten geteeld. Ongevcer 
de helft van het bouwland wordt ingenomen door 
rogge. Behalve om zijn vrij grate draogteresistentie 
wordt rogge op gemengde bedrijven ook gewaardecrd 
als vroege voorvrucht voor stoppelknollen en als leve
rancier van strooisel voor de stallen. De oppervlakte 
aardappelen en voederbieten is van weinig betekenis. 

De rundveehouderij vormt op de mecste bedrijven 
de belangrijkstc inkomstenbron, hoewel de gemiddelde 
omvang van de veestapel per bedrijf relatief klein is. 
Gemiddeld per bedrijf bestaat de rundveestapel uit 
8,4 melkkoeien, 7,7 stuks jongvce en 2,3 stuks mest
vee. Het aantal melkkoeien per bedrijf varieert van 
3,1 in de grootteklasse van 1 - 5 ha tot 23,3 in de 
grootteklasse hoven 25 ha. De vecbezetting per ha 
grasland is op de kleine bedrijven hager dan op de 
grote. De groepsgemiddelden varieren van 2,6 tot 1,8 
grootvee-eenheden (gve) per ha. 

Varkens en kippen worden op vrijwel aile bedrijven 
gehoudcn. Op de bedrijven grater dan 5 ha varieert 
het groepsgemiddelde per bedrijf voor mcstvarkens 
van 18 tot 31, voor fokzeugen van 5 tot 15 en voor 
kippen van 226 tot 506. Er bestaat geen verband !us
sen de bedrijfsoppervlakte en het aantal varkens en 
kippen per bedrijf. 
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De arbeidsproduktiviteit is laag. De bezetting per 
arbeidskracht bestaat gemiddeld uit 6,80 ha grand, 
6,5 mclkkoeien, 7,7 stuks jong- en mestvee, 20 var
kens en 265 kippen. Op de meeste bedrijven wordt de 
beschikbare tijd te vee! versnipperd over een aantal 
produktietakken, die te klein zijn om deze rationeel te 
kunnen bewerken. Op de bedrijven, grater dan 10 ha 
is de arbiedsproduktiviteit beter dan op de kleinere 
bedrijven. Op vrijwel aile bedrijven boven 10 ha is 
een melkmachine aanwezig en op ca. 40 % van deze 
bedrijven wordt gebruik gemaakt van een landbouw
trekker. 

Samenvattend kan de bedrijfsstructuur in het Lee
rinkbeekgebied op basis van de situatie in 1963 als 
volgt worden gekarakteriseerd. Er zijn overwegend 
kleine bedrijven met een relatief zware arbeidsbezet
ting. Tweederde van de grand is als grasland in 
gebruik, terwijl op het bouwland veel rogge wordt 
verbouwd. De rundveehouderij is de belangrijkste in
komstenbron. Op vrijwel aile bedrijven worden var
kens en kippen gehouden. Tuinbouw komt in het 
gebied niet voor. 

4. GRONDSOORT, WATERHUISHOUDING, 
OPBRENGSTN!VEAU EN • 
OPBRENGSTDEPRESSIE 

De gronden in het Leerinkbeekgcbied werden als 
volgt in drie profieltypen ingedeeld. 
P. Podzolgronden, behalve 

zwarte enkeerdgronden (74 % van totaal) 
H. Hoge zwarte enkeerdgronden (l9 % van totaal) 
K. Kalkloze poldervaaggronden ( 7 % van totaal) 
Op de eigenschappcn van deze gronden zal bier niet 
worden ingegaan (zie deelrapporten 4 en 13). De 
landbouwkundige waarde van de gronden hangt nauw 
samen met de waterhuishouding. De ten aanzien bier
van bestaande verschillen kunnen worden uitgedrukt 
in grondwatertrappen, zeals in tabel 14.2 is weer
gegeven. 

Tabel 14.2. Indeling naar grondwatertrappen 

Grondwater
trap 

II 
Ill 
v 

VI 
VII:\ 
VIIh 

Groundwater 
class 

Gcmiddeld hoogste 
grondwatcrstand 
in em (winter) 

< 20 
< 40 
< 40 

40- 80 
80- 120 
> 120 

Mean highest 
groundwater level 

(winter) in em 

Gemiddeld laagste 
grondwaterstand 
in em (zomer) 

50- 80 
80- 120 
> 120 
> 120 
> 120 
> 120 

Mean lowest 
groundwater level 
(summer) in em 

Table 14.2. Classification of the groundwater levels 



Tnbcl 14.3. Oppervlakte per proficltype en grondwater-
trap in procenten van het totale gebicd 

Grondwater- Profieltype Totaal (%) 
trap 

p H K 

II 2,2 1,8 4,0 
Ill 37,5 4,4 41,9 
v 29,7 0,7 1,0 31,4 

VI 3,7 4,7 0,1 8,5 
vna 0,4 7,1 7,5 
VJib 0,1 6,6 6,7 

Totaal (%) 73,6 19,1 7,3 100,0 
Total(%) 

Groundwater p H K 
class 

Profile type Total(%) 

Table 14.3. Acreage per profile type and per ground
water class in per cent of total area 

Van II naar Vllb is er een overgang van te nat naar 
te droog. Bij II komt regelmatig wateroverlast voor 
terwijl bij Vllb regelmatig verdroging optreedt. Spe
ciaal grondwatertrap V op profieltype P heeft afwis
selend te kampen met waterovcrlast en verdroging. 
In tabel 14.3 wordt een overzicht gegeven van de 
watcrhuishouding per profieltype in het gebied als 
geheel. Met betrekking tot de waterhuishouding kan 
worden gesteld dat globaal tweederde van de gronden 
goed tot te nat is en eenderde meer of minder ver
drogend. Dat dit overeenkomt met de grasland/bouw-

landverhouding in het gebied is dan ook geen toeval
ligheid. 

De in de omgeving van het pompstation bij Eiber
gen liggcnde gronden, een gebied van ca. 300 ha, zijn 
ook in tabel 14.3 opgcnomen, maar eisen een nadere 
toelichting. De grondwaterstand in dit gebied is on
geveer ccn klasse naar de droge richting verschoven. 
Hicrop wordt nog nader teruggckomen. 

Van vee! bctekenis voor het berekenen van de 
rentabilitcit van eventuele verbeteringen in de water
behcersing zijn uiteraard de hicrmede te bereiken op
brengstverhogingen bij de gewassen of omgekeerd de 
opbrengstdepressics in de huidige situatie. Op grand 
van 1iteratuurgegevens heeft SNIJDERS (deelrapport 13) 
een overzicht van gemiddelde opbrengstdepressies per 
grondsoort en grondwatertrap, afzonderlijk voor gras
land en bouwland, samengesteld. Met behulp van dit 
overzicht werd tabel 14.4 opgesteld, waarbij schatten
derwijs rckening is gehouden met plaatselijke bodern
kundige en hydrologische omstandigheden. Bij de 
bouwlandgewassen werd met het oog op verschillen 
in droogteresistentie enigc variatie aangebracht. Om 
de schijn van een zeer grote zekerheid en nauwkeurig
heid te voorkomen zijn alle dcpressiepcrcentages af
gerond op eenheden van 5 %. Waar geen percentages 
zijn ingevuld is het gewas bij de verdere berckeningen 
buiten beschouwing gelaten omdat het op de desbe
treffende grondwatertrap in de praktijk niet of vrijwel 
ri.ict voorkomt. De depressiepercentages moeten wor
den beschouwd als gemiddelden over een reeks van 
jaren. De specifieke problemen van extreem droge of 

Tabel 14.4. Gemiddelde opbrengstdepressies van de gewassen in procenten per profie1type en 
per grondwatertrap 

Gcwas Profieltype 

A B c 

grondwatertrap grondwatertrap grondwatertrap 
II Ill v VI v VI VIla VII» II III v 

Grasland 30 10 10 20 10 15 25 10 10 
Grassland 
Voederbieten 15 20 10 15 
Fodder beets 
Aardappelen 10 15 10 10 15 15 
Potatoes 
Zomergraan 5 10 5 5 10 10 
Oats and barley 
Rogge 5 5 5 10 
Rye 

II III v VI v VI VIla Vllb II III v 
groundwater class groundwater class groundwater class 

A B c 

Crop Profile type 

Table 14.4. Mean yield depression of dlfferent crops in per cent for the various profile types 
and groundwater classes 
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Tabcl 14.5. Opbrengstniveau per gewas zonder depressie 
in kg per ha 

Gewas Hoofd- Bij-
produkt produkt 

Grasland (netto-ZW) bij 300 kg N/ha 4500 
Grassland (net SE) with 300 kg Nlha 
Voederbieten 85000 15000 
Fodder beets 
Suikerbieten 42000 30000 
Sugar beets 
Aardappelen 25600 6400 
Potatoes 
Zomergraan 3700 3300 
Oats and barley 
Rogge 3300 4600 
Rye 
Stoppelknollen 30000 
Turnips 

Main By-
Crop product product 

Table 14.5. Yield le\•el per crop without depression in 
kg per ha 

natte jaren worden in dit rapport niet behandeld. Ge
rekend is in dit verband met de praktische oplossing 
dat hiervoor reserves in de vorm van geconserveerd 
ruwvoer worden aangelegd. 

Voor het grasland hebben de opbrcngstdepressies 
betrekking op de nettoproduktie aan zetmeelwaarde 
(Z\V), voor de akkerbouwgewassen gelden ze zowel 
voor he! hoofdprodukt als voor he! bijprodukt. Voor 

de opbrengst van de gewassen zonder depressie werd 
het in tabel 14.5 verrnelde niveau als uitgangspunt 
genom en. 

Wat de akkerbouw betreft liggen deze opbrengsten 
10 a 15 % hoger dan de gemiddelden van de door 
het Ministerie van Landbouw uitgevoerde oogstrarnin
gen in de noordelijke Achterhoek over de laatste 10 
jaar (1956 t/m 1965). Het verschil van 10 a 15% 

is een ruwe schatting van de in deze jaren opgetreden 
gemiddelde opbrengstdeprcssies. De graslandopbrengst 
van 4500 kg netto-ZW bij 300 kg N per ha is geba

seerd op not·men van GARMING (1967). 

5. BEDRIJFSMODELLEN 

Bij het opstellen van een aantal bedrijfsmodellen, 
die vooral wat grondsoort, ontwateringsdiepte en be
drijfsgrootte betreft, aansluiten bij de werkelijke situa
tie in het gebied kon gebruik worden gemaakt van 
een groat aantal bedrijfsgegevens van Snijders. Deze 
gegevens waren verzameld door middel van een per
ceelsadministratie op 63 bedrijven in het Leerinkbeek
gebicd. Als basis voor het opstellen van de bedrijfs
modellen waren 30 bedrijven minder geschikt omdat 
een gedeelte van de bedrijfsoppervlakte buiten de ge
biedsgrcns vie1. 

De na de selectie overblijvende 33 bedrijven be
schikten over de volgende profieltypen: 

Tabel 14.6. Gemiddeld aantal grondwatertrappen per 
profieltype en per bedrijf 

Aantal bedrijven 

8 17 8 

Proficltypc p p H p H K 
Profile type 
Gem. aantal grondw.trap. 2,4 2,4 1,5 1,8 1,6 1,6 
Mean number of ground-

water classes 

8 17 8 

Number of farms 

Table 14.6. Mean number of groundwater classes per 
profile type and per holding 

Tabel 14.7. lndeling steekproefbedrijven naar bedrijfsoppervlakte en profieltype 
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Profieltype 

p 
P, H 
P, H, K 
Omgeving pompstation 
Near pumping station 

Profile type 

aantal 

5 
4 
2 
1 

number 

<10 

gem. opp. 

5,26 
4,96 
6,50 
7,00 

mean size 

<IO 

Oppervlakte (ha) 

10-20 

aantal gem. opp. 

3 14,26 
8 17,58 
3 12,80 
4 13,18 

number mean size 

10-20 

Holding size (ha) 

Table 14.7. Division of holding models according to size and profile type 

;:;; 20 

aantal gem. opp. 

3 37,80 

number mean size 

;:;; 20 



8 bedrijven met proficltype P (zic par. 4) 
17 bedrijven met de profieltypen P en H 
8 bcdrijven met de profieltypcn P, H en K. 

De gemiddeldc bedrijfsgrootte van deze drie grocpen 
was rcspectievelijk 8,64 ha, 12,95 ha en 20,60 ha. 
Ret is duidelijk dat de kans op meer grondsoorten 
per bedrijf toencemt, naarmate de bedrijfsoppervlakte 
grater wordt. Er werden echter ook kleine bedrijvcn 
met drie grondsoorten aangetroffen. Een indruk van 
de variatie in ontwateringsdicpte per bedrijf wordt 
gegeven in tabe1 14.6. 

De 33 steckproefbedrijven werdcn vervolgens in
gedeeld naar profieltype en bedrijfsoppcrvlakte (tabel 
14. 7). Hierbij werden de bedrijvcn in de omgeving 
van het pompstation (invlocd grondwaterstand) als 
cen aparte groep beschouwd. Op de bedrijven bij het 
pompstation werden aileen de profieltypen P en H 
aangetroffen. Bij de drie bedrijven groter dan 20 ha 
met de profieltypen P, H en K moet worden opge
merkt dat deze grootteklasse in het gebied weinig 
voorkomt, maar dat de hierbij behorende grand tach 
nog 16 % van de totale oppervlakte beslaat. 

Op grand van het nu verkregen inzicht in de in 
het gebied heersende omstandigheden ten aanzien van 
grondsoorten, grondwatertrappen en bedrijfsgrootte 
werden met betrekking tot deze factoren de bedrijfs
modellen samengesteld, zeals in tabel 14.8 zijn weer
gegeven. 'Vat grondsoort, ontwateringsdiepte en be
drijfsgrootte betreft mogen deze bedrijfsmodellen re
presentatief worden geacht voor het Leerinkbeek-

gebicd. Bedrijf B 2 vertegenwoordigt de bedrijven in 
de omgeving van het pompstation. 

De gewassen voor de bedrijfsmodellen werden in 
hoofdzaak gepaald door de specifieke gcschiktheid 
van de per bedrijf beschikbare gronden (label 14.9). 
Zo werd voor de grondwatertrappen II, III en V in 
vrijwel aile gevallen grasland gepland en voor de 
grotere ontwateringsdiepten in vrijwel aile gevallen 
akkerbouwgewassen. Er werd rekening gehouden met 
ccn goede vruchtwisseling zodat er bijvoorbeeld min
der rogge werd opgenomen dan in werkelijkheid in 
het gebied wordt geteeld. Verder werd in drie model
len een, overigens geringe, oppervlakte suikerbieten 
gei'ntroduceerd, omdat deze in de Achterhoek de Jaat
stc jaren wat meer in de be1angstelling komen. In de 
noordelijke Achterhoek nam de oppervlakte grasland 
in de periode 1957- 1965 toe met 6 %, zodat het 
percentage grasland in tabe1 14.10, hetgeen iets hoger 
is dan de wcrkelijkheid in 1963, gerechtvaardigd lijkt. 
Opgemerkt moet nog worden dat hct graslandaandeel 
in de totale bedrijfsoppervlakte op de bedrijven van 
18 en 24 ha kleincr is dan op de bedrijven van 6 en 
12 ha. Dit wijkt enigszins af van hctgeen in de prak
tijk werd geconstateerd. Voor de bedrijfsmodellen 
met cen geringe oppervlakte grand werd echtcr naar 
verhouding wat meer grasland gepland om een zo 
efficient mogelijk bewerkbare veestapel te krijgen. 
Niettemin is de veestapel bij 5 ha grasland toch nog 
zo klein (7 tot 9 melkkoeien met jongvee) dat hier 
niet de aanwezigheid van een melkmachine werd vcr
ondersteld. 

Tabel 14.8. Oppervlakte van de bedrijfsmodellen in ha onderverdeeld naar profieltype en 
grondwatertrap 

Bedrijf 

AI 
A2 
A3 
B1 
B2 
B3 
c 
D 

Totaal (lm) 
Total (ha) 

Holding 

Table 14.8. 
water class 

Profieltype 

p H 

grondwatertrap grondwatertrap 
II III V VI V VI VIla VIIb 

3 2 1 
2 2 1 
2 I I 
6 5 1 
4 3 1 1 
4 2 2 1 
9 4 1 2 2 

I 5 7 2 2 2 
2 35 26 4 2 5 7 6 

II lii v VI v VI VIla Vllb 
groundwater class groundwater class 

p H 

Profile type 

K 

grondwatcrtrap 
// III V 

1 

2 

2 2 1 
2 5 2 

II III v 
groundwater class 

K 

Totale 
opp. 
(ha) 

6 
6 
6 

12 
12 
12 
18 
24 
96 

Total 
acreage 

(ha) 

Size of the holding model in ha subdivided according to profile type and ground-
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Tabel 14.9. Gewassenkeuze voor de bedrijfsmodellen in ha per profieltype en per grondwatertrap 

Bedrijf Gewas Profieltype Totale 
opp. 

p H K (ha) 

grondwatertrap grondwatertrap grondwatertrap 
II III v VI v VI VIla VIIh II III v 

AI gras/ grassland 3,00 2,00 5,00 
v.bieten!fodder beets 0,25 0,25 
aardappelcn/ potatoes 0,25 0,25 
z.graan/ oats and barley 0,25 0,25 
roggc, st.kn./rye, turnips 0,25 0,25 

A2 gras/ grasslmui 2,00 2,00 1,00 5,00 
aardappelen/ potatoes 0,33 0,33 
z.graanloats and barley 0,34 0,34 
rogge, st.kn./rye, turnips 0,33 0,33 

A3 gras/ grassland 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 
aardappelen/ potatoes 0,33 0,33 
z.graan!oats and barley 0,34 0,34 
rogge, st.kn.!rye, turnips 0,33 0,33 

B1 gras/ grassland 6,00 4,00 10,00 
v.bieten/fodder beets 0,25 0,25 
s.bietenlsugar beets 0,33 0,33 
aardappelen/ potatoes 0,33 0,25 0,58 
z.graan/ oats and barley 0,34 0,25 0,59 
rogge, st.kn.lrye, turnips 0,25 0,25 

B2 gcaslgrassland 1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 10,00 
aardappelen/ potatoes 0,33 0,34 0,67 
z.graanloats and barley 0,33 0,33 0,66 
rogge, st.kn.!rye, turnips 0,34 0,33 0,67 

B3 gras/ grassland 4,00 2,00 1,00 2,00 1,00 10,00 
v.bietcnlfodder beets 0,25 0,25 
aardappelen/ potatoes 0,25 0,34 0,59 
z.graan!oats and barley 0,25 0,33 0,58 
rogge, st.kn.lrye, tumips 0,25 0,33 0,58 

c gras/grassland 9,00 3,00 12,00 
s.bietenlsugar beets 0,25 0,25 0,50 
aardappclen/ potatoes 0,25 0,25 0,65 0,65 1,80 
z.graanloats and barley 0,50 0,25 0,70 0,70 2,15 
rogge, st.kn.lrye, tumips 0,25 0,65 0,65 1,55 

D gras/ grassland 1,00 5,00 4,00 2,00 2,00 1,00 15,00 
s.bietenlsugar beets 0,75 0,50 1,25 
aardappelen/ potatoes 0,75 0,50 0,65 0,65 2,55 
z.graan/ oats and barley 1,50 0,50 0,70 0,70 3,40 
rogge, st.kn.!rye, turnips 0,50 0,65 0,65 1,80 

II Ill v VI v VI VIla VIIb II Ill v 
groundwater class groundwater class groundwater class 

p H K Total 
acreage 

Holding Crop Profile type (ha) 

Table 14.9. Cropping pattern of the holding models per profile type and per groundwater class 
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Tabel 14.10. Gewasoppervlakte in ha voor de acht bedrijfsmodellen 

Gewas Bedrijfsmodel Totale opp. 

AI A2 A3 Bl B2 B3 c D ha % 

Grasland 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 12,00 15,00 72,00 75 
Grassland 
Voederbieten 0,25 0,25 0,25 0,75 
Fodder beets 
Suikerbieten 0,33 0,50 1,25 2,08 2 
Sugar beets 
Aardappelen 0,25 0,33 0,33 0,58 0,67 0,59 1,80 2,55 7,10 7 
Potatoes 
Zomergraan 0,25 0,34 0,34 0,59 0,66 0,58 2,15 3,40 8,31 9 
Oats and barley 
Rogge, st.knollen 0,25 0,33 0,33 0,25 0,67 0,58 1,55 1,80 5,76 6 
Rye, turnips 
Totaal 6,00 6,00 6,00 12,00 12,00 12,00 18,00 24,00 96,00 100 
Total 

A 1 A2 A3 Bl B2 B3 c D ha % 

Crop Holding model Total acreage 

Table 14.10. Acreage of the various crops in ha for the eight holding models 

6. BEDRIJFSECONOMISCHE GEVOLGEN VAN 
EEN VERBETERDE WATERBEHEERSING 

Om een berekening te kunnen opzetten over de te 
verwachten invloed van verbeteringen in de water
bcheersing op de bedrijfsinkomens, zal in de eerste 
plaats de vraag moeten worden beantwoord hoe ver 
de verbeteringsmaatregelen zullen strekken, althans in 
hoeverre hierdoor de opbrengstdepressies zullen wor
den opgeheven. Praktisch moet het onmogelijk wor
den geacht alle onvo!komenheden geheel op te heffen, 
zodat ook de opbrengstdepressies niet geheel teniet 
gedaan zu11en kunnen worden. Omdat echter de ver
beteringsgraad moeilijk exact is vast te stellen wordt 
in de nu volgende berekeningen uitgegaan van een 
totale opheffing der opbrengstdepressies, beseffende 
dat hiermede dan - onder voorbehoud van vele schat
tingen en onnauwkeurigheden - de uiterste grens der 
mogelijkheden wordt weergegeven. Ten aanzien van 
de aard der verbeteringsmaatregelen wordt in dit op
zicht gedacht aan grondwaterpeilbeheersing (ontwate
ring, infiltratie) op de laag gelegen gronden en bere
gening op de hogere gronden. 

Een tweede vraag, die nog beantwoord moet wor
den is, of als gevolg van de verbeteringen in de water
beheersing de gewassenkeuze per bedrijf zal verande
ren. Een sterke uitbreiding van de akkerbouwsector 
Jigt niet in de lijn der verwachtingen, omdat hiervoor 
met het oog op de inkomensmogelijkheden de bedrij
ven te klein zijn. Anderzijds bestaat er wei de moge
lijkheid dat een aantal bedrijven zal overschakelen 
naar een volledig graslandbedrijf. De kans dat dit op 
grote schaal zal gebeuren Jijkt overigens klein omdat 
het huidige bouwland reeds in belangrijke mate in 

dienst staat van de rundveebouderij (stro, voederbie
ten, stoppelknollen). Ret leek daarom verantwoord 
om voor dit gebied de bedrijfseconomische conse
quenties van een verbeterde waterbeheersing na te 
gaan bij gelijkblijvend bouwplan. 

De sectoren grasland en rundveehouderij zullen een 
aantal veranderingen ondergaan, zeals weergegeven 
in label 14.11. Bij de berekening van de voederpro
duktie, uitgedrukt in zetmeelwaarde (ZW), * werd uit
gegaan van de volgende opbrengstcn per ha zonder 
depressie: grasland 4500 kg ZW, voederbieten 8075 
kg ZW, voederbietenloof 975 kg ZW, suikerbieten
koppen en -blad 2880 kg ZW, aardappeluitschot 1126 
kg ZW, stoppelknollen 1950 kg ZW. De bietenkop
pen en stoppelknoJJen kunnen in het begin van de 
stalperiode in 5 weken tijds vers worden opgevoerd, 
behalve op de bedrijven C en D waar een gedeelte 
van de bietenkoppen moet worden ingekuild. Hierbij 
is gerekend met 25 % conscrveringsverliezen. 

Als voederbehoefte voor een melkkoe met bijbeho
rend jongvee (1,35 gve) ** is, bij een meJkproduktie 
van 4200 kg met 4 % vet per koe per jaar, gerekend 
met de vo1gende voederbehoefte: 

gras in de weideperiode 
ruwvoer in de stalperiode 
krachtvoer 

Totaal 

1525 kg zw 
1270 kg zw 
430 kg zw 

3225 kg zw 

* De zetmeelwaarde (ZW) is het getal dat aangeeft hoe
veel kg verteerbaar zetmeel met 100 kg van een voeder
middel in vetvonnend vermogen overcenkomen. 
** gve = grootvee-eenheden (omgerekend op basis van 
voederbehoefte. 1 melkkoe = 1 gve). 
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Tabel 14.11. Veranderingen in de rundveehouderijsector (m.d. = met depressies; z.d. = zonder depressies) 

Bedrijf ZW-produktie Aant. melkkoeien kg N per ha ZW in ruwvoer ha maaien 
van grasland voor ruwvoer 

m.d. z.d. m.d. z.d. m.d. z.d. m.d. z.d. m.d. z.d. 

AI 22786 25529 8,15 9,12 225 300 7821 8592 5,60 6,10 
A2 21209 23514 7,59 8,40 225 300 8675 9640 6,20 6,90 
A3 20759 23514 7,43 8,40 209 300 8469 9640 6,10 6,90 
B 1 44178 49350 15,81 17,63 225 300 16390 18114 11,70 12,90 
B2 41097 47059 15,70 16,81 202 300 16732 19365 12,00 13,80 
B3 43906 49054 15,71 17,50 221 300 16317 18312 11,70 13,10 
c 54246 60137 19,41 21,48 225 300 19000 21243 13,60 15,20 
D 66912 76672 23,94 27,38 200 300 21991 25745 15,70 18,40 

m.d. z.d. m.d. z.d. m.d. z.d. m.d. z.d. m.d. z.d. 

SE in coarse Number of ha cut 
Holding SE-production Number of cows kg N per ha fodder of grassland for coarse fodder 

Table 14.11. Changes in live-stock section (rn.d. = with depressions; z.d. = without depressions) 

De hoeveelheid ruwvoer in de stalperiode is voldoen
de voor dieren met een produktie van ca. 8 kg melk 
per dag. Voor hogcre produkties wordt bijgevoerd 
met krachtvoer. Het aantal melkkoeien met jongvee 
per bedrijf wef(l gevonden door de totale ZW-pro
duktie te delen door 2795, waarbij dus als uitgangs
punt is genomen dat geen ruwvoer wordt aangekocht, 
maar dat na verbetering van de waterbeheersing de 
veestapel wordt uitgebreid. 

In de nieuwe situatie wordt een intensief grasland
gebruik verondersteld, waarbij 300 kg N per ha zal 
worden gestrooid. De rnogelijkheid hiertoe is in de 
oude situatie in veel rnindere mate aanwezig hetgeen 
in het depressiepercentage maar oak in de stikstofgift 
tot uitdrukking komt. De grotere veebezetting in de 
nieuwe situatie vereist meer ruwvoer voor de stal
periode, waardoor er meer gras dan voorheen moet 
worden gernaaid. De gemaaide oppervlakte in procen
ten van de totale oppervlakte grasland per bedtijf 
varieert met depressie van 105 % tot 124 % en zon
der depressie van 122 % tot 138 %. Bij de te maaien 
oppervlakte is gerekend met een opbrengst van 1400 
kg ZW per ha per snede. De grondwaterstandsdaling 
onder invloed van het pompstation is hier nog niet 
bij bedrijf B 2 doorberekend. 

Door het voorkomen van opbrengstdepressies zal 
de veestapel op de kleinere bedrijven kunnen worden 
vergroot met 1 tot 2 melkkoeien en op de grotere 
bedrijven met 2 tot 4 melkkoeien. Dit zal extra stik
stof en arbeid kosten en er zal meer grasland moeten 
worden gemaaid voor ruwvoedcrwinning. 

De financit:He consequenties van de veestapeluit
brciding zijn gebaseerd op de volgende uitgangspun
ten: 
Per koe (met bijbehorcnd jongvee) in guldens 
Melkgeld 4200 kg a 38 cent = 1596 

Omzet en aanwas 

Totaal opbrengst 
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450 

= 2046 

Kosten krachtvoer 
Kosten strooisel 
Rente 
Veearts, KI, melkcontr. c.d. 

Totaal directe kosten 

Saldo per koe 

300 

20 
100 

120 

540 

1500 (afgerond) 

Verder moet nag rekening worden gehouden met de 
volgende kosten: extra slikstof f 1 per kg N; extra 

ruwvoederwinning in loonwerk f 150 per ha; extra 
stalruimte f 125 per koe. Bovcndien extra arbeid a 
f 5 per uur voor: machinaal melken en veeverzorging 
75 m.u. (man uur) per koe (B C D); machinaal stik
stof strooien 1 m.u. per 60 kg N (B C D); handmel

ken en veeverzorging 150 m.u. per koe (A); stikstof 
slrooien met de hand I m.u. per 30 kg N (A). 

Wat de marktbare akkerbouwgcwassen betreft, mag 
worden aangenomen, dat de met de opbrengstver
hoging verband houdende extra kosten zo gering zijn 
dat ze kunnen worden verwaarloosd. De volgende 
opbrengstprijzen zijn gerekend in guldens per 100 kg: 

suikerbieten 6; aardappelen 8; zomergraan 29; rogge 
32; stro 7. 

De totale financH~Ie consequenties van een ver
beterde waterbeheersing zijn in tabel 14.12 per bedrijf 
san1engevat. Opgemerkt moet worden dat hierin geen 
kosten voor de waterbeheersingsmaatregelen als zo
danig zijn verdiscontcerd. Tabel 14.12 geeft als cijfer

matig samenvattend en concluderend overzicht aan~ 
Ieiding tot een kritische nabeschouwing. Vooral vraagt 
hierbij een aantal uitgangspunten nag eens de aan
dacht. 
De opbrengstdepressiepercentages. Deze zijn afgeleid 
uit een reeds eerder uitgevoerd landelijk onderzoek 
(zie deelrapport 13) en schattenderwijs nader afge
stemd op de omstandigheden in het Leerinkbeek~ 

gebied. Temeer omdat het hier gaat om gemiddelden, 



Tabel 14.12. 'Vaterbeheersingseffect in guldens per bedrijf en per ha 

Bedrijf 

A1 A2 A3 B 1 B2 B3 c D 

Opbrengstverhoging marktbare gewasscn 127 190 166 340 359 254 1070 1605 
Increase yield marketable crops 
Saldoverhoging rundveehouderij 1455 1215 1455 2730 3165 2685 3105 5150 
Increase live-stock balance 
Totaal 1584 1405 1621 3070 3524 2939 4175 6755 
Total 
Extra kosten stikstof 375 375 455 750 980 790 900 1500 
Extra costs nitroge11 

loonwerk 75 105 120 180 270 210 240 405 
contractor 
stalruimte 121 101 121 228 264 224 259 470 
stable 
arbeid 790 670 804 745 873 737 851 1615 
labour 
totaal 1361 1251 1500 1903 2387 1961 2250 3950 
total 

Effect waterbeheersing netto per bedrijf 221 154 121 1167 1137 978 1925 2815 
Effect water control net per ho/db1g 

netto per ha 37 26 20 97 95 83 107 117 
net per ha 
per ha (excl. arb.) 169 137 154 159 168 143 154 185 
per lw (excl. labour) 

Al A2 A3 Bl B2 B3 c D 

Holding 

Table 14.12. Effect of water colltml in Dutch guilders per holding and per ha 

terwijl de variatie van jaar tot jaar vrij groat kan zijn, 
moet met schattingsfoutcn en onnauwkeurigheden 
rekcning worden gehouden. Nader onderzoek op dit 
punt zou de betrouwbaarheid van de berekeningen 
kunnen vergroten. 

Dat cen nauwkeurige vaststclling van de gemiddel
de depressicpcrcentages (zie tabel 14.4) van veel be
tekenis is, blijkt uit tabcl 14.13. Hierin is de verandc
ring van het waterbeheersingseffect als gevolg van een 
5 % lager respectievelijk 10 % hogcr depressieniveau 
wecrgegeven. 
De prijzen. Deze zijn gebaseerd op het huidige niveau 
of het niveau dat op korte termijn binnen de EEG 
wordt verwacht. Het ingecalculeerde arbeidsloon (f 5 
per uur incl. soc. lasten) is gcbaseerd op een werktijd 
van 2500 uur per jaar en een jaarloon van .f 12500. 
Bij sterk van het huidige niveau afwijkende prijs
prognoses voor een lange termijn stuit men op grote 
onzekerheden. 
Opbrengst per koe. De begrote melk- en vleesproduk
tie per koe ligt ongeveer op he! landelijk gemiddelde. 
Van hct Leerinkbeekgebied zijn geen produktiegege
vens nagegaan. Er werd geen aanleiding gevonden om 
te veronderstellen dat het produktieniveau in het ge
bied sterk zou afwijken, maar a1leen nader onderzoek 
kan hierover uitsluitsel geven. 
Extra stikstof op grasland. De vraag rijst of bij cen 

Tabel 14.13. lnvloed depressieniveau op waterbeheer
singseffect in guldens per ha ( + en - betekent meer 
resp. minder dan de bedragen genoemd onder netto per 
ha en per ha (excl. arb.) in tabel 14.12) 

Bedrijf 

AI 
A2 
A3 
B I 
B2 
D3 
c 
D 

Holding 

Depressicniveau 

5% lager 

netto excl. extra 
arbeidskosten 

-12 -74 
-9 -65 
-10 -71 
-42 -72 
-36 -70 
--43 -71 
-51 -74 
-46 -77 

excl. labour 
net costs 

5% lower 

10% hoger 

netto exc1. extra 
arbeidskosten 

+ 28 +149 
+ 28 +140 
+ 28 +140 
+ 94 +154 
+ 85 +141 
+ 87 +147 
+107 +154 
+125 +160 

excl. labour 
net costs 

10% higher 

Depression /e)•el 

Table 14.13. Influence of depression level on effect of 
water control in Dutch guUders per ha ( + and - signify 
more resp. less than the sums given under net per Ita and 
per ha (excl. labour) in table 14.12) 
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verbeterde waterbeheersing de extra grasproduktie 
wei zoveel extra stikstof Vereist als is aangenomen. 
Het is denkbaar dat de verbeterde waterbeheersing 
bet effect van de stikstof zal verhogen, waardoor de 
extra kosten van de stikstof aan de hoge kant zijn 
begroot. Anderzijds is voor de begrote grasproduktie 
een intensief en vakkundig graslandgebruik vereist, 
hetgeen in het gebied waarschijnlijk niet in a1le ge
vallen zal worden gerealiseerd. 
Arbeid en loonwerk. Omdat de extra voederwinning 
moet worden uitgevoerd in een tach al drukke periode 
is hiervoor hulp van derden (loonwerk) ingecalcu
leerd. Bij het begroten van de extra arbeid voor mel
ken, veeverzorging en stikstof strooien is ervan uit
gegaan dat op de bedrijven (modellen) van 6 ha geen 
trekker en melkmachine beschikbaar zijn. 
Het is denkbaar dat vooral op bedrijven met een 
ruime arbeidsbezetting (arbeidsoverschot) voor de 
extra arbeid genoegen zal worden genomen met een 
lagere beloning dan f 5 per uur. Voor de hier toege
paste rentabiliteitsberekening moet dit echter buiten 
beschouwing worden gelaten. 
Extra kosten voor stalruimte. Het bedrag van f 125 
per koe met bijbehorend jongvee is gebaseerd op een 

investering van f 1500 per koe in verbouwing of 
nieuwbouw. In de praktijk zal de variatie zeer groat 
zijn, afhankelijk van de inrichting der bestaande stat
len, eigen hulp bij de bouwwerkzaamheden, de nood
zaak tot extra voorzieningen voor bet melken, de 
voederopslag, de mestafvoer, jongveestalling e.d. 

7. DE OMGEVING VAN HET POMPSTATION 

De gronden in de omgeving van het pompstation 
ondervinden een wateronttrekkende werking die over
eenkomt met ongeveer een grondwatertrap (zie par. 4) 
in droge richting. Voor te natte perce1en betekent dit 
een verbetering, voor goede of reeds droogtegevoe1ige 
percelen een verslechtering. Bedrijfsrnodel B 2 (zie 
tabellen 14.8 t/m 14.12) komt overeen met het ge
middelde van vijf bedrijven in het desbetreffende 
gebied, maar de invloed van de grondwaterstandsver
laging werd in voorgaande berekeningen niet verdis
conteerd. In tabel 14.14 is de invloed van de grond
waterstandsverlaging op het te verwachten waterbe
heersingseffect doorberekend door de berekeningen 
opnieuw uit te voeren, maar nu op basis van een een 

Tabel 14.14. Waterbeheersingseffect in de omgeving van bet pompstation in guldens per beM 
drijf en per ha 
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Beddjf 

A2 B2 c 

Opbrengstverhoging martkbare gewassen 190 383 1309 
Increase yield marketable crops 
Saldoverhoging nmdvee 1815 3765 3900 
Increase live-stock balance 
Totaal 2005 4148 5209 
Total 
Extra kosten stikstof 555 1140 1128 
Extra costs nitrogen 

loonwerk 165 330 300 
contractor 
stalruimte 151 314 325 
stable 
arbeid 1000 1036 1069 
labour 

Totaal 1871 2820 2822 
Total 
Effect waterbeheersing per bedrijf 134 1328 2387 
Effect water control per holding 

netto per ha 22 110 133 
net per ha 
bij 5 % lager depressieniveau -11 -42 -51 
at 5 % lower depression level 
bij 10 % hoger depressieniveau +32 +88 +107 
at 10% higher depression level 

A2 B2 c 

Holding 

Table 14.14. Effect of water cotttrol in the neighbourhood of the pumping station in Dutch 
guilders per holding and per ha 



trap lager 1iggend grondwaterstandsniveau. 
Behalve voor bedrijf B 2 is de berekening ook uit

gevoerd voor de bedrijven A 2 en C om ook een 
indruk te krijgen van het effect bij een kleinere en 
een grotere bedrijfsoppervlakte. Wat de grondsoorten 
en oorspronkelijke grondwatertrappen betreft, wijken 
de bedrijven A 2 en C nict sterk van bedrijf B 2 af. 
Bij bedrijf B 2 komt in dit geval echter l ha grasland 
op profieltype P, grondwatertrap VII• en bij bedrijf 
C komt 0,25 ha suikerbieten op grondsoort H, grond
watertrap VJia. Omdat hiervoor in tabel 14.3 geen 
opbrengstdepressiepcrcentage werd vermeld, is in deze 
gevallen gerekend met 30 rcsp. 25 %. Uit de berekc
ning blijkt dat er bij bet pompstation een groter effect 
van verbeteringen mag worden verwacbt dan in de 
rest van het gebied, altbans voor de grotere bedrijven 
(vergclijk netto-effect per ha met tabel 14.!2, kolom 
11). Verbetering in dit gebied betekent beregening 
van vrijwel bet gehele bedrijf. De kosten van een 
regeninsta11atie in aanmerking genomen (150- 200 
gld. per ha) zal deze hier niet of nauwelijks rendabel 
kunnen worden gemaakt, zodat ook bier beregening 
van aileen de droogste gedeelten eerder in aanmer
king komt. 

8. RET WATERBEHEERSINGSEFFECT PER 
GRONDWATERTRAP 

In bet voorgaande is het totale waterbeheersings
effcct per bedrijf berekend. Voor vrijwel a11e bedrij
ven heeft dit ecbter betrekking op twee maatregelen 
namelijk beregening van de te droge gronden en out
watering van de te natte gronden. De grondwatertrap
pen II en III komen in aanmerking voor ontwatering 
en de grondwatertrappen VI en VII voor beregening. 
Grondwatertrap V is in de winter te nat en in de 
zorner te droog. Om bier de opbrengstdepressie geheel 
op te heffen zou zowel de grondwaterstand moeten 
worden verlaagd als beregening moeten worden toe
gepast. Het effect van elke maatregel afzonderlijk is 
niet gemakkelijk vast te stellen, maar om cen bereke
ning van bet effect per grondwatertrap te rnaken is 
hier voor elk van beide maatregelen de helft van het 
totaal te verwacbten effect aangenomen. Het bereken
de effect per grondwatertrap is weergegeven in tabel 
14.15. Deze effecten werden gevonden door per be
drijf steeds voor fen grondwatertrap tegelijk de in
vloed van ontwatering c.q. beregening te begroten. 

Uit tabel 14.!5 blijkt dat op de kleine bedrijven (A} 
geen financieel voordeel van ontwatering mag worden 
vcrwacbt. Dit komt omdat de intensivering van het 
graslandgebruik zoveel extra arbeid vraagt dat dit, 
gerekend tegen f 5 per uur, niet tegen de extra op
brengsten opweegt. Ook de beregening op grond
watertrap V Ievert geen voordeel op omdat het ook 
hier om grasland gaat, waarvoor extra arbeid meet 

Tabel 14.15. \Vaterbeheersingseffect per grondwatertrap 
in guldens per ha 

Bedrijf Verbetering door 

ontwatering beregening 

grondwatertrap grondwatertrap 
]! II! v v VI vna, b 

AI -6 -8 -8 271 
A2 -10 -3 -3 207 
A3 -9 -5 -5 -11 169 
Bl 56 51 51 318 
B2 181 57 25 25 127 200 
B3 58 20 20 162 187 
c 61 42 42 244 199 
D 147 60 46 46 227 189 

f[ lll v v VI VIla, b 
groundwater class groundwater class 

Holding drainage sprinkling irrigation 

Improved by 

Table 14.15. Effect of water control per groundwater 
class in Dutch guilders per ha 

worden ingezet. Hetze1fde geldt voor grondwatertrap 
VI op bedrijf A 3. Oak hier betreft het grasland. 
Anders ligt het met de droge gronden met akkerbouw 
op deze kleine bedrijven. De opbrengstverhoging ver
eist bier geen extra arbeid en Ievert daat·om een voor
deel op van netto f 169 tot f 271 per ha. 

Op de grotere hedrijven biedt de waterbeheersing 
mCCr perspectief. Op grondwatertrap II wordt het 
effect van ontwatering berekend op f 147 tot f 181 
en op grondwatertrap III op f 56 tot f 61 per ha. 
Het grotere verschil in ontwateringseffect op grand-

Tabel 14.16. Waterbeheersingseffectcn per bedrijf in 
guldens per ha cnltuurgrond 

Bedrijf Ontwatering Beregening Totaal 

AI -6 43 37 
A2 -6 32 26 
A3 -5 25 20 
Gem. -6 33 27 
1Hean 
B I 49 48 97 
B2 42 53 95 
B3 35 48 83 
Gem. 42 50 92 
ll1ean 
c 40 67 107 
D 51 66 117 
Gem. 45 66 111 
Mean 

Holding Drainage Irrigation Total 

Table 14.16. Effect of water control per holding ill 
Dutch guilders per ha cultivated land 
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watertrap V wordt veroorzaakt door het grondgeR 
bruik. !viet aileen grasland bedraagt hier het netto
effcct f 20 tot .f 25 en bij gedeeltelijk gebruik als 
bouwland varieert het effect van J 42 tot .f 51. Door 
dezelfde oorzaken varieert op grondwatertrap V .het 
beregeningseffect. Nogmaals wordt hier opgemcrkt 
dat het ontwaterings- en beregeningseffect op grond
watertrap V even hoog is gcschat. 

De beregeningseffecten op de grondwatcrtrappen 
VI en VII varieren sterk, namclijk van f 127 tot 
f 318 (bedrijvcn van 12 ha en grater). Behalve door 
het grondgebruik (bouwland of grasland) wordt hier 
de variatie ook veroorzaakt door een verschil in 
depressieperccntage tussen grondwatertrap VI op proR 
fieltype P en grondwatertrap VI op proficltype H (zie 
tabcl 14.4). 

9. DE BETEKENIS VAN EEN VERBETERDE 
WATERBEHEERSING 
VOOR HET GEBIED ALS GEHEEL 

Ten slotte zal worden getracht een antwoord tc 
geven op de vraag wat een verbeterde waterbeheersing 
in het gebied gemiddeld per ha cultuurgrond per jaar 
aan financieel voordeel kan opleveren. Met behulp 
van de oppervlakten per grondwatertrap uit tabel 14.8 
en de waterbeheersingseffecten per grondwatertrap 
per ha uit tabel 14.15 kan hct totale effect voor elk 
bedrijf, gcsplitst naar ontwatering en beregening, per 
ha cultuurgrond worden berekend. Dit is weergegeven 
in tabel 14.16. Gaan we deze waterbeheersingseffec-

ten nu wegen met de oppervlakteperccntages (uit ta
bel 14.1) waarop de bedrijfsmodcllen globaal betrek
king hebben, dan kunncn we als volgt het gemiddclde 
waterbeheersingseffect per ha cultuurgrond voor het 
gchcle gebied berekenen. 

Voor het gehele gebied kan het totale waterbeheer
singseffcct worden berekend op gcmiddeld 33 + 52 
= 85 gulden per ha cultuurgrond (tabel 14.17). Hicr
bij is er van uitgcgaan dat de opbrengstdepressies vol
ledig door de verbeteringen worden opgeheven. Dit 
uitgangspunt is echter niet reeel. Vooral als gevolg 
van meestal grillig verlopende vrij stcilc hellingen in 
het tcrrein zal plaatselijk met minder gewenste grond
waterstanden genocgen genomen moeten worden; aan
genomen is dat hierdoor het effect 20 % beneden het 
bcrekende optimum blijft. Het reele waterbeheersingsR 
effect wordt dan J 68 per ha cultuurgrond (ontwate
ring f 26, beregening j' 42). 

Een enkele opmerking dient nog gemaakt te wor
den over de a1gcrneen waar te nemen ontwikkeling 
naar grotcre bedrijven. Indien in de toekomst de miniR 
mum bedrijfsoppervlakte zou kunnen worden gesteld 
op 8 a 10 ha dan kunnen effecten van ontwatering en 
beregcning voor het gebied als gehee1 worden ver
wacht van j' 43 respectievelijk f 57 en bij 80% reali
sering hiervan worden deze bedragen respectievelijk 
.f 34 en .f 46 per ha. Met betrekking tot de uitvoering 
moet verbetering van de ontwatering als een collec
tieve maatregel worden bcschouwd, waarbij de kosten 
voor het gebied als geheel niet hoger zullen mogen 
zijn dan f 26 per ha per jaar. De beregcning is mcer 
een maatregel voor individucle bedrijven, zodat het 

Tabel 14.17. Gemiddeld waterbeheersingseffect voor het gehele gebied in guldens per ha 
cultuurgrond 

Bedrijf Totaal 
gebied 

A 1,2,3 B 1, 2, 3 C enD 

Ontwateringseffect -6 42 45 
Effect water control 
Oppervlakte percentage 21 45 34 100 
Acreage percentage 
Gem. ontwateringseffect - 1 19 15 33 
Mean effect water control 

Beregeningseffect 33 50 66 
Effect of irrigation 
Oppervlakte percentage 21 45 34 100 
Acreage percentage 
Gem. beregeningseffect 7 23 22 52 
Nleau effect of irrigation 

A 1,2,3 B 1,2, 3 C and D Total 
area 

Holding 

Table 14.17. ·Mean effect of water control for the total area in Dutch guilders per ha 
cultivated land 
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beregeningseffect voor het gebied per ha cultuurgrond 
weinig zcgt over de ·maximaal toelaatbare kosten van 
beregening per ha per jaar. Hiervoor dient tabel 14.15 
te worden gebruikt, waarin de beregeningseffecten 
per grondwatertrap zijn weergegeven. Voor de grond
watertrappen VI en VII blijkt hier het beregenings
effect gemiddeld ca . .f 190 per ha te bedragen, het
geen bij een realisering van 80 % ca. f 150 per ha 
betekent. 

10. SAMENVAITING EN CONCLUSIES 

Het te verwachten financiCle effect van maatrege
len tcr verbetering van de waterbeheersing in de land
bouw kan vooraf kwantitatief worden benaderd door 
middel van op de praktijk van het desbetreffende 
gebicd afgestemde bedrijfsbegrotingen. De betrouw
baarheid van de uitkomsten wordt voor een groat deel 
bepaald door het realiteitsgehalte van de gekozen uit
gangspunten. Vooral de bereikbare opbrengstverho
ging voor de in aanmerking komende gewassen is 
hierbij van veel betekenis. 

Voor het stroomgebied van de Leerinkbeek in de 
Achterhoek werd, afgezien van de feitelijke kosten 
der uit te voeren waterbeheersingswerken, een finan
cieel effect van f 85 per ha cultuurgrond berekend. 
Omdat aangenomen wordt dat het bcrekende optimum 
in de praktijk niet op aile gronden in het gebied ge
heel zal worden bereikt is hierop een correctie van 
20 % toegepast, zodat het realiseerbare waterbeheer
singseffect is begroot op ca. f 10 per ha. 

Om dit te bereiken zal op de grondwatertappen II 
en III de beheersing van de grondwaterstand moeten 
worden verbeterd, terwijl op de grondwatcrtrappen VI 
en VII beregening moet worden toegepast. Op grond
watertrap V zal zowel een betere grondwaterstands-

bcheersing als beregening moeten worden toegepast. 
Het berekende gemiddelde waterbeheersingseffect 

van f 70 per ha kan als volgt worden gespecificeerd: 
grondwatertrap II en III (46 % van de oppervlakte): 
gemiddeld effect .f 44 per ha; 
grondwatertrap V (32 % van de oppervlakte): gemid
deld effect f 49 per ha; 
grondwatertrappen VI en VII (22 % van de opper
vlakte): gemiddeld effect .f !54 per ha. 

In verband met geringere mogelijkhcden tot ratio
nele aanwending van de extra benodigde arbeid Ievert 
de waterbeheersing voor bedrijven kleiner dan onge
veer 8 ha bij de gekozen uitgangspunten vrijwel geen 
netto voordelcn op. Worden deze kleine bedrijven 
buiten beschouwing geJaten dan stijgt het gemiddelde 
waterbeheersingseffect van ongeveer f 70 per ha tot 
f 80 per ha. 

Indien voor de gronden in de omgeving van het 
pompstation rekening wordt gehouden met de water
onttrekkendc werking hiervan, kan hier - bedrijven 
kleiner dan 8 ha buiten beschouwing gelaten - een 
reeel waterbeheersingseffect van gemiddeld .f l 00 per 
ha worden begroot. 

Een technisch verbeteringsplan zal moeten aan
tonen in hoeverre de berekende waterbeheersings
effccten met zo laag mogelijke kosten kunnen worden 
gerealiseerd. In ieder geval zullen deze kosten de be
rekende cffecten niet mogen overschrijden. 
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DEELRAPPORT 15 

Overwegingen ten aanzien van de grondslagen van een 
toekomstplan voor de waterhuishouding 

m de Gelderse Achterhoek 
W. C. Visser 

1. DE NOODZAAK VAN TOEKOMSTPLANNEN 
VOOR DE WATERHUISHOUDING 

De Gelderse Achterhoek is, over het geheel ge~ 

nomen, een wat nat gebied. Het vele grasland dat men 
er aantreft wijst hier reeds op. In de waterschappcn 
is men druk bezig met plannen voor verbetering van 
de afvoer, urgenter geworden na enkele perioden van 
hoog water en overstroming. Over waterbehoefte in 
droge tijden hoort men weinig. Nu zijn verdrogingen 
minder spectaculair dan overstromingen, zodat via 
pers en radio geen klankbord voor de noden van 
waterbehoefte gevonden wordt. 

Een krachtige steun voor de inzichten en plannen 
met betrekking tot de wateraanvoer ontwikkelt zich 
in de laatste jaren buiten het landbouwmilieu en wei 
in verband met de drinkwatervoorziening. Men maakt 
schattingen omtrent een toekomstig waterverbruik die 
er op wijzen, dat over een aantal jaren een moment 
te verwachten is, waarop de helft van het regenwater 
dat na verdamping door het gewas overblijft, voor 
gebruik als drink- en bedrijfswater uit het gebied zal 
worden weggepompt. Dit wordt een formidabele in
greep in de waterhuishouding van het gebied en op 
vele plaatsen wordt reeds gewerkt aan plannen ter 
voorkoming van de dreigende bezwaren. 

Vraagt men zich af wat het nut van deze toekomst
plannen zal zijn, dan zou men goed doen zich de 
consequenties van een aanzienlijke verlaging van de 
grondwaterspiegel in te denken. Het gebied zou een 
aanmerkelijk droger karakter krijgen, de landbouw 
zou veel meer op bouwland moeten omschakelen zon
der daardoor de dreigende droogteschade geheel te 
kunnen ontgaan. Voor veedrenking en scheiding rou 
men naar andere oplossingen dan thans moeten om
zien, de verbeterde beken zouden het water niet meer 
ontvangen, waarvoor zij thans worden ontworpen. 
Door de beken zou 's zomers aileen nog afvalwater 
stromen dat, de grond indringende, het grondwater 
zou kunnen verontreinigen en bet drinkwater in kwa
Jiteit zou kunnen verminderen. 

Een oplossing lijkt voor de hand te liggen, en wei 
het gebruik van rivierwater. De argumentatie zou dan 
voor een deel omdraaien. In dit geval zouden althans 
de beekdalen natter worden en aile beken zouden wat 

302 

vergroot moeten worden om het aangevoerde water, 
dat als afvalwater terugkomt, weer af te voeren. De 
vraag is echter, of het water van de IJssel wei een 
betrouwbare bron van drinkwater is. Kan men, zo 
moet men zich afvragen, wei steeds zeker zijn van 
een voldoende reinigbare waterkwa1iteit. 

Het zal duidelijk zijn dat aileen een evenwichtig 
plan dat ontstaan is door aile methoden tot regeHng 
van de waterhuishouding in de beschouwing te betrek
ken, de goede oplossing zal kunnen brengen. De in de 
waterhuishouding gelnteresseerde groepen hebben veel 
belangen gemeen. Men zal er naar moeten streven het 
plan een zodanige vorm te geven, dat het beschikbaar
stellen van water aan landbouw en industrie, water
leidingbedrijven en recreatie en het op de juiste wijze 
weer kwijtraken van het afvalwater voor de samenM 
leving zo gering mogelijke kosten meebrengt. Daarbij 
zal de verdeling van kosten en baten over de gelnM 
teresseerde groepen zo aanvaardbaar mogelijk moeten 
zijn. 

2. DOEL VAN HET TE MAKEN PLAN 

Waterwinning, landbouw en waterafvoer hebben 
een aantal belangen gemeen, maar daarnaast bestaan 
tegenstellingen. Onttrekking van water door Jandbouw 
en waterwinning vergemakkelijkt de afvoer, onttrek
king door waterwinning en afvoer verbetert voor de 
landbouw de waterhuishouding in natte perioden. Het 
spaarzaam wateronttrekken door afvoer en landbouw 
tenslotte, zal meer water voor de waterwinning over
laten. Wordt de onttrekking ten behoeve van een van 
de drie belangen te groat, dan zal voor de andere 
twee een reductic van het beschikbare water optreden. 
Wanneer dit tekort zich bij de afvoer manifesteert, 
dan zal dit weinig hinder veroorzaken, maar een 
tekort aan water voor waterwinning of landbouw zal 
men graag willen voorkornen. 

Het afwegen van de belangen van de landbouw bij 
het vaststellen van de capaciteit van de afvoer is als 
vraagstuk reeds lang in overweging genomen. Het 
gaat bier om het vastste1!en van een gemiddelde af
voer, die voorkomt dat in de loop van enkele weken 
of maanden zich een te hoge grondwaterstand op
bouwt. Daarnaast moet echter ook een heftige, kort-



durende regenbui afgevoerd kunnen worden. Met de 
diepte en afstand van de ontwaterende leidingen kan 
men aan deze beide doelstellingen tegemoetkomen. 

\Vanneer de wateronttrekking voor waterwinning · 
nu echter zo in omvang toeneemt, dat een belangrijke 
invloed op de waterhuishouding ontstaat, dan zullen 
de te nemen maatregelen van afvoerregeling zich op 
de invloed van de pornpputten moeten afsternmen. 
Maar tevens zal men zich moeten afvragen hoe de 
waterwinning moet worden uitgevoerd om een zo ge
makkelijk mogelijke inpassing in het waterbeheersings
systeem mogelijk te maken. 

Wanneer met de kosten niet gerekend zou behoe
ven te worden dan was dit eenvoudig. \Vanneer men 
het net van putten zo dicht zou maken dat overal 
een voor die plek berekende verlaging van het grond
waterpeil zou optreden, dan zou dit overal een gelijke 
gunstige of ongunstige invloed op de groei van de 
gewassen uitoefenen. Wanneer overal de schade gelijk 
zou zijn, dan zou dit met het onttrekkingspatroon 
overeenkomen waarbij de hoeveelheid gewonnen water 
maximaal is. Dit zou een probleernstclling zijn die vee! 
gelijkt op de berekening van de optimale drainage
intensiteit, maar deze berekening dan echter uitgc
voerd voor het gcval dat de drainafvoer het gehele 
jaar constant zou zijn. Dit vraagstuk zou met de 
huidige kennis op te lossen zijn. 

Het probleem is in werkelijkheid echter gecom
pliccerder. De economisch gunstigste oplossing zal wei 
neerkomcn op een systeem van een niet te groat aan
tal pompstations, elk met een flinke capaciteit. Deze 
zullen vlak om de putten een watorstandsdaling ver
oorzakcn die forse verdrogingen zal teweegbrengen. 
Bij toenemende afstand tot de put nemen deze da
Jingen en de er door veroorzaakte verdrogingen af. 
De droogteschade zal afhangen van de grootte van de 
afzuigtrcchter en de diepte van de daling van de 
grondwaterspiegel. Men zal nu moeten streven naar 
ecn zodanige omvang, diepte en verdeling over hct 
gebied van deze afzuigtrechters, dat de schade per 
put en per oppervlakte-eenheid van het onttrekkings
gebied voor aile putten gelijk is. 

Uit een dergelijke berekening zal een stelsel van 
putten met een bepaalde dichtheid en dcbiet per put 
volgen. Onder de huidige omstandigheden zal een der
gelijk plan echter nict te realisercn zijn. De water
leidingmaatschappijen ontbreekt het aan de mogelijk
heid zich die gronden te verschaffen waar de pompput 
de gunstigste plaats inneemt, zowel ten amlZien van 
de landbouw als ten aanzien van de toekomstige 
waterwinning. 

.Men zou cr naar kunnen streven, plannen op te 
stellen omtrent de optimale lokalisatie van de water
winningsputten en spaarbekkens en het vastleggen 
van de bestemming van de gronden die de realisatie 
van die plannen in de toekomst verzekert. Daarnaast 
moet uit dezelfde berekeningen blijken wat de con-

sequenties voor de landbouw en het afvoersysteem 
zullen zijn, zodat bij verbeteringsplannen met de toe
komstige situatie rekening zal kunnen worden gehou
den met de sterke beinvloeding van de regionale 
waterhuishouding, die van een toenernende waterwin
ning het gevolg zal zijn. 

3. AARD VAN EEN PLAN MET BREDE 
DOELSTELLING 

Stand vroeger ten aanzien van de waterhuishouding 
de landbouw in het centrum van de belangstelling, 
voor de toekornst zou die centrale positie wei eens 
de waterwinning kunnen toevallen. \Vel is de water
onttrekking door de gewassen vele malen grater dan 
die voor de waterwinning, maar het onregelrnatiger 
patroon van waterstandsdaling door pompputten 
maakt dat de bezwaren daarvan veel grater kunnen 
zijn. 

In de volgende beschouwing zal daat·om worden 
uitgegaan van een stelsel van waterwinning dat zo 
breed mogelijk is opgezet. In een dergelijke opzet 
komen zcs mogelijkheden van waterwinning voor, en 
wei: 

- water\'.:inning met putten in terreinen zonder vee
ding uit open water; 

- watcrwinning met putten in lage gebieden met 
voeding door beken en door kwel; 

- watervoorraad-vorming in spaarbekkens; 
- wateronttrekking direct aan het open water van 

de beck; 
voediD.g van de beck met recirculerend afvalwater; 
waterwinning uit de grote waterwegen. 

In fig. 15.1 vindt men deze opzct in tekening weer
gegeven. De taak van de ontwerper is nu, voor elk 
middel van waterwinning zich af te vragen hoeveel 
water men zich op deze wijze op elk moment ge
durende het jaar zal kunnen verschaffen, welke na
delen en kosten elke vorm van waterwinning heeft, 
of er nog voordelen met een waterwinningsmethode 
in andere opzichten te behafen zijn en hoeveel water 
volgens elke techniek gewonnen moet worden om 
voor aile winningsmethoden tezamen de laagstc water
prijs te bereiken. Daarbij dient elke eventuele schade 
in rekening te worden gebracht. 

Het zal duide1ijk zijn, dat aan de wateronttrekking 
bij de eerste vier methoden een begrenzing geste1d 
wordt. De hoeveelheid beschikbaar water is bij deze 
technieken beperkt. 

Aan de onttrekking door middel van elk stelscl van 
waterwinning zal eveneens een grens gesteld worden, 
wanneer de sam van de kosten en vooral de omvang 
van de verdrogingsschade voor de landbouw zo hoog 
wordt dat een andere methode van waterwinnen aan
trekkelijker wordt. Wateronttrekking aan beken en 
spaarbekkens vindt zijn grens in de afvoer van de 
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Fig. 15.1. Principeschets betreffende de bronncn voor 
drinkwatervoorziening in een landbouwgebied, in de vorm 
van onttrekking aan grondwaterputten, zuivering van ri
vier- en afvalwater of ontleend aan spaarbekkens. 1 dorp; 
2 afvalwaterzuivering; 3, 8 spaarbekken; 4 recreatiemcer; 
5, 6 systeem van putten; 7 laaggelegen terrein; 9 centraal 
pompstation; 10 rivierwaterzuivering; 11 stuw; 12 beek; 
13 grote rivier; 14 transportbuisleiding; 15 infiltratie
leiding 
Sketch in principle of the sources of water available in 
an agricultural area, derived from groundwater wells, 
purification of river- and sewage water or from storage 
basins. 1 village; 2 sewage treatment plant; 3, 8 storage 
basin; 4 recreative basin; 5, 6 system of wells; 7 low lying 
terrain; 9 main pumping station; 10 ril•erwater purifica~ 
tion plant; II weir; 12 rivulet; 13 main river; 14 transport 
pipeline; 15 infiltration canal 

beek, waarbij in het eerste geval de lage afvoeren veel 
invloed hebben en in het tweede geval de hoge af
voeren vooral de waarde van de methode van voor
raadvorming bepalen. 

Veel minder begrensd zijn de waterwinningsmoge
lijkheden volgens de laatste twee methoden. Bij vol
ledige recirculatie is de hocveelheid water die verloren 
gaat zeer gering, zodat uit de rivier de IJssel, waar 
elke week even veel water door stroomt als de toe
komstige waterwinning in een jaar moet leveren, in 
principe de behoefte te voldoen zou zijn zonder dat 
de waterhoeveelheid daarbij tekort schiet. Zeals hier
na uiteengezet zal worden, is een onbegrensde moge
lijkheid van leveren van water niet een zo groot voor
deel, dat dit de definitieve oplossing zal beheersen, 
noch is de beperkte winningsmogelijkheid bij de eerste 
vier methoden zo belangrijk dat daartegenover hun 
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andere voordelen reeds bij voorbaat in bet niet vallen. 
Deze voor- en nadelen verdienen een afzonderlijke 
bespreking. 

3.1. WATERWINNING MET PUTTEN 

ZONDER VOEDING UIT OPEN WATER 

Het winnen van diep grondwater heeft bet grote 
voordeel water van de meest betrouwbare kwaliteit te 
leveren. Het water kan niet door ongeluk of onzorg
vuldigheid plotseling onbruikbaar worden, ongewenste 
invloeden hebben eerst na lange tijd een schadelijk 
effect en men heeft ruirnschoots tijd om tegenmaat
regelen te treffen of uit te wijken. Dit voordeel is in 
tijden van epidemieen en oorlog zo groot, dat dit 
aileen de doorslag zou kunnen geven. Het grondwater 
zal hierom steeds een grote voorkeur genieten. Deze 
voorkeur zal nog ondersteund worden door de lagere 
reinigingskosten en dus door een lage watcrprijs. 

\Vateronttrekking met putten had tot dusverre veel
al op hoge gronden plaats met het oog op de toleran
tie voor diepe waterstanden die men bij bos veronder
stelt. Deze keuze van onttrekkingspunt zal, wanneer 
grote waterhocveelheden moeten worden gewonnen, 
in een snel tempo zijn betekenis gaan verliezen. De 
hoge gronden 1iggen veela1 op de watcrscheiding en 
hebben geen ondergrondse voeding, terwijl de hogere 
bosgronden niet voldoende regelmatig verdecld liggen 
om een grate onttrekking over een geheel stroom
gebied mogelijk te maken. Daardoor zal een deel van 
het beschikbare water voor de waterwinning verloren 
gaan. Bovendien zu1len de gunstige plekken geleidelijk 
aile in gebruik worden genomen. Men zal zich wei 
moeten instellen op een ste1sel van putten met een 
dichtheid en cen vorm van het net die aangepast 
zijn aan de hoeveelheden water die men per put kan 
oppompen. De dichtheid zal dus afhankelijk zijn van 
doorlatendheid en dikte van de afgepompte grondlaag, 
de hergingscoefficit~nt waar scheidende lagen ontbre
kcn, de onder- of bovengrondse voeding van het af~ 
gepompte gebied en de beschikbaarheid van vocht in 
de bouwvoor. 

Het is bij het laatste punt van de beschikbaarheid 
van vocht, dat men het grote bezwaar zowel als een 
voordeel van de pompput ontmoet. De wateronttrek
king zal schade doen aan de landbouwgewassen op 
aile plaatsen waar de waterstand oorspronkelijk niet 
te diep was en het bodemprofiel droogte-gevoelig. 
Het bos rondom het waterwinningspunt heeft veelal 
als taak voor een eerste cirkel met grote waterstands
verlagingen deze landbouwkundige bezwaren binnen 
eigen grenzen te houden, maar gewoonlijk zijn de 
afzuigtrechters zo groot dat nag een niet onbelang
rijke gevarenkans buiten de aan het waterwinnings
bedrijf toebehorende grond optreedt. Deze gevaren 
zijn groot bij gronden met een geringe droogteresis
tentie, terwijl bij een grote droogteresistentie de na-



delcn zeUs gehcel afwezig kunnen zijn. Zou men ech
ter toekomstige pompstations stichten in een gebied 
waar de grondwaterstand te hoog en het bodemvocht
gehaltc te groat is, dan zou onttrekking van een 
zekere hoeveelheid water de aanwezige vochtovermaat 
kunncn verminderen. Dit zou de produktiviteit van de 
gronden kunnen verbeteren of het maken van onkos
ten voor een verbetering van de drainage overbodig 
kunnen maken. Een goedc kaart van de opneembare 
voorraad aan bodemvocht en de daaruit voortsprui
tende vochtbeschikbaarhcid is daarom een waardevol 
hulpmiddel bij de keuze van de plaats van cen pomp
station. Opgemerkt mag worden dat de hoge gronden 
die men thans graag kiest aan deze eis van goede 
beschikbaarhcid van vocht veelal juist in het geheel 
niet voldoen. 

3.2. \VATER \VI N N J N G U IT PUTT EN 

IN NATTE BEEKDALEN 

Een aantrckkelijke vorm van waterwinning lijkt het 
afpornpen van putten in natte gebieden waar een 
zekere mate van verlaging van het grondwaterpeil 
voor de landbouw een voordeel zal zijn. Dit voordeel 
kan tot vrij diepe grondwaterpeilen blijven bestaan 
wanneer de grand uit een beekleern bestaat, die een 
goed vochthoudend vermogen en een goede capi1laire 
opstijging bezit. Verder is het aantrekkelijk wanneer 
het water van een groat gebied via de beck of via de 
ondergrond het gebied van de afpomping binnen
stroomt. Dit water zou dan door de wanden van het 
net van sloten, dat in zo'n nat gebied aanwezig is, in 
de aanliggende gronden kunnen binnendringen. Bier
door wordt de daling door afpompen tegengegaan. 
Nu zijn deze lage gronden steeds zeer ruim van sloten 
voorzien. De hoeveelheid in de grand dringend water 
zal dus aanzienlijk kunnen zijn. Over de snelheid van 
indringen van het water in de grand bestaat echter 
nog onzekerheid, omdat op dit punt nog geen grate 
ervaring bestaat. 1v1en weet, dat de slootwanden door 
slib kunnen dichtslaan en de indringingssnelheid van 
water dan tot lage waarden kan dalen. Er kan hier
omtrent wei een berekening worden opgezct waaruit 
de minimale waarde van de infiltratiesnelheid K in 
mrn per etm wordt afgeleid. Dcze volgt uit de water
winning Win mm/jr, de lengte aan sloten in het ge
bicd L in m/ha en de natte omtrek van de sloot N 
in m. Deze samenhang is: 

10 000 w 
J65XLXN=K 

Voor W = 100 mrn per jaar, L = 150 m/ha en 
N = 3 m2 per strekkende meter van de sloot vindt 
nten voor K 7 mm per etmaal, een waarde voor de 
doorlatendheid van de grand die laag lijkt te zijn. 
Door het grote slootoppervlak dat in deze natte gran
den ten behoeve van de ontwatering voorkomt en dat 

oak voor de infiltratie bruikbaar zal zijn, blijkt het 
onttrekken van water in !age beekdalen een voordeel 
te hebhen dat men zich tot dusverre, door de hoge 
gronden als plaats van onttrekking de voorkeur te 
geven, niet of niet voldoende ten nutte heeft gemaakt. 

Ook de kwel dient bier genoemd te worden, de 
ondergrondse waterstroom die om een of andere reden 
op bepaalde plaatsen aan de dag treedt. Deze hoevee1-
hcid kwelwatcr kan soms het dubbele bedragen van 
het overschot van regen hoven verdamping en heeft 
het voordeel, oak in droge zorners een bclangrijke 
bron van water te blijven. \Vat de kwelplek vcrder 
voor de waterwinning zo belangrijk maakt is, dat dezc 
natte plekken rneestal schaars bewoond zijn en zich 
dus voor aanwijzing tot beschermd waterwingebied 
lenen. Venier zijn de kwelplekken beperkt in opper· 
vlak, zodat de waterwinning cr kan worden gecon
centreerd, en er 1eidingcn door gelegd kunnen worden 
die in geval van te grote waterwinning infiltratie met 
water van buiten het gebied toestaan. Tenslottc maakt 
juist het beperkte oppervlak het rnogelijk, dat in die 
gebieden de waterwinning cen voorrangspositie krijgt. 
Zou men niet over kriteria van voorkeur voor water
winning beschikken en de gehele provincie als poten
ticel onttrekkingsgebied aanmerken, dan zou een voor
keurspositie onrnogelijk zijn. 

3.3. DE VOORRAADVORMING IN 

SPAARBEKKENS 

lvien mag wei van de vcronderstelling uitgaan, dat 
waterwinningsintensiteiten van de orde van 100 mm 
per jaar zonder wateraanvoer van buiten of zonder 
spaarbekkens niet mogelijk zullen zijn dan bij aan
vaarding van aanzienlijke landbouwschadc. Het op
sparen van winterwater zal dan ook in een plan van 
waterbeheersing een goede kans hebbcn. 

Wanneer in de Achterhoek het gebruik tot 100 mil
joen m3 per jaar zou stijgen, dan zal men in droge 
jaren als 1959 - 1960 voor een aanzienlijk tekort aan 
water staan. De grootte daarvan zal afhangen van wat 
op andere wijze aan water te onttrekken valt. Stellen 
wij dit tekort en de daarmede overeenkomende nood
zake1ijke inhoud van het spaarbekken eens op 30 mil
joen ms en necmt men aan dat. de werkzame diepte 
van het spaarbekken 2 m zou zijn, dan zou de totale 
oppervlakte aan bekkens 1500 ha moeten zijn en dus 
een zeer aanzienlijke oppervlakte beslaan. 

Het is een onvermijdbare toekomstsituatie dat de 
waterwinning niet aileen aanspraak zal maken op het 
water in de grand. maar ook op een dee} van het 
areaal zelf. Het is thans reeds gebruik cen oppervlaktc 
van enkele ha random een onttrekkingspunt in eigen 
bczit te nemen om de Jasten en schaden van de diep
ste waterstanden en van hygienische maatregelen niet 
op de landbouw te Iaten rusten. Met een toekomst 
van bijvoorbeeld 20 onttrekkingspunten zou dit een 

305 



areaal van een 100 tot 500 ha betekenen. 1\.1aar bij 
voortdurend pompen, oak in droge zomers, zal de 
waterstandsverlaging zich aanmcrkelijk verder uit~ 

strekken en oppcrvlakten van honderden ha be'inw 
vloeden. Zou men spaarbekkens tot een oppervlak 
van 1500 ha construeren of 75 ha per pompput, dan 
zouden de honderden ha met schaden varierende van 
nul in natte jaren tot bijvoorbeeld 20 % in droge 
jaren w en dus een gemiddelde schade van bijvoorbeeld 
10 % ~ moetcn worden afgewogen tegen elk jaar op 
75 ha een schade van 100%. Berekeningen zullen 
kunnen leren wat de juiste verhoudingen zullen zijn 
en welk systeem bet benodigde water met de geringste 
kosten en landbouwschaden kan leveren. Zou men 
zich aan een voorspelling willen wagen, dan zou deze 
zijn dat de verschillen in kosten en schaden niet groat 
genoeg zullen zijn om de doorslag te kunnen leveren, 
zodat de beslissing op grand van neven voor~ en na~ 
delen zal moeten worden genomen. Deze voorw en 
nadelen zijn er ongetwijfeld. Als voordelen kan men 
noemen, dat bekkens van deze omvang een aanzien~ 
lijke rccreatieve waarde hebbcn. Verder kunnen deze 
bekkens de tappen van de afvoergolven van de beek
afvoer opvangen, zodat bij beekverbetering het ver~ 
groten van het beekprofiel bcneden hct bekken veel 
minder ver zal behoeven tc gaan. Eveneens van groat 
belang bij het afwegen van de voor- en nadelen van 
de toekomstigc grate waterhuishoudkundige projecten 
is bet behoud van het natuurschoon. Zowel bij de 
creatie van nieuwe natuurterreinen als bij de bescher~ 
ming van bestaande natuurgebieden zullen bij de in
richting van gebieden eisen worden gesteld aan een 
regeling van de waterhuishouding. Veelal zijn dit 
eisen die sterk de natte kant uit gaan en niet zo eenw 
voudig in het overige samenspe1 van belangen zal zijn 
in te passen. \Ve1licht kunnen ze nag bet beste worden 
aangepast aan de spaarbekkens. 

Omdat spaarbekkens voor de toekomstige water~ 
behoefte een zeer grate capaciteit moeten hebben, zal 
er vrijwel steeds voldoende ruimte beschikbaar zijn 
om de afvoergolven op te vangen. De gedachte dat de 
spaarbekkenfunctie niet kan samenva11en met de berg~ 
boezemfunctie geldt aileen, indien de beide volumina 
ongeveer even groat zijn, Dat zal bier echter niet het 
geval zijn. De hoeveelheid water in een afvoertop is 
klein tegenover de totalc hoeveelheid aan afvoer van 
de beck waarmede men het spaarbekken zal Willen 
vullen. 

De grootte van het spaarbekken zal afhangen van 
de hoeveelheid water die de beek ter plaatse aanvoert 
met een zodanige frequentie, dat de kansen op niet 
gevuld raken van het bekken en de kans op het niet 
meer kunnen opnemen van bet water in een onderling 
goede relatie tot elkander staan. 

3.4. 0NTTREKKING AAN OPEN WATER 

Het ligt voor de hand een waterwinstation in de 
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nabijheid van een beek te kiezen en de afvoer van de 
beck of wel na een intensieve zuivering en ontsmet~ 
ting direct in de Ieiding te pornpen, dan wei dit water 
tc infiltreren en na cen passage door de grand te ge~ 
bruiken. Het voordeel van de tussenschakeling van de 
infiltratie is, dat de zuivering betrouwbaar is en de 
watervoorraad in de grand een goede buffer vormt bij 
tijdelijke lage afvoeren. Het gebruik van bet beck
water wordt van dat van het rivierwater onderschei~ 
den, omdat voor een beek men zlch gemakke1ijker 
het uitvaardigen van wettelijke maatregelen tegen het 
vervuilen van het water kan voorstellen dan voor een 
grate rivier. Voor beken die geheel binnen eigen 
grenzen liggen kan men aile gewenste voorzorgen 
treffen. Speciaal de afvalwaterzuivering is daarbij van 
belang. Voor de grate rivieren w in feite dus de Rijn -
lijkt het heel wat minder waarschijnlijk, dat men bin~ 
dende voorschriften die transport en industrie kunnen 
hinderen, zal willen geven en rigoreus handhaven. 
De grate rivier is voor vele gebieden de enige moge
lijke vergaarplaats voor toevallig of georganiseerd ge~ 
loosde afvalstoffen. De waterkwaliteit zal - ook bij 
de meest stringente zorg - steeds in gevaar verkeren. 

Het onttrekken aan open water heeft echter een 
groat bezwaar en wel de onregelmatigheid van de 
afvoer van de klcinc beken. In fig. 15.2 wordt een 
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Fig. 15.2. Kansverdeling van de maandelijkse afvoer van 
de Baakse Beek 
Probability distribution (vertical axis) in per cent of the 
monthly discharge (horizontal axis) in mm, of the Baakse 
Beek 



becld van de afvocr gegeven van de Baakse Beek, 
waaruit blijkt dat een aanzienlijke kans op een vrijwel 
tot nul dalen van de beekafvoer bestaat. .Men zal 
naast de onttrekking aan de beken dus steeds over 
andere waterwinmiddelcn moeten beschikken. De 
vraag doet zich daarbij voor of de mogclijkheid van 
wateronttrekking aan de beek nict zo zeer samenvalt 
met de mogelijkheid van onttrekken aan de onder
grand, dat een onttrekking aan de beek die aileen 
tach niet voldoende is, wei recht van bestaan heeft. 
De onttrekking direct aan de beek zal dan ook vooral 
afhangen van hct gebruik van spaarbekkens of van 
recirculatie van afvalwater. 

3.5. HET GEBRUIK VAN GEREINIGD 

AFVALWATER 

Afvalwater kan in een samenhangend waterge
bruiksplan voor aanvulling van landbouwwater wor
den gebruikt. Het kan ook als uitgangsmateriaal voor 
drinkwaterbereiding dienen. Dit laatste lijkt misschien 
onaantrekkelijk, maar men moct bet bezwaar in zijn 
ware grootte zien. Eeuwenlang hebben de waterput 
en de zakput op hetzelfde crf gestaan, miljoenen men
sen zijn aangesloten op rivierwaterwinningen, die in 
ons land in hoofdzaak gevoed worden met wat moei
lijk anders dan als het verdunde afvalwater van het 
Ruhrgebied kan worden beschouwd. 

Een punt van belang is echter, dat de grate bevol
kingskernen meestal langs de grate rivieren Jiggen en 
dat in de verrc toekomst het afvalwater van driekwart 
van de bevolking van de Achterhoek vlakbij de rivie
rcn beschikbaar komt. Zou men bet water in het bin
nenland van de Achterhoek winnen, dan Jijkt het zeer 
onwaarschijnlijk dat dit als afvalwater in het kadcr 
van een recirculatieproject weer het gebied zal worden 
ingepompt. Ret zal al of niet na reiniging op de rivier 
worden afgevoerd. Stelt men zich bij onttrekking in 
het binncnland voor dat driekwart van dit water als 
afvalwater op de rivicren zal worden afgevoerd, dan 
zal slcchts een kwart voor recirculatie in aanmerking 
komen. De omvang van het herhaald gebruik zal dus 
niet groot zijn, temecr omdat het afvalwater dat in de 
regenrijke tijdvakken vrijkomt niet gebruikt behoeft 
te worden: Het afvalwater zal aileen van belang zijn 
voor de droogste tijden. 

Wat bij het gebruik van afvalwater van belang zal 
zijn, is vooral de wijze van bergen van het water dat 
bij heftigc regens uit het riolenstelsel wordt wegge
spoeld en in zo grote hoeveelheden op de reinigings
inrichting komt, dat men het niet baas kan. Een groat 
deel van deze afvoergolven zou ongereinigd op de 
beek komen, tenzij dit in bekkens, tussen riool en 
reiniging geschakeld, wordt vastgehouden totdat dit 
water gelcidelijk de reinigingsinrichting zal hebben 
kunncn passeren. 

Men kan nu drie punten noemen die de berekening 

omtrent de grootte van deze bergboezems bcpalen. 
Zou men als eerste punt een reiniging van 95 % als 
cis stellen voor al het water dat uit de reiniging af
vloeit, dan zou voor elke eenheid ongereinigd water 
19 eenheden schoon water beschikbaar moeten zijn. 
Bcvat hct riolenstelsel 4 mm afvalwater, dan zal 80 
mm regen nodig zijn om door vermcnging dezc rein
heidsgraad te bereiken. Bij klcinere regenbuien zal 
het gemengde water te vuil zijn. Het bekken zal dus 
80 rum maal het oppcrvlak van het gerioleerdc gebied 
aan m3 inhoud moeten hebben en zelfs nog iets meer, 
omdat, wanneer bij te geringe regenval onvoldoende 
verdunning tc verkrijgen is, in de verblijftijd nog ver
dcr afvalwater toevloeit. De capaciteit van de berg
boezem moct berekend worden via de regenkansen. 

Een tweede punt is, dat de bergboezems een aan
mcrke1ijk reinigend effect hebben wanneer ze als 
vlakke ondicpe bekkens worden uitgevoerd, zodat de 
rciniging niet in zijn gehecl in de reinigingsinrichting 
behoeft plaats te vinden. Bij enige voor-reiniging zal 
het afva1water sne1ler de reinigingsinstallatie kunnen 
passeren. Dit zou ecn kleinere bergingscapaciteit mo
gelijk maken. 

Als derde punt moet echtcr genoemd worden dat 
bij lage temperaturen het water in de boezems sterk 
kan afkoelen en de reinigingssne1heid zeer klein zai 
worden. Het afvalwater, voor zoverre het niet direct 
uit de rio len komt met de 9 a 10° c van de bodem
temperatuur, zal mocilijk te reinigen zijn en ongerei
nigd op de beek geloosd moeten worden. De recir
culatie zal typisch tot de zomer beperkt moeten 
blijven en dit houdt in dat het direct uit de beck ont
trekken van water dus ook tot de periode van goede 
rcinigingsmogelijkheid zal moeten worden beperkt. 
l'viaar dcze pcriode zal samenvallen met bet tijdvak 
van kleinere afvoeren, waarin weinig water uit de 
beek te winnen valt. Ook hier ontmoeten wij dus 
weer een punt dat ten ongunste van het gebruik van 
beekwater uitvalt. 

3.6. WATERWINNING UIT DE RIVIEREN 

Hoewel langs de Rijn op vele plaatsen het rivier
water uitgangspunt voor reiniging is, blijft de vraag 
bestaan of dit water voor de omstandigheden in oos
telijk Nederland de aangewezen bran van drinkwater 
kan zijn. Veel hangt van de omstandigheden af. Is 
grondwater niet voldoende te verkrijgen, dan kan men 
a! niet veel anders doen dat hct rivierwater gebruiken. 
De voorzorgen tegen de gevoJgen van ongelukken als 
aanvaringen, ontsnappen van giftige stoffen, optreden 
van nieuwe smaakbedervendc stoffen, enz. moeten 
dan echter zeer intensief zijn en worden daardoor 
kostbaar. 

Tevens client men aan de transportafstanden van 
het water te denkcn, die voor grondwateronttrekking 
door de vrijerc keuze van het onttrekkingspunt kleiner 
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zijn. Het gebruik van rivierwater zal dus vooral van 
belang zijn voor de grotere woongebieden langs de 
rivier, waar echter de moeilijkheden in geval het 
rivierwater ernstig in kwaliteit wordt geschaad, zeer 
groat zullen zijn. Men zal naast rivierwaterwinning 
dus wel andere winningsmogelijkheden achter de hand 
moeten hebben, zonder daarbij echter aan de hoge 
kosten voor het betrouwbaar houden van het afge
leverde water te kunnen ontkomen. Hoge winnings
kosten - als in Duitsland - en smaakbezwaren - als in 
Nederland - zijn bewijzen voor de moeilijkheden die 
aan de rivierwaterwinning blijken te kleven. 

3.7. 0NDERLINGE VERGELIJKING VAN 

WATER WINNINGSM AATREGELEN 

Het winnen van water is, zoals hiervoor bleek, op 
verschillende wijzen rnogelijk en de kostcn van elke 
afzonderlijke winningsmethode zu11en afwijken van 
die van de andere. De vraag is nu hoe men zal vast
stellen wat het beste samenstel van de verschillende 
methoden is, die het water met de grootste zekerheid, 
met de laagste kosten, met de grootste nevenvoor
delen en met de geringste schaden aan de landbouw 
en andere belangen kan Jeveren op elke willekeurige 
datum van het jaar. Tot dusverre was er een enkele 
methode, die een voorsprong had op alle andere, en 
wei de grondwaterwinning op terreinen met diepe 
grondwaterstand die landbouwschade uitsloot. Het 
ogenblik nadert echter, waarop volgens deze manier 
aile geschikte plekken in gebruik zullen zijn genomen. 

Men is niet ver meer van het tijdstip waarop aile 
methoden door elkaar een kans maken. Elke me
thode heeft voor- en nadelen, elke methode steunt de 
andere methoden of hindert ze in hun ongestoorde 
werking. Wat hierbij vooral van belang is, is de om
standigheid dat voor elke bran van water de kosten 
per ms met de tijd varieren of wanneer ze constant 
zijn de kosten gedurende een deel van het jaar hager 
zijn dan de kosten bij andere methoden. 

Voor de meeste waterwinningsmiddelen zal men 
moeten nagaan wat hun kosten per m3 zullen zijn bij 
intermitterend gebruik, waarbij de tijd gedurende het 
jaar dat de winningsrnethode niet wordt gebruikt de 
waterprijs aanzienlijk zal verhogen. 

Het dure water is in droge tijden een welkome 
aanvulling, maar kan in natte tijden niet concurreren 
tegen de goedkopere vormen van waterwinning. Ret 
water dat met putten wordt gewonnen is weinig kost
baar, maar kan door landbouwschade in de zomer 
per rns vrij hoge offers van de samenleving vragen. 
De onttrekking van water aan de grand in natte ge
bieden heeft voor de landbouw voordelen. Maatrege
len tot verbetering van de ontwatering door beek
rcgulering en intensivering van de detail-ontwatering 
worden minder nodig en minder kostbaar. De af
nemende afvoer maakt beekverbetering en beekonder-
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houd minder nodig en vermindert de lastcn die de 
landbouw voor deze doelcinden rnoet opbrengen. Er 
bestaat, wanneer men het samenspel van effecten 
zorgvuldig overweegt, een goede mogelijkheid werk 
met werk te maken. 1\tlen mag dus naast kosten en 
schaden voor de goede watertoede1ing oak directe 
voordelen opvoeren. 

4. DE LANDBOUW EN DE REGELING VAN 
DE WATERHUISHOUDING 

In de voorgaande bladzijden heeft de nadruk wat 
sterk gelegen op de invloed, die waterwinning, als 
nieuwkorner in bet samenspel van belanghebbenden 
bij het water, uitoefent. AI verdient zo'n nieuwe ge
gadigde voor de toedeling van grote hoeveelheden 
water aile aandacht, toch zal men niet moeten ver
geten, dat de belangen van de landbouw groot zijn 
en deze zullen de toekomstplannen voor de verbete
ring van de waterhuishouding dus in belangrijke mate 
mede bepalen. 

Vergeleken met de geschatte omvang van de water· 
winning aan het einde van deze eeuw, zal de land
bouw nog steeds 5 maal meer water gebruiken dan 
de waterwinning en zullen de geldelijke belangen van 
de landbouw bij de waterhuishouding het 20-voudige 
zijn van die van het civiel en industrieel watergebruik. 

De sterke kant van de eisen aan water van de land
bouw is, dat ongeacht bet grondgebruik steeds een 
grate hoeveelheid water zal verdampen. De natuur 
met zijn vermogen tot het begroeien van elk grand
oppervlak is tot dusverre niet zo aan banden te leggen, 
dat de verdamping wordt uitgeschakeld. Dit zou het 
blijvcnd weghouden van het plantendek vorderen. Aile 
regen die onderweg is van het maaiveld naar de 
grondwaterspiegel is aHeen voor het plantenbestand 
toegankelijk. De landbouw kan zich er op beroepen 
dat het water steeds door verdamping in grate hoe
veelheden verloren zal gaan en dat het er niet toe doet 
welke planten die verdamping tot stand doen komen. 
Verder is het in Nederland nag mogelijk op eigen 
grand water voor beregening op te pompen. De land
bouw kan zich steeds zelf helpen, maar de kunstmatig 
aangevoerde kubieke meters zijn wet duur. 

De Z\-vakke kant van de positie van de landbouw 
vindt zijn oorzaak in het onvoldoende bekend en ge
accepteerd zijn van de eiscn die de landbouw aan 
water moet stellen. Daarnaast ontbreekt het voortdu
rend in het oog houden van de waterhuishoudkundigc 
toestand die in het landbouwareaal zich in de loop 
van de tijd voordoet. Door dit gebrek aan betrouw
bare grondslagen ontbreekt de basis voor regelingen 
en overwegingen die de landbouw kunncn bcschermen 
tegen ingrepen in de waterhuishouding die - zelfs wan
neer ze ten dienstc van de landbouw werden genomen 
- onder bepaalde omstandigheden niet het gedachte 



gunstige of althans onschadelijke gevolg hebben. 

4.1. DB G E W A SR E ACT IE 

Van belang is, dat de grondslag tot beoordelen van 
de eisen die het gewas aan de waterhuishouding steH, 
wat zwakker is dan men zou wcnsen. De ter beschik
king staande curven houden maar wat grof rekcning 
met de grondsoort en de profielbouw en houden 
aileen rekening met de gemiddelde regenval en ver
damping en met het gemiddelde bedrijfstype en de 
bcddjfsvoering. Het valt te voorzien dat een ieder, die 
de belangen van de landbouw wil verdedigen, binnen 
enkele jaren hiertoe de grondslagen ter beschikking 
zullen staan .. Men zal een in de praktijk passend en 
met de gevolgen na uitvoering overeenkomend advies 
kunnen geven, indien men het nodige werk daartoc 
wil doen. 

Om een zodanig advies uit te brengen zijn opnamen 
van de diepte van het grondwater op vee! meer plaat
sen dan thans verricht worden, zeer gewenst. :Nfen zou 
zich kunnen voorstellen, dat de waterschappen zich 
op vee! grotere schaal dan thans met het eens per 
week waarnemen van grondwaterstandsbuizen op 
bouw- en grasland en met bet vastleggen van de bij
behorende beekpeilen zullen gaan bezighouden. Op 
deze wijze kunnen voor elk jaar en voor vele plekken 
de momenten van de landbouwkundig nagestreefde 
- zowel als de te hoge of te diepe waterstanden - vast 
worden gelegd. Uit deze gegevens zou men de nood
zaak van betere ontwatering of het nut van stellen 
van stuwen kunnen vaststellen en deze noodzaak na 
enige jaren kunnen voorspellen, de verbeteringsplan
nen kunnen uitwerken en de economische doelmatig
heid kunnen berekenen. Reeds thans kan men voor
spellen in welke richting de toekomstplannen zullen 
uitvallen, welke uit de betere kennis van de water
huishouding alsmede uit die omtrent de eisen van de 
gewassen zullen volgen. 

4.2. M A A T R E G E L E N T E R V E R H 0 GIN G 

VAN DE BODEMPRODUKTIVITEIT 

Het zal blijken dat niet overal de verbouwde ge
wassen goed zijn aangepast aan de waterhuishouding. 
Niet steeds zijn de diepst ontwaterde gronden met bos 
beplant en de natste gronden in gras gelegd. Door een 
niet aangepast grondgebruik ontstaat een schade aan 
de landbouwopbrengst, die men had kunnen voor
komen, terwijl kostbare aspecten van een plan om de 
vochthuishouding aan het gewas aan te passen achter
wege zullen kunnen blijven. Van belang is nu, dat 
gronden meer of minder opdrachtig of door de plant 
als vochthoudend crvaren kunnen worden bij gelijke 
ontwateringsdiepte. Anders gezegd kunnen gronden 
gelijk opdrachtig zijn bij verschillende ontwaterings
diepte. Het profiel bepaalt, welke grondwaterdiepte 

men groat en welke men klein moet noemen. Een 
meer verfijnde kennis van de vochthoudendheid van 
de grand is thans binnen het bereik van de maker 
van de verbeteringsprojecten. Deze kennis is van 
belang voor het bepalen van de meest gewenste 
ontwateringsdiepte, de schade tengevolge van pei1s
verhoging of -verlaging of de noodzaak van berege
ning. Tevens zal deze verfijnde kennis van het profiel 
aantonen in welke mate de natuurlijke verdamping 
zich zal Iaten reduceren door grondwaterstandsver
lagingen zonder dat dit op de opbrengst van jnvlocd 
is, indien de plannen ook met waterwinning rekening 
moeten houden. 

4.3. l\1 A AT REGEL EN T E R VERB E T ERIN G 

VAN DE AFVOER 

Een tweede onderwcrp van zinvoller regeling e'n 
terugdringen van de kosten van plannen is gelegen in 
de betere behcersing van de afvoer. Gewoonlijk wor
den de perceelssloten niet geschouwd en soms goed, 
soms matig onderhouden. Als gevolg van onvoldoende 
onderhoud staat in de winter in grate gebieden het 
grondwater hoog. Er kan slechts een klciner dee! van 
een regenbui tijdelijk in de grand worden geborgen. 
Een grater deel zal dam·door direct op de beck af
stromen. Een intensievere en vooral diepere ontwate
ring zal via de invloed van het bergend vermogen de 
hoogte van de topafvoeren verminderen en daarmede 
of wei de noodzaak van beekverbetering verkleinen 
dan wei een rnindere frequcntie van het onderhoud 
toelaten en daardoor een gocdkopere uitvoering en 
eenvoudiger onderhoud mogelijk maken. Een betere 
winterontwatering in het gehele gebied door beter 
onderhoud van perceelssloten, zal de gronden minder 
koud en laat maken en ook door betere opbrengsten 
een deel van de kosten tcrugverdienen die door de 
minder hoge uitgaven voor verbetering van het hoofd
watergangenstelsel reeds gunstiger zullen uitvallen. 

4.4. \VATER II U ISH 0 U DING EN 

DEDRIJFSVOERING 

De inzichten van de invloed van de waterhuishou
ding op de opbrengst van het gewas zijn zo ver voort
geschreden, dat men de zo gevonden effecten kon 
gaan vergelijken met de effecten die op het bedrijfs
inkomen in zijn totaliteit worden waargenomen. Dit 
heeft aanleiding gegeven tot de opvatting dat de hin
der die men bij hoge grondwaterstanden in de bedrijfs
voering ondervindt, wei eens van meer belang zou 
kunnen blijken te zijn dan de schade die de opbrengst 
wordt aangedaan. 

Nu is het ongetwijfeld juist, dat deze moeilijkheden 
in de bedrijfsvoering aanzienlijk kunnen zijn, maar 
daar staat tegenover, dat naarmate de moeilijkheden 
ernstiger zijn, ze minder vaak zuJien optreden. Zou 
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men als maatstaf voor de betekenis van de bedrijfs
schade hct produkt van he! geldelijk nadeel en de 
veelvuldigheid van voorkornen nernen, dan zal blijken 
dat de wat vaker voorkomende matige schaden de 
meeste aandacht verdienen. 

Nu is de moeilijkheid bij de studie van de bedrijfs
schaden, dat men deze aileen in de praktijk zelf, dus 
bij heftige regenval, bij hoge grondwaterstanden of bij 
werkelijk optredende overstromingen kan bestuderen. 
Omdat deze toestanden zelden voorkomen, rnoet men 
eigenlijk voortdurend klaarstaan om het onderzoek 
naar deze bedrijfsschaden aan te pakken. Zodra de 
wateroverlast zich voordoet, en bedenkende dat de 
heftigste regenbuien vaak maar een klein oppervlak 
beslaan, moet het verzamelen van gegevens beginnen. 
Men moet reeds van tevoren een dichter net van 
regenmeters en grondwaterstandsbuizen hebben aan
gclegd, die de grenzen van, en de omstandigheden in 
het wateroverlastgebied voldoende nauwkeurig kun
nen aangeven. 

Het laat zich voorzien, dat het gewenste diepere 
inzicht in de bedrijfsschade nog wei even op zich zal 
Iaten wachten gezien deze rnoeilijkheden. Daarnaast 
moet wei bedacht worden, dat ondcrzoek naar cen 
enkel verschijnsel binnen het totaal van schaden vaak 
weinig gelegcnheid laat om de grate regeneratieve 
kracht van een bedrijfsvoering goed in de beschou
wing te betrekken. Soms treft men op een bepaald 
tijdstip verschijnselen aan die men als zeer schadelijk 
aanmerkt, terwijl enkele maanden later een deel van 
de voorspelde schade zich niet blijkt te hebben ge
realisecrd. De gewassen en de bedrijfsvoering zijn dan 
blijkbaar in staat geweest de achterstand in te halen 
en de schade te cornpenseren. 

\Vanneer dit herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
aan het einde van het groeiseizoen wanneer er geen 
tijd voor is, kan men dan ook de ernstigste schadcn 
verwachten, zoals schot in de granen of het niet meer 
kunnen rooien van aardappclen. Daarbij is het nog 
niet voor de regcnperiode beeindigen van deze werk
zaamheden of het niet meer gereedkomen de oorzaak 
van grate verschillcn in schade bij gelijke tekortko
mingen in de waterafvoer. Ook deze laatstgenoemde 
omstandigheid - dus het niet bestaan van een direct 
verband tussen afvoercapaciteit en schade - mag duide
lijk maken hoe men, ook ten aanzien van de bedrijfs
voering, moet klaarstaan om het onderzoek en de 
enquetes direct aan te Iaten vangen wannecr de water
overlast geconstateerd wordt. Op het punt van de be
drijfsschade is nog veel onbekend, wat soms aanlei
ding is, deze bran van schade al dan niet als zeer 
ernstig te beschouwen. Een evenwichtig oordeel kan 
bereiken dat aan de schadc de juiste hoeveelheid geld 
wordt besteed. 

310 

4.5. MAATREGELEN TOT AANVOER 

VAN WATER 

Tenslotte kan men zich afvragen of de landbouw 
nog voordelen zal kunnen hebben van wateraanvoer. 
Wanneer men ziet, hoe gering de verdroging in het 
gebied van studie in het algemeen is, en hoe regenrijk 
de jaren in de laatste tijd zijn, dan kan men zich 
minder gocd voorstellen dat de kunstmatige berege
ning in de toekomst ecn grote omvang zal aannemen. 
Dat de landbouwkundige voordelen aileen voldoende 
zullen zijn om water van verre aan te voeren, Jijkt 
dan ook niet voor de hand te liggen. De positie ver
andert echter geheel, indien ook voor de waterwin
ning een watemanvoer van buiten het gebied en een 
kunstmatige infiltratie in de onttrekkingsgebieden 
wenselijk zou zijn. Men zou daartoe door samenwer
king en door een doelmatige kostenverdeling er naar 
moeten streven, het wateraanvoersysteem voor beide 
partijen nuttiger en voordeliger te rnaken dan voor 
elk vakgebicd afzonder1ijk uitvoerbaar zou zijn. Ret 
is voldoende bekend, dat voor werkelijk droge jaren 
de grondslag reeds in de droge voorafgaande winter 
wordt gelegd, waardoor dan de voorjaarswaterstand 
reeds Jaag is. Voor een dergelijke verhoging van de 
grondwaterstand zal in het algemeen het water in 
droge winters door het tegenhouden van elke afvoer, 
nog wei beschikbaar zijn. Het opvullen van het water
tekort in het profiel in de winter is een maatregel die 
aan de droogte in de zomer reeds een belangrijk dee) 
van zijn scherpte zal ontnernen. 

Voor een toekomstplan van waterbeheersing zullen 
- zolang de ornstandigheden niet wezenlijk veranderen 
- de wensen van de landbouw aileen zich wei beper~ 
ken tot een intensivering en doelmatiger maken van 
de afvoer en zal de wateraanvocr maar beperkte eisen 
stellen. Bij een verweven van de belangen van Jand
bouw en waterwinning echter zullen interessante nieu
we mogelijkheden ontstaan. Beide vakgebieden zullen 
er goed aan doen niet na te Iaten aan de belangen 
van het samengaan de grootste aandacht te schenken. 

5. HET DEFINITIEVE SAMENSTEL 
VAN MAATREGELEN 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat 
men geen goed plan krijgt op grond van een beoor
deling van de waterwinningsmogelijkheden aileen. 
Men zal zich moeten afvragen welke omstandigheden 
van waterhuishoudkundige aard de 1andbouw zal stet
len of nog redelijkerwijze kan tolereren. Dit zullen 
vooral in de winter drogere ornstandigheden zijn dan 
thans optreden. Zou waterwinning deze wat drogere 
toestanden doen ontstaan, dan zal daardoor een gra
ter bergend vermogen en daarmede samenhangende 
lagere topafvoer van de beken samengaan. Een goed 



antwerp van waterwinning zal bij beekverbetering 
kastenbesparend werken. 

Men zal evenmin een bruikbaar plan krijgen, wan
neer men aileen de landbouweisen en beekafvaeren 
als maatstaf neemt. De huidige opzet van zulke water
beheersingsplannen loopt gevaar, binnen enkele jaren 
te verouderen en overmatig te worden als gevolg van 
de te verwachten snel toenemende waterwinning. 

Het antwerp zal zich nu moeten richten op een 
plan, waarin rekening wordt gehouden met de eigen
aardigheden van de landbouw ten opzichte van de 
grondwaterdiepte. Daarnaast moeten de noden van de 
waterwinning richtlijnen geven voor de plaats waar 
de wateronttrekkingspunten het beste kunnen worden 
gekozen en voor de capaciteit die deze pompputten 
gegeven kan worden. 

Deze doelste1lingen zullen dan een grondslag vor
men voor de verbeteringen aan de afvoercapaciteit 
van de beken en voor de infiltratiemaatregelen waar
mede de beekafvoeren tot opvullen van de rondom 
de putten optredende waterstandsverlagingen kunnen 
worden gebruikt. Tenslotte zullen in dit systeem de 
wateraanvoerkanalen moeten worden ingepast, die 
zowel de landbouw als de waterwinningswerken van 
water zullen moeten kunnen voorzien. 

Als eigenaardigheden van de Iandbouw kunnen ge
noemd worden het verschil in reactie van culturen als 
grasland tegenover de rogge-aardappelverbouw op de 
ontwateringsdiepte. Hiermede kan een aanpassing aan 
ongelijkheid in de vochttoestanden worden verkregen, 
die - mits goed overwogen - het Iandbouwbedrijf geen 
schade doet. Een verder punt is, dat de waterhuis
houding in winter en het zeer vroege voorjaar voor 
de landbouw veel minder betekenis heeft dan in de 
zomer, De maatregelen tegen wateroverlast en droog
te zijn het meest rendabel in de groeiperiode, terwijl 
ook wateroverJast tijdens de oogst zeer schadelijk kan 
zijn. In de winter is de Jandbouw voor wateroverlast 
of watertekort zeer ongevoelig. Voor de waterwinning 
zal van belang zijn de capaciteit van de putten zo 
groot te maken als de landbouwschade toelaat. Verder 
zullen de gebieden met optimale onttrekkingsmogelijk~ 
heden tegen bewoning en verontreiniging reeds thans 
beschermd moeten worden. Dit brengt met zich, dat 
deze gebieden zo omgrensd moeten worden dat het 
te beschermen areaal een aanvaardbaar, niet te groot 
deel van het totale gebied inneemt en als een zo veeJ 
mogelijk aaneengesloten, de lijnen van gelijke grond
waterdiepte volgend areaal wordt begrensd. Dit zal 
de aanvoer van water van buiten het gebied zowel als 
het van hoven komende beekwater via een kanaal, 
bekkens en infiltratiesloten vereenvoudigen. Ook dit 
systeem van aanvoer, infiltratie en spaarbekkens, zaJ 
reeds thans moeten worden ontworpen, zodat het via 
beschermende maatregelen ook in de toekomst reali
seerbaar zal blijven. 

De geografische indicaties van dit systeem worden 

nu vooral geleverd door de hoogte van de kD-waarde 
en het inzicht in de plaats van optreden van kwel 
tezamen met de plaats van de lijnen van geHjke 
grondwaterstand boven een nulpeil. Het in dit onder
zoek naar voren gekomen inzicht in de betekenis van 
de kwel mag nog enige extra aandacht worden ge
geven. 

6. DE BETEKENIS VAN DE KWEL 

In hellende gebieden vindt een deel van de water
afvoer plaats door de diepere ondergrond, om ten
slotte af te vloeien op de grote rivieren. Het blijkt 
echter dat het transportvermogen van de grond niet 
overal even groot is, zodat plekken met kleine trans
portcapaciteit volgen op gebieden met grote capaciteit 
of andersom. Neemt de transportcapaciteit toe, dan 
zal regenwater infiltreren. De daardoor afnemende 
afvoer van de open leidingen zal blijken nit een ge
ring aantal sloten. Neemt de transportcapaciteit af, 
dan zal water uit de grand uittreden in de open water
lopen. Ret optreden van kwel zal zich uiten in een 
ontwateringsstelsel van grotere capaciteit. Het is in 
deze kwelgebieden, dat een aanzienlijk grotere hoe
veelheid water ter beschikking staat. Zo is de gemid
delde jaarafvoer van regenwater van de orde van 
0,8 mm per etm, terwijl in de Achterhoek kwelgebie
den met 1,5 mm per etm aan kwelwater voorkomen. 

Van deze gebieden, de beken die als voeding ge
bruikt kunnen worden en de lijnen van gelijke grond
waterstand die het trace van eventuele voedingskana
len aangeven, geeft fig. 15.3 een indruk. Ter vereen
voudiging - een gedetailleerder figuur geven ERNST, 
DE RIDDER en DE VRIES - is van kwel en infiltratie 
slechts de grens gegeven, waarbinnen meer dan 0,5 
mm per etm opstijgt of indringt. De kaart moet wor~ 
den opgevat als een principe-schema en is niet bedoeJd 
als een eerste aanwijzing voor werke1ijke uitvoering 
van werken. De daartoe benodigde omvangrijke be
rekeningen zouden nog uitgevoerd moeten worden. 

Het doel van de kaart is, aan te tonen dat in de 
Achterhoek de kwel naast de kD-waarde een verdere 
waardevolle richtlijn voor het ontwerp van een ge
combineerde ontwaterings-, afvoer- en waterwinnings
plan blijkt te leveren. In dit gebied snijden de beken 
het kwelgebied en maken infiltratie met beekwater uit 
de bovenloop goed mogelijk. De hoofdkwelwne ligt 
vrij dicht bij de monding van de beek, terwijl de beek
afvoer uit het bovenliggend stroomgebied groat is. 
Het oostelijke kwelgebied is minder waardevo1, zowel 
wegens de geringe graotte van het bovenstrooms ge
bied als wei de geringe waarde daar ter plaatse van 
de kD-waarde. Ook in dit opzicht is de westelijke 
kwelzone gunstig. Tenslotte is een gunstige omstan
digheid dat de kwelzone zich zo nauw aanpast aan de 
grondwaterstandslijnen van 12 en 14m hoven N.A.P. 
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Fig. 15.3: Kaart van de Achterhoek met gebieden van inzijging en kwel, de loop van de beken en de hoogtelijnen die 
bet mogelijke trace van kanalen aangeven, die het beekwater over de onttrekkingspunten distribueren 
Map of the Achterhoek region, indicating the position of the areas with negative - between 0.5 and 1.5 mm/24 h - or 
posilh'e net subsurface inflow -between 0.5 and 3.0 mm/24 h -, the location of the rivulets and the contour lines indicating 
the possible situation of canals for distribution of the riverwater over the points of extraction in the seepage area 

Ook de wateraanvoer zal in dit opzicht geen over
wegende moeilijkheden van kanaaltracering met zich 
brengen. Of deze gunstige combinatie van geogra
fische en topografische eigenschappen gebruikelijk is, 
dan wei zelden voorkomt zal moeten blijken uit bet 
onderzoek aan andere, bij voorkeur grote gebieden. 
Voor de Achterhoek is de gunstige situatie in ieder 
geval een feit dat bij de ontwikke1ing van de water
huishouding met goed gevolg gebruikt zal kunnen 
worden. 

7. DE TAAK VAN DE COMMISSIE 
ZOETWATERBEHOEFTE 

De taak van de Commissie was bij haar oprichting 
sterk gericht op de waterbehoefte van de landbouw 
en de toewijzing van een dee! van het Rijnwater aan 
de waterbehoeftige gronden in de provincie. De be
tekcnis van dit onderwerp hangt af van de regenrijk
heid van de opeenvolgende jaren en de prijzen van de 
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landbouwprodukten. Geen van beide was de Jaatste 
jaren zodanig, dat een grote waterbehoefte te voor
spellen viel. Nieuwe economische verhoudingen in 
samcnhang met intcr-Europese samenwerking kunnen 
tot andere oplossingen van waterhuishoudkundige 
problemen dwingen, evenals regenarmere jaren die 
volgcns de kansberekening te verwachten zijn. In de 
Achterhoek wordt in 10 % van de tijd een regensorn 
over 10 jaar van 8000 mm of gemiddeld 800 mm per 
jaar overschrcden en met eenzelfde kans wordt een 
regensom van 6800 mm niet bereikt. Een gemiddelde 
regenval over 10 jaar van 680 mm per jaar beschrijft 
een klirnaat, waarbij verdroging van gewassen veel
vuldiger zal optreden dan in bet afgelopen decennium. 
Het onderzoek naar de waterbehoefte van de land
bouw blijft ook in verband met deze te verwachten 
drogere decennia van belang. l\1aar het gaat geleide
Jijk een onderdeel uitmaken van een groter geheel, 
waarin de waterwinning cen vermoedelijk steeds be
langrijker plaats in de waterhuishouding gaat innemen. 
Het onderzoek zal steeds meer deze waterwinnings-



aspecten in zijn beschouwingen moeten bctrekken. 
\Vaterbalanscn, waterafvoer en beekreguleringsvragen 
blijven van belang, maar spaarbekkens, kwelondcr
zoek, afvalwaterproblemen en wateronttrekking ko
men erbij. Het zal van belang blijven, aandacht te 
geven aan de invloed van de waterhuishouding op 
opbrengst en bedrijfsvoering. Daarnaast zullen geo
hydrologische verkenningen belangrijker worden ter
wijl beekafvoerproblemen in betekenis wat zullen 
achterblijven. Verder zal de schaal waarop het onder
zoek wordt verricht moeten toenemen. Eerst bij ge
bieden van omstreeks enkele tienduizenden ha mag 
men verwachten dat aile waterbeheersingsmogelijk
heden, die elkaar nog kunnen be'invloeden, aanwezig 

zullen zijn. In een te klein gebied zullen de mogelijk
heden, die voor het gunstigste antwerp moeten wor
den gecombineerd, niet meer binnen de gebiedsgrens 
worden aangetroffen. Vragen van toekomstplanning 
zullen de basis moeten worden van vragen van huidig 
beleid, plannen voor de naaste toekomst zullen ge
toetst moeten worden aan ontwikke1ingen op lange 
tennijn. Een belangrijk arbeidsterrein opent zich, dat 
zich nauw aansluit aan het veld van onderzoek dat de 
Commissie in voorafgaande jaren reeds heeft ont
sloten. Dit meest doelmatige onderzoek zal zich uit 
het huidige steeds verder moeten ontwikkelen in de 
richting die de visie op de maatschappij van de toe
komst thans als meest waarschijnlijk aanwijst. 
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SUMMARIES OF ALL SUB-REPORTS 

Hydrologic research in the 
Leerinkbeek area (Netherlands) 

INTRODUCTION 

Within the scope of a revaluation of the 
water management in the Province of Gel
derland a detailed hydrologic study is being 
carried out in the basin of the small river 
Leerinkbeek, as it is fairly representative for 
the sandy areas in the eastern part of the 
Province. The research is done by a com
mittee of scientists from the Provincial \Vater 
Board of Gelderland, the Institute for Land 
and \Vater Management Research, the Gov
ernment Service for Water Management 
Works, the Institute for Biological and Che
mical Research on Field Crops and Herbage, 
the Research and Advising Institute for Field 
Crop and Grassland Husbandry, the Soil 
Survey Institute, the Government Service for 
Land and 'Vater Use, the Royal Netherlands 
Meteorologic Institute, the Netherlands Geo
logic Survey, the Department of Irrigation 
and Civil Engineering of the Agricultural 
University and the Soil Fertility Institute. 

The present report gives information on 
the collecting, processing and initial analysis 
of the basic data and a survey of the present 
situation, by means of various sub-reports. 
A second report dealing with the relation
ship of all the aspects related with the water 
management, will try to give an evaluation 
of the present situation and recommenda
tions for improving it. 

The hydrographic situation of the eastern 
part of the province is described in sub
report 1, and a general description of the 
Lecrinkbeek area has been given in sub
report 2. In this report the hydrometeoro
logical network is discussed and the measure
ments carried out have been summarized. 
The hydrogeological conditions of the basin 
are discussed in sub-report 3 and a soil 
survey in sub-report 4. The rainfall measure
ments and a detailed study of rainfall dis
tribution are given in sub-report 5 while in 
sub-report 6 the measurements of stream
flow by artificial structures are discussed. 
The runoff and the total-flow hydrographs 
of the various basins have been considered 
in sub-report 7. In sub-report 8 the aspects 
of the water table fluctuations and the varia
tions in soil moisture content have been 
examined and the mean basin values of 
groundwater depth and soil moisture content 
are calculated. 

The main object of the study was the 
estimation of the water deficit of agricultural 
crops by means of the actual and potential 
evapotranspiration. To this end various 

computing techniques have been applied, e.g. 
an evaluation of data of groundwater ob
servation wells in relation to meteorological 
data (sub-report 9), a dynamic digital simu
lation technique (sub-report 10) and the 
water budget method (sub-report 11). In sub
report 12, after testing the basic variables 
for reliability and systematic deviations, the 
frequency distributions of moisture deficits 
and the difference between potential and 
actual evapotranspiration are given. 

In sub-reports 13 and 14 the benefits of a 
better water management have been con
sidered. Finally in sub-report 15 the various 
means to improve the water management 
are discussed and some remarks are made 
on a possible future course of the conunit
tees research. 

SUB-REPORT I 

THE HYDROGRAPHIC SITUATION 
IN THE ACHTERHOEK 

T. BLOK 

The Achterhoek is the part of the Province 
of Gelderland, situated east of the main riv
ers Rhine and IJssel with an area of about 
145.000 ha (I ha = 2.47 acre) (annex 1). 
The excess water in this area is discharged 
to the mentioned rivers by a number of 
small rivers and brooks, as the Berkel, the 
Baakse Beek, the Grote Beek, the Oude 
IJssel and the Oude Rijn. The Berkel, the 
Oude IJssel and the Oude Rijn also convey 
the surplus water of an area of 135.000 ha 
in the adjacent West-German territory. The 
total catchment area of the water courses in 
the Achterhoek amounts therefore to about 
280.000 ha. 

The western part of the Achterhoek along 
the rivers Rhine and Ussel lies below their 
highest water level. Up to 1946 the discharge 
of the brooks was impeded during high river 
levels and then the lower part of the Ach
terhoek was partly and temporarily flooded. 
The two spillways in the river dikes, south 
of Zutphen (Baakse Overlaat) and near Lo
bith (Spijkse Overlaat), came regularly into 
operation and then much larger areas were 
inundated. At that time only four pumping 
plants, of which three small ones were 
discharging surplus water from the lower 
region. An insufficient capacity of the 
brooks in the higher part of the Achterhoek 
caused smaller inundations. 

Since 1946 works were carried out to 
improve the hydrologic situation in the Ach
terhoek (annex 2). For the drainage of the 
western part seven pumping plants were 
built. Four canals (with dikes) were dug to 
convey the water from the higher part of 
the Achterhoek to the river IJssel. The two 
mentioned spillways were closed off and the 
Iteight of the dike between Doesburg and 
the Twente kanaal was raised. In addition 
many water courses were reconstructed by 
the drainage district authorities. The im
provement of the Oude IJssel (catchment 
area: 120.000 ha) has been finished, while 
the reconstruction of the Berkel (catchment 
area: 75.000 ha) will be completed in 1970. 
In this river a storage basin was created 
upstream of Eibergen to reduce high floods. 
Other improvements were, or will be made 
in connection with a number of land con
solidation schemes (annex 3). A revision of 
the division of the Achterhoek into drainage 
districts was executed in accordance with 
the mentioned works (annexes 1 and 2). 
However, still much remains to be done to 
ensure a good water control in the region. 
This is evident from annex 4 where the 
floods are registered, which occurred in the 
December months of 1960 and of 1965. 
During these months the rainfall was twice 
to three times normal. As a result of the 
works carried out since 1965, the situation 
is already improved and it is expected that 
after the execution of all planned projects 
no more floods will occur. 

Since 1950 data about discharges have 
been gathered daily of most of the brooks 
and of some pumping plants in the Achter
hoek. The discharges of six measuring points 
(fig. 1.1 and table 1.1) and of the pumping 
plant Baakse Beek (annex 2) have been 
analyzed for the period 1956 through 1965. 
In connection with various problems as the 
improvement of the brooks, the discharge of 
waste water, the water supply for agri
cultural use and the withdrawal of ground
water for drinking water and for industrial 
use, the frequency of exceedance of the 
daily discharges was determined. The dis
charges over longer periods (months, sum
mer, winter, year) were also calculated. 

The frequency of exceedance of the daily 
discharges was plotted on half logarithmic 
paper (fig. 1.2) giving a straight line. By 
linear extrapolation it then was possible to 
approximate the frequency of discharges 
higher than those that have been measured. 
In table 1.2 the daily discharges which will 
be equaled or exceeded with a frequency of 
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once in 1, 10 or 100 years (Q1, Q10 and 
Q100) have been given. In addition to the 
discharges over years (Qryear, Q10~year and 
Q100-year), those over the summer periods 
(Q-summer) have also been listed. As appears 
from table 1.3 the ratio of Q100-year and 
Qryear and of Q100-summer and Qrsummer 
is almost constant (about 2) at the several 
measuring points. The ratio of Q100~summer 
and Q100-winter varies strongly (from 0.44 
to 0.65) but the data on the summer dis
charges of the Groenlose Slinge are probably 
too high. This to be attributed to the 
strongly deviating summer discharges (see 
also table 1.7). This deviation mainly to be 
ascribed to the manner in which the dis~ 
charges have been determined, namely with 
the aid of rating curves. The influence of 
weed growth can then give considerable 
errors, when calculating these discharges 
(see sub-report 6). It is possible to eliminate 
the influence of weed growth on discharge 
data by measuring discharges with calibrated 
weirs or other structures. 

For the frequency of occurrence of the 
low discharges, for the discharge of waste 
water for example, see table 1.4. 

Besides the frequency of daily discharges 
also the frequency of the peak flows has 
been determined (fig. 1.2 and table 1.5). The 
frequency of the peak flows gives a better 
insight into the general flow conditions than 
daily discharges can give. When both fre~ 
quency curves are available, it is possible to 
calculate for the peaks the mean duration 
of exceedance (table 1.5). Table 1.6 shows 
that the m.tio of Q100 and Q1, ranges from 
2.1 to 2.35. 

Fig. 1.3 is a diagram of the monthly 
runoff of the Aaltense Slinge over the period 
1956 through 1965. 

In table 1.7 the mean yearly winter and 
summer runoff at the measuring sites have 
been listed. As already mentioned the data 
on the yearly runoff of the Groenlose Slinge 
are probably too high. The yearly runoff of 
the Oude IJssel has to be increased with 20 
to 30 mm as a result of losses by locking 
and negative subsurface inflow, as this river 
is used as a waterway and the water level 
over the last 5 to 6 kilometers is kept above 
soil surface. 

From table 1.7 can be derived, that the 
mean yearly runoff in the Achterhoek is 
about 340 mm. The average precipitation 
in this area is 790 mm per year taking the 
region as a closed basin the evaporation 
would amount to about 450 mm per year. 
As already shown in fig. 1.3 the runoff 
varies strongly from year to year (see also 
table 1.8). This is caused by the irregular 
rainfall distribution (fig. 1.4). Fig. 1.3 also 
gives the highest and lowest daily discharges 
per month. At all measuring sites the highest 
daily discharge occurred in December of 
1960, in which month at station \Vinterswijk 
a two-day rainfall of 90 mm was measured. 
The resulting discharges were twice the other 
highest monthly discharges in the period 
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1956 through 1965. 
To examine if the flow conditions over 

the period 1956 through 1965 were repre
sentative for a longer period, the frequencies 
of the daily precipitation rates at Winters
wijk during these years were compared with 
those over the period 1880 through 1965. 
As appears from fig. 1.5 the frequency 
curves show only a small difference. 

In tables 1.9 and 1.10 and in fig. 1.6 data 
have been given on the number of pumping 
days and on the frequencies of the daily 
discharges of the pumping plant Baakse 
Beek. 

Fina1ly in table 1.11 a comparison is 
given of the design discharge rates for the 
reconstruction works with the actual rates 
over the period 1956 through 1965. It should 
be mentioned, that according the specifica
tions Q1 could be discharged with a free 
board of 0.50 to 0.60 m and that Q100 could 
be conveyed with the water level at soil 
surface. As can be seen the design and the 
actual discharge rates correspond fairly well. 

SUB-REPORT 2 

DESCRIPTION OF 
THE LEERINKBEEK AREA, 
THE HYDROMETEOROLOGICAL 
NETWORK AND 
THE RESEARCH PLAN 

H. J. CoLENBRANDER 

Within the scope of the water manage
ment research in the Province of Gelderland 
a detailed hydrological study has been car
ried out in the river basin of the Leerink
b~ek. This area is fairly representative for 
the sandy region in the eastern part of the 
province. The main object of the present 
study is to determine the need of water 
supply for agriculture by calculating the 
actual and potential evapotranspiration. This 
was achieved by applying various calculation 
techniques e.g. the water balance method, 
a dynamic digital simulation technique and 
the elaboration of data of groundwater ob
servation wells in relation to some meteoro
logical data. In addition to this economic 
benefits which may be expected from sup
plemental irrigation have been considered. 

It is evident that from the beginning the 
water management should be considered in 
its entirety. Therefore other hydrological 
aspects have been taken into account, such 
as the effect of the extraction of ground
water for drinking water supply. A study of 
the rainfall-runoff relationship has been 
made, especially in connection with the 
storage capacity of the soil and some other 
characteristics of the catchment area. 

The Leerinkbeek basin covers an area of 
5200 ha and forms a part of the catchment 
area of the river Berkel. Near Borculo the 

Lcerinkbeek area discharges into the Berkel. 
Normally free flow conditions occur but 
when the river Berkel is in spate backwater 
effects hamper drainage and frequently the 
downstream part of the Leerinkbeek catch
ment is flooded. Also in other parts of the 
basin the drainage conditions are bad and 
during wet periods the groundwater tables 
are too high. The poor drainage conditions 
exist already for many years, as is demon
strated on the maps given in fig. 2.1 and 
annex 5. From these maps it becomes clear 
that in former years the rainfall excess was 
stored temporarily in depressions. Annex 5 
illustrates that in 1880 especially in the up
stream part of the basin only a small portion 
was under cultivation. After 1900, however, 
land reclamation works have made a great 
progress (annex 6) and the land use map of 
1964 (annex 7) shows only a small area 
(5 %) of waste land and forest. The largest 
part of the cultivated land is used as grass
land (65 %) and the area under arable crops 
amounts to 30 % of the total. As a conse~ 
quence of the land reclamation works the 
storage capacity in depressions was decreas
ing and the peak discharge increasing, This 
caused great inconvenience in the down~ 

stream part of the basin and it was therefore 
that various drainage improvement works 
were carried out. During the period of the 
present investigations, however, no consider
able changes of the drainage system have 
taken place. 

The elevation of the slightly undulating 
Leerinkbeek area varies from 15 m to 34 m 
above mean sea level (M.S.L.), with a mean 
of 21.30 m above M.S.L. as shown on the 
hypsometric curve (fig. 2.2). The upper part 
of the basin has relatively steep slopes 
(average 5 Ofoo), the lower part is gently 
sloping (average 2 OJoo). The contour map 
(annex 8) shows the differences in elevation 
and slope, as does the longitudinal section 
of the Leerinkbeek (fig. 2.3). 

The soil profile in the basin consists for 
the major part of a pleistocene sandy layer 
overlying impermeable tertiary clay. The 
main soils are humus podzol soils, limeless 
sandy earth soils and black plaggen soils, 
while small patches of alluvial soils occur 
(annex 12). In the upstream part of the 
basin the aquifer is very thin (2 to 6 m) 
whereas in the downstream part the thickness 
of this layer amounts to 20 to 40 m (fig. 2.4 
and annex 10). 

In accordance with these conditions the 
transmissivity in the upstream part of the 
basin is much lower than in the downstream 
part (annex 11). The depth of the ground~ 
water table strongly depends on the relative 
elevation of the land surface. In parts of the 
area groundwater depth varies between soil 
surface in winter and 1 m minus soil surface 
in summer. In the other parts it varies from 
0.30 m in winter to 2 m in summer (annex 
13 and 14). In a few parts the lowest 
groundwater tables are in the range of 2.50 
to 4.50 m minus soil surface. In accordance 



with the geohydrological conditions the 
storage capacity of the soil is smaller in the 
upstream part of the basin than in the 
downstream part. These differences together 
with the difference in slope of the land 
surface will notably influence the hydro
logical processes in this region. 

Finally it should be mentioned that in the 
central part of the basin yearly 1.5 X 106 ma 
of groundwater is extracted for drinking 
water supply. To obtain areas of a suf
ficiently homogeneous character the Leerink
beek area has been divided into five sub
basins. Three of these sub-basins have been 
split up again. In each of the sub-basins 
detailed discharge, precipitation, groundwater 
table and soil moisture measurements have 
been carried out. The hydrometeorological 
network is presented in annex 9 and detailed 
information on the period of observation, 
frequency of observation, type of measuring 
equipment etc. is given in table 2.1. 

SUB-REPORT 3 

HYDROGEOLOGY OF THE 
LEERINKBEEK CATCHMENT AREA 

N. A. DE RmDER 

As a basis for analyzing the groundwater 
flow within the Leerinkbeek area all avail
able geological and hydrological information 
was used. In addition 21 deep exploration 
borings and 35 shallow bore holes were 
made to obtain a better knowledge of the 
subsurface geological conditions (for location 
of the borings see fig. 3.1). Two landscapes 
can be distinguished: the Tertiary plateau in 
the eastern part of the area, and the Pleisto
cene basin in the western part, the boundary 
being formed by the meridian of Groenlo. 

The Oligocene is represented by a marine 
heavy clay. On the Tertiary plateau this clay 
is found at shaJiow depth but it dips towards 
the west and in the Pleistocene basin it lies 
at great depth. The Oligocene clay is covered 
by marine, glauconite-bearing fine sandy 
clay and heavy clay of Middle Miocene age. 
The Miocene surface is dipping from east 
to west (25 m above to 30 m below sea 
level) but it has been heavily eroded by 
rivers and melt water from the ice sheets. 
This erosion is probably also the cause 
that hardly any Pliocene, Old Pleistocene 
and Middle Pleistocene sediments are fmmd 
in the area. The only Middle Pleistocene 
sediments present, belong to the Sterksei
Enschede formation of which the occurrence 
is restricted to the Tertiary plateau. It 
consists of coarse, gravel-bearing sands from 
the Rhine and eastern rivers. It may have 
covered the entire area but in a later stage 
the Rhine eroded it away within the Pleisto
cene basin, thus leaving a terrace on the 
Tertiary plateau. 

Prior to the covering of the area by ice 

sheets the Rhine deposited the Urk-Vianen 
formation in some of the deep erosion chan
nels. It consists of very coarse sand, rich in 
gravel, and with a clmracteristic mineralogi
cal composition (fig. 3.2). 

During the Saalian Ice age the initial 
drainage pattern was entirely disturbed by 
the advancing ice, and deep melt water 
channels were formed. In a later stage these 
channels were filled and overfilled by coarse 
melt water deposits (fluvioglacial deposits). 
During the next interglacial, fine clayey sands 
and clay were laid down by small rivers in 
local depressions. These Eemian deposits are 
chiefly found in the western part of the 
basin. During the last glacial period the ice 
did not reach the Netherlands and the Rhine 
deposited the Kreftenheye formation. This 
formation, which is not found on the Tertiary 
plateau, consists of coarse, gravel-bearing 
sands which fill the basin. During the Late 
Glacial the Rhine had vanished from this 
region and the Twente formation was de
posited. This formation is made up of wind~ 
blown sands and loamy sands, deposited in 
tow ridges. 

For lithological reasons the Miocene may 
be considered as the impervious basis layer. 
Structure lines of this 1vfiocene surface are 
shown in fig. 3.4. From a hydrogeological 
viewpoint, the Sterksei-Enschede formation, 
the Urk-Vianen formation, the fluvioglacial 
deposits and the Kreftenheye formation may 
be considered as water-bearing layers. Since 
continuous clay beds are absent these forma
tions are interconnected, thus forming a 
water table aquifer. The total thickness of 
this aquifer varies from 0 to more than 40 m 
in some deep glacial channels (annex 10). 

The transmissivity of the aquifer was 
estimated from the driller's logs, assigning a 
k-factor to the de-scribed materials. As a 
check a pumping test was performed near 
Haarlo, at well site M 74, located in the 
Pleistocene basin, and at four sites on the 
Tertiary plateau, near the wells M 56 and 
M 57. The geological section of the well 
pumped at test site M 74 and of the ob
servation wells is shown in fig. 3.5. The 
time·drawdown curves are given in fig. 3.6. 
De Glee's steady state formula for leaky 
aquifers was applied to calculate the trans
missivity as well as the leakage coefficient 
of the dividing clay bed (fig. 3.7). A trans
missivity map of the entire area is presented 
in annex 11, showing very low values on 
the Tertiary plateau and high values (1000 
to 2000 m2/24 h) in the basin. 

The Dutch term 'kwel' designates the net 
subsurface inflow per unit of time and per 
unit of horizontal area. When the subsurface 
inflow of water is larger than the sub
surface outflow, we speak of positive kwel; 
the opposite situation is called negative kwel. 
The intensity of the net subsurface inflow 
vk, occurring in an area A, is expressed by 
equation (3.1) where s is the length co
ordinate of boundary of the area A, and 
q11s is the flow component horizontal and 

normal to s per unit time and per unit 
length of s, and taken positive when directed 
outwards. 

Application of Darcy's law for horizontal 
inflow and outflow across the boundaries 
gives equation (3.2). The calculation by 
means of contour integrals over a rather 
large number of conveniently chosen not 
too small areas is rather awkward when 
compared with the possibilities offered by a 
finite difference method in a regular grid. 
For an orthogonal grid, forming squares 
with sides a, the difference equation (3.3) 
can be applied, for annotation see fig. 3.8. 
Each term on the left side of this equation 
can be considered as a first approximation 
of the groundwater flow through one of the 
sides of the square shaded in fig. 3 .8. The 
sum of these terms corresponds to the con~ 
tour integral of equation (3.2). 

An orthogonal grid, comprising squares 
with sides a :::::: 500 m, was used. The kD 
or transmissivity values around each nodal 
point were derived from annex 11 and the 
water table elevations of each nodal point 
were taken from fig. 8.12 in report 8. Ap
plication of equation (3.3) for each square 
resulted in a kwel intensity map, presented 
in fig. 3.9. In general, the areas of positive 
kwel (positive net subsurface inflow) cor
respond to the lower parts of the region, 
where water tables are shallow and do not 
fluctuate much. The areas of negative kwel 
(negative net subsurface inflow) correspond 
to the higher parts where the water table is 
fairly deep and is changing rather much 
during the course of the year (compare figs. 
8.14 and 8.15 of report 8). The area around 
the pumping station Olden Eibergen shows 
up as an area of strong positive kwel (artifi
cial, caused by pumping). Fig. 3.10 shows 
the hydrographs of the shallow and the deep 
groundwater of we11 M 72, which is located 
in an area of positive net subsurface inflow. 

SUB-REPORT 4 

SOIL CONDITIONS IN 
THE LEERINKBEEK AREA 

J. C. PAPE and G. EBBERS 

The Leerinkbcek area is divided into two 
geologically different parts by the 25 m 
contour line, running approximately from 
Groenlo to Eibergen (annex 10). East of this 
contour line the subsoil at a shallow depth 
consists of a marine, Miocene clay, with 
shark teeth and shells (fig. 4.1). The clay is 
rich in glauconite and pyrite. Weathering of 
the pyrite may result in extremely acid pro· 
ducts (POELMAN, 1968; \VIND en STEEGHS, 

1964). The clay is compact, with a low 
permeability and a high cation exchange 
capacity (fig. 4.2). 

In many places the Miocene clay is cover
ed by terrace material, coarse sand and 
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SANDY SOILS RIVER CLAY SOILS 

Humus podzol soils Vogue soils (without mineral emthy Ioyer) 

'Loot' podzol wils (without iron coatings under the 82 horizon,topsoil 30-50cm 
thick) 

tloncolcoreous 'polder' vogue soils (hydromorphic choracterisfics shallower 
thon 50 em) 

cHn21 1) CD Slig~tly loamy fine sand Rr.62C 

'Veld' podzol wils (without iron coatings under the 82 horizon, topwil thinner 
than 30 em 

f'-~ 'Zovel' (sandy cloy) ond cloy, "·lthin 81Jcm o sand Ioyer of ot 
~ least 20cm thick 

SPECIAL FEATURES 
Hn21 CTQ Loom-poor ond slightly loo01y fine scmd Additions (symhols relet to the sampling sites) 

'Komp' podzol wils {with iron coatings undet the 82 horizon, topsoil 30 50 em 
thick) 

(o)2) ZZ 5and cover 15-40cm tl1ick 

cHd21 L. 11 ] Slig~tly loo01y line sand 
(b) @ Grovel and 'or coorse sdnd starting within 40cm 

'Hoof podzol soils (with iron coatings under the 82 horizon, topsoil thinner 
than 30cm) '" Grove\ ond'or coarse sond starting between ~I) ond 80cm, ol Ieos! 

4[}cm thic~, or starting deeper than 80cm and continuing do"-n 
deeper than 120cm 

Hd21 ~ loo"l-p<>Or ond slightly loo'"'y fine sond [d) 0 
(e) o 

O!d cloy starting within 40cm 

'Enk' eorth soils (topsoil t~icker than SOon) 

Low block 'enk' eorlh soils (topsoil 50 -80cm thick) 

EZg23 CD loo-ny fine sand 
"' e 
[g) () 

Old cloy starting bet,o;cen 40 ond 120cm ond ot least 20cm thick 

Grovel ond or coarse sand starting within 40cm ond old cloy starting 
Cetween 40 ond 110cm ond otleost10cm thick 

Grovel ond 'or coarse sond starting deeper thon 40 em, ot Ieos! 20crn 
thick, ond old day st~fling bet·;;een 40 ond 120cm ond also ot !cost 
20cm thicli 

High block 'e;k' eorlh wils 

zEZd21 Cf~ Slig~tly loo-r.y line sand (topsoil thicker tho'l80cm) 

zEZ21 CO Sligl1tly loamy fine sand (fopsoil50-80cm thick) 

zEZd23 c·~ loamy line sond (topsoil tl1icker tl1on 80cm) 

(h) ;-{> 

(i) {, 

Locally re·~orkcd ond lor the g«:o!er port levelled 

locally excavated 

GENERAL 
zEZ23 [_ 8 ] loo·"TIY fine sond (topsoil 50-80cm t11kk) 

Noncolcoreous so~d eorth soils ("-ifh mineral eorthy Ioyer) 

'B~ck' earth soils (without iron coatings; wi!h r~sty mot!les) 

pZg21 CJ:C1 Slightly !oo01y fin<> sand 

r··~ J 5ond or grovel excavation 

c·.-~0 Excovoted 

pZg23 ~ Loo01y line s~nd 

~ Woter ond mars!l 

~:'&tj Built-up oreo etc. 

'Goor' eorth soils [witl1oul iron coatings, wit!wul rusty moflles or l'oith rusty 
rrottles at intervals) 

pZn21 C!i~ Sligl,tly looToy line sand 

pZn23 [_~ Loo11y line sand 

'Kant' eorfh soils (with iron coatings) 

pZd21 ~] Loo11-poor end s\igl,tly loo"'ly line sand 

1J The symbols of the leh side in tl1e legend ore symbols of the Soil Mop 
of the Netherlands, scole l :50000 

2) Chor~cter by "hie!, the od.Jitions in the report ore indicated 

Fig, 4.9. Legend of the soil map of the Leerinkbeek area (see annex 12) 

gravel, deposited by the river Rhine during 
the early Pleistocene (MAARLEVELD, 1956). 
This landscape was covered by inland ice 
during the Risz glaciation. As a consequence, 
erratic blocks generally are found on top of 
the terrace material and in some places also 
boulder clay (BURCK e.a., 1956; STICHTING 
VOOR BODEMKARTERING, 1965), 

During the Wiirm glaciation, in the whole 
area west and east of the 25 m contour line, 
cover sands were deposited under periglacial 
conditions. In the western part to a con
siderable depth, in the eastern part as a 
thin to very thin cover. The cover sand was 
deposited by strong, mainly westerly winds, 
during various periods of the Wlirm glacia
tion (fig. 4.3), As a result of its aeolian 
origin, the sand is well-sorted, uniformly 
graded with a mean grain size of approx
imately 180 micron. In many places the 
sand accumulated as parabolic dunes, giving 
the landscape a typical micro relief (MAAR
LEVELD en VANDER SCH&'lS, 1961). Fig. 4.4 
shows the so-called 'Usselo layer', a forma
tion of the Aller¢<! period_ It is a strongly 
bleached layer, rich in charcoal, with typical 
animal holes, the so-called 'fingers', and 
with traces of the formation of a podzol 
soil. 

Northwest of Groenlo a fan shaped sand 
deposit occurs, cut into various parts. It 
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was deposited by the brook Slinge, where it 
drops from a higher level to a much lower 
one. Due to the decreased speed of the 
water a great quantity of sand was deposited 
and periodically blown eastward and then 
eroded again by the water of the brook. 
Farther to the northwest, where the water 
had lost its sand, heavier material was 
deposited, the so-called brook clay. 

Soil formatiOn gave rise to various soils. 
They were classified according to the System 
of Soil Classification for the Netherlands 
(DE BAKKER en SCHELLING, 1966), in which 
also the humus and textural classes are ex~ 
plained. Fig. 4.9 shows the legend of the 
soil map (annex 12) with the translation of 
the terms used. 

The humus podzol soils have a prominent 
humus-B horizon. In this horizon Fe and 
AI compounds have accumulated (fig. 4.5) 
(PAPE, 1965), together with mainly amor
phous organic material. The B horizon 
usually has a brown color. A bleached A2 
horizon may be present, but in many cases 
it is absent. The soils have been formed in 
the fine cover sands and in the coarse terrace 
deposits. The humus podzol soils are sub
divided into hydropodzol soils and xero
podzol soils. 

The hydropodzol soils were developed 
under the influence of groundwater_ This 

has caused a considerable loss of iron 
compounds (fig. 4.5) throughout the profile. 
Under the B2 horizon the thin iron coatings 
of the sand grains which give the subsoil of 
the higher grounds, the xeropodzol soils, a 
typical yellowish blond color, are lacking. 
The hydropodzol soils with an Al horizon 
of less than 30 em are called 'veld' podzol 
soils, those with an A1 horizon of 30-50 
em are called 'laar' podzol soils. 

The xeropodzol soils are subdivided in the 
same way, Those with an Al horizon of 
less than 30 em are named 'haar' podzol 
soils, for those with an Al horizon of 30-50 
em the name 'kamp' podzol soils is used. 
The Al horizons of 30-50 em of the haar 
podzol soils are of the same origin as the 
Aan horizon in the 'enk' earth soils, next to 
be described. 

The enk earth soils are genera11y known 
as 'plaggen' soils. In the area here described 
the farmers formerly used great quantities 
of heather sods as litter in their stables. 
With the sods some sand was also taken. 
A few times a year the stables were cleaned 
and the manure with the sand it contained, 
was brought on the land. By this practice 
the land was gradua11y raised with organic 
material. This resulted in Aan horizons 
which are sometimes up to 120 em thick. 
In one place radiocarbonating showed that 



reclamation of the soil started between 
316 ± 65 and 660 ± 65 A.D. (PAPE, 1966). 
Soils with Aan horizons of more than 50 
em arc called enk earth soils. \Vhen the 
Aan horizon is 20-50 em thick, the soils 
generally are named laar podzol soils and 
kamp podzol soils. The enk earth soils are 
subdivided into low and high enk earth soils 
according to their elevation in relation to 
the groundwater table. The high enk earth 
soils which all are black, in this area, are 
subdivided according to the dimensions of 
the Aan layer and the textural class. The 
high enk earth soils are good arable soils 
and are generally suitable for grassland too. 

The limeless 'sandy-earth' soils are sandyM 
soils with an earthy layer overlying a sandy 
subsoil without a prominent podzolMB horiM 
zon. The earthy layer is less than 50 em 
thick. They are subdivided into hydro-earth 
soils and xero·earth soils according to the 
absence or presence of iron coatings on the 
sand grains immediately below the A 1 
horizon. 

The sandy hydro·earth soils are subM 
divided into black 'beek' earth soils and 
'goor' earth soils. The black beck earth soils 
show prominent gley phenomena e.g. rust 
spots and bleached mottles, beginning at a 
shallow depth and continuing down till the 
G horizon. These soils are generally found 
in the valleys of recent or former brooks. 
They often follow the drainage pattern. 
Most of the soils are moist or wet and used 
as grassland. The goor earth soils differ from 
the bcek earth soils in the gley phenomena. 
Often rust spots are absent, if present they 
start at a considerable depth or they do not 
make contact with the G horizon. :Mostly 
these soils are weak podzols with insuf
ficiently developed B horizons. They occur 
in many places in the wet parts of the 
terrace material. Compared with the beck 
earth soils they have been developing under 
more oligotrophic conditions. These soils 
are used as grassland too. In the extreme 
northwestern part of the mapped area 'kant' 
earth soils occur. These are xero·earth soils 
with an A I horizon of less than 30 em. 

Along the brooks a clay layer was deposit
ed. If it is more than 40 em thick the soil 
is called a river clay soil. Soil formation 
has not resulted in prominent soil horizons. 
The top soil does not meet the requirements 
of an earthy layer. These soils with vague 
soil horizons are called 'vaag' soils. As they 
all arc wet they arc placed in the category 
of the 'polder' vaag soils. The clay layer 
varies from 40Ml20 ern, the clay content 
from 8M25 %. The main part of these soils 
is in grass, for which they arc well suited. 

Some soil features have such a random 
distribution that it is not possible to draw 
reasonably accurate boundaries around them. 
These features are noted on the map at the 
sites where they were found. In some places 
within the area of the river clay soils the 
fanners did carry sand on top of the clay 
to improve the drainage conditions. GencralM 

ly this has not been a success. On the map 
it is noted with the sign (a). Coarse sand 
and gravel often occur east of the line 
Groenlo-Eibergen. In general, soils with 
coarse sand at a slight depth are alternately 
too wet and too dry. At most sites in the 
same area, old clay is present in the subsoil 
at various depths. The old day may be 
boulder clay or l\Hocene clay. Both have a 
low permeability for water. The old clay 
enhances the alternately too dry and too 
wet conditions. Coarse sand and old clay 
are denoted with the symbols as indicated 
on the soil map (b) M (g). In some places the 
soil has been reworked and levelled afterM 
wards (h). There boulders were found. At 
some sites the soil has been dug off for 
various purposes (i). 

On the soil map some groundwater 
characteristics are given by means of ground
water classes (table 4.1). The mean highest 
groundwater table can be described as the 
mean of the three highest levels per year 
over a long range of years. The mean 
lowest groundwater table is found in a 
similar way. The data are obtained from 
groundwater gauges in or near the area and 
estimated and interpolated in the field by 
means of several soil characteristics associatM 
ed with water movement. 

On the soil map an area is hatched with 
blue lines. There the estimated water table 
depths do not coincide with the present ones, 
as a pumping station for drinking water has 
lowered the water table artificially. As the 
estimates are based on soil characteristics, 
the groundwater classes indicate the situation 
before the pumping activities started. 

SUB-REPORT 5 

RAINFALL MEASUREMENTS AND 
RAINFALL DISTRIBUTION 

H. J. CoLENBRANDER and PH. TH. SToL 

For studies on catchment areas one of the 
main problems is the estimation of a reliable 
rainfall mean over the area. In this respect 
the accuracy of the point rainfall measureM 
ments and the variation in rainfall within 
the area arc important. This has been studied 
in the Leerinkbeek area by means of the 
data of a network of 13 rainfall stations 
(fig. 5.1 and table 5.1). 

Various types of rain gauges have been 
used (fig. 5.2 and 5.6). The catch of gauges 
at standard height (40 em above surface) is 
smaller than the catch of ground level 
gauges (fig. 5.3). The deviations in catch 
were different at the various stations and 
mainly due to the influence of wind. The 
mean difference of the annual totals for 
three stations are found to be 6.6 % for the 
period 1964 through 1967. !vlonthly totals 
were varying with the season. A summer 
minimum and a winter maximum is apparent 

(fig. 5.4). These results agree with other 
investigations (e.g. RoDDA, 1967), and it 
could be concluded that also in this area the 
usc of ground level rain gauges is preferable. 
Especially in winter considerable differences 
occurred between the catches of standard 
daily and recording gauges (table 5.2). In 
case of detailed 11ydrological studies, the 
records of rainfall recorders, generally used 
in the Netherlands, must therefore be 
handled with care. The data of a new type 
recorder on ground level (fig. 5.5) seems to 
be more reliable. 

As regards the variation in rainfall within 
the area under investigation it appeared that 
in the Netherlands, although a flat country 
in the temperate climate zone, local rain 
storms occur. Especially in summertime a 
considerable variation occurred (fig. 5.7 and 
table 5.2). This irregular distribution of rainM 
fall over an area persists for longer periods 
(fig. 5.8). In wintertime rainfall is distributed 
far more regularly, although especially 
during the heaviest storms it can be irregular 
too (fig. 5.9 and table 5.3). 

Rainfall does not only have an irregular 
distribution over the area, but also an irM 
regular duration. Especially in summer heavy 
rain storms of short duration and high 
intensities occur (fig. 5. I 0). Although this 
phenomenon is in our case less important 
than the variation in distribution over the 
area, it still was necessary to make rather 
detailed hyetograms. 

The relationship between precipitation 
amounts measured at two or more stations 
did strongly depend on the season under 
consideration. For this reason the data were 
split up into four groups, defined as: 
Spring: March, April, May; Summer: June, 
July, August; Autumn: September, October, 
November; Winter: December, January, 
February. 

In order to investigate relationships between 
rainfall at the various stations, calculations 
have been performed with observations exM 
ceeding daily totals of 0.1 mm. Correlation 
and multiple correlation coefficients were 
used as a measure of the degree of associaM 
tion as illustrated in fig. 5.11. The scatter 
diagrams show the influence of the distance 
between the stations and of the season. 
Increasing distances give decreasing correlaM 
tion coefficients. Topographically, this effect 
is shown in fig. 5.12, where correlation 
coefficients and standard deviations are reM 
presented by contour Jines. For the summer 
period the reliability of the relationships heM 
tween station data shows a fast decrease 
within short distances. Numerical values of 
these types of relationships for winter periods 
can be read from tables 5.4 and 5.5, which 
give the results for daily and pentadc sums 
respectively. Each column shows the effect 
of distance, each row in the last mentioned 
table the effect of the season. 

Regression and correlation techniques can 
be used to optimize the rain gauge network. 
That means that precipitation stations can 
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be chosen from a dense network in such a 
way that certain conditions of reliability are 
met. The conditions in our case were, that 
the standard series were determined according 
to the Thiessen method and the derived 
series should have a correlation coefficient 
with the standard of at least R ~ 0.985. 

\Vith weights g and series of observations 
indicated by S, equation (5.1) produces the 
Thiessen mean. Equation (5.2) gives another 
expression requiring an as large as possible 
number of the weights /i to be 0 and still 
(5.3) to be met. This procedure was followed 
for the four seasons mentioned. The results 
are given in table 5.6. It appears that when 
using the equation (5.2) for autumn and 
winter months, one single station can produce 
values of precipitation amounts that equal 
those obtained with the more laboreous 
Thiessen mean. In order to satisfy equation 
(5.3) the spring and summer months need 
data of two stations instead of one. Using 
data of stations Wn and Se as an optimum 
set, the Thiessen mean is approximated by 
(5.5) where the weights f depend on time 
(season). In case one wishes to use the long
term data of stations of the Royal Nether
lands Meteorologic Institute (K.N .. M.I.) to 
describe rainfa11 situations as they might have 
occurred in the area under consideration, 
one can relate the data of these stations to 
the Thiessen mean values with this proced
ure. Table 5.7 indicates two stations to be 
optimum (Bo and Rn) but the distance from 
the centre of the watershed appears to be 
too large as (5.3) is not fullfilled. 

Finally arithmetic means were compared 
with Thiessen means. All weights must then 
be equal and time-independent, which implies 
that the reliability will be smaller than be
fore. Table 5.8 shows the best combination 
then to be Bo and HI. An indication of the 
simultaneous occurrence of large amounts of 
rainfall at different stations can be obtained 
by correlating observations beyond a fixed 
level at least exceeded at one of the stations. 
The population of data defined in this 
manner is a rather complicated one, but 
sample correlation coefficients and sample 
standard deviations of the regression lines 
can be calculated. For the summer, fig. 5.13 
shows that precipitation amounts exceeding 
the level of 5 mm per day for two stations 
15 km apart were hardly correlated. Fig. 
5.13c and d indicate the exceeded precipita
tion amounts against the percentage of pre
cipitation and the total number of days 
respectively, as given in the fig. 5.13a and b. 

Apart from these relationships, for station 
Winterswijk precipitation frequencies were 
compared for various groups of years. The 
alternatives taken were the first 71 years of 
observations (1881 through 1951) and the 
last 15, 5 and 3 years (table 5.10). Large 
precipitation totals for winter months, during 
the recent years mentioned in fig. 5.14 were 
formed by a frequent occurrence of non
excessive rainfa11 amounts per storm. From 
fig. 5.14 it becomes clear that particularly 
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the years 1965/1966 and 1966/1967 were 
extremely wet. Fig. 5.15 gives the frequency 
lines of rainfa11 totals derived for station 
Winterswijk for periods of various length 
observed during 1965 and 1966. 

Daily precipitation amounts will vary 
from one location to another in the area 
under consideration, frequencies not, how
ever. An example of this is given for ten-day 
totals from the stations Rekken, Borculo 
and 'Vinterswijk of which frequencies of 
occurrence for the period of observation 
(April 1942 through September 1966) were 
derived. Critical values according to the 
Kolmogorov-Smirnov statistic for these cases 
are given in table 5.11. Table 5.12 shows 
that no exceedances of critical values lmd 
taken place as the differences between the 
frequencies should be attributed to sample 
fluctuations. 

SUB-REPORT 6 

DISCHARGE MEASUREMENTS 
IN SMALL RIVERS 

T. BLOK and H. J. COLENBRANDER 

Discharge measurements in open conduits 
usually encounter many difficulties. During 
floods high flow velocities occur and may 
cause changes in the river bed. The de
termination of the low discharges is difficult 
because current meter measurements cannot 
be carried out at very low water levels and 
during small flow velocities occur. 1\'loreover 
floating debris may disturb the current 
meter measurements. When the river down
stream of a gauging site is in spate, back
water influence is troub1ing the computation 
of the discharge from rating curves. 

The main problem, however, is that the 
water level is strongly influenced by the 
weed growth in the conduit. The difference 
between a water level affected and one not 
affected by weed growth is demonstrated in 
fig. 6.1. From this figure the effect of 
cutting the weed growth and the effect of 
a high flood (decrease in flow resistance) 
are apparent. The influence of weed growth 
does not exist only in summer but sometimes 
also in autumn and winter (fig. 6.2). When 
the actual stage of weed growth is ignored, 
errors in the calculated discharge can be 
considerable (an example is given in table 
6.1). For this reason the discharge can only 
be calculated accurately if the actual stage 
of weed growth is taken into account. The 
judgement of the stage of weed growth, 
however, is strongly subjective. An objective 
measure for the stage of weed growth is the 
ratio between a water level affected and one 
not affected by the aquatic vegetation in 
the conduit. These levels must be observed 
more or less simultaneously at observation 
sites not too far away from each other. For 
instance the water levels directly up and 

downstream of a weir wiH do. 
The above arguments imply that for exact 

discharge measurements in small rivers 
measuring structures are necessary. For a 
broad-crested and a sharp-crested weir 
schematic drawings have been given in fig. 
6.3a and 6.3b, while the discharge can be 
derived with formula (6.3). For V-notch and 
trapezoidal weirs rating curves have been 
presented in fig. 6.4. 

The most prominent differences between 
the various types of measuring structures 
are concerned with the degree of pending, 
the flow range, the accuracy for low and 
high flows, the sensitivity for backwater 
influence and the dmnce of blockage of the 
weir opening by floating debris. 

For some structures flow characteristics 
have been given in fig. 6.5 and the sensitivity 
for backwater influence in fig. 6.6 The 
types of structures adequate for measuring 
streamflow in rivers with different features 
are mentioned in table 6.2. Finally a con
struction drawing for the installation of an 
H-flume is presented in fig. 6.7. 

The selection of a proper measuring loca
tion is as important as the choice of a 
suitable measuring structure. Both choices 
arc not independent and before starting a 
measuring site selection it must be roughly 
known which device can produce the desired 
data. When selecting a proper measuring site 
the following factors should be considered: 
- the approach channel should be as 

straight as possible and should have a 
regular cross section; 

- the bed slope of the river downstream 
should be as steep as possible; 

- the pending must be acceptable with 
respect to leakage and the influence on 
the water table in the adjacent soils; 

- the basin divide upstream of the propos· 
ed site must be well defined; 

- for calibration and check ratings a suit
able crossing (e.g. foot bridge) should be 
available; 

- the measuring site mmt be within easy 
reach. 

For a reliable determination of the dis
charge an accurate measurement of the river 
stage is essential. Infrequent readings (e.g. 
daily) often permit only a rough calculation 
of the discharge, so for detailed studies it 
will be necessary to have a continuous stage 
record. An example of the differences be
tween discharge hydrographs derived from 
daily and continuous records is given in fig. 
6.8. It can be seen that especially peak flows 
are not always detected in daily measure
ments. Obviously this will be more important 
when a river has a quick response to rain
fall. For longer periods the differences be
tween the nmoff derived from daily and 
continuous records are of course sma1ler 
(table 6.3). 

In the Leerinkbeek area various types of 
water level recorders have been used and 
among them chart drum recorders and 
punched tape recorders. The advantage of 



the last type of recorder is that data pro
cessing can be done fully automatically, 
when an electronic computer is available. By 
calculating the discharge for an H-flume 
difficulties arise, because often submerged 
flow occurs (fig. 6.9). To calculate in this 
case the discharge with a reasonable ac
curacy, the downstream level (h2) must be 
taken into account. To achieve this without 
insta11ing a second water level recorder 
downstream of the flume, the relationships 
between the up and downstream levels (h1 
and h2) have for different stages of weed 
growth been analyzed (fig. 6.10). After the 
establishment of these relationships the 
downstream levels (h:;o) can always be derived 
from the continuouSly recorded upstream 
levels (h1), if the stage of weed growth is 
determined regularly. This can be achieved 
by carrying out staff gauge readings of h1 
and h2 for instance once or twice a week. 
With the calculated 11 2-figures, the computer 
calculates the submergence ratios (h2/h1) 

and afterwards the increase of h1 due to the 
submergence (Ah1 see fig. 6.6). With this fig
ure a corrected stage is calculated for each 
punched upstream level (11 1* = h1 - Llh1) 

and h1 * is translated into a discharge with 
the rating curve for the free flow condition. 
This calculation technique is described in 
more detail by COLENBRANDER (1967). In the 
Leerinkbeek area 12 measuring structures 
were installed (annex 9) and one already 
existing weir was also med for the discharge 
measurements. The types of structures used 
were 2 sharp crested rectangular weirs, 4 V
notch/Cipolletti weirs, 3 compound weirs, 
3 H-flumcs and I Parshall flume. Pictures 
of some of these structures are given in 
fig. 6.11. 

SUB-REPORT 7 

ANALYSIS OF STREAMFLOW 

H. J. COLENDRANDER 

l. INTRODUCTION 

The water management of an area depends, 
and will remain to depend on an adequate 
discharge of subsurface inflow and the sur
plus precipitation (mostly in winter) and an 
adequate distribution of the available water 
when precipitation is low (mostly in sum
mer). In this context flow analyses have 
been made to gain a better insight in the 
runoff process. 

The flood routing problem has only been 
shortly dealt with as sufficient data are 
lacking at this moment but, as regards the 
water supply problem, the flow distribution 
during dry periods has been examined. 

Special attention has been given to the 
low flow and peak flow frequencies and the 
influence of the length of the observation 
interval is discussed as well as the effect of 
autocorrelation on flow frequency curves. 

It is evident that this sub-report does not 
give a complete evaluation of the existing 
flow problems as the relationship of flow 
with other elements of water management 
has been neglected. 

This will be one of the main objects of 
future study and will be treated in a sub
sequent report of the Commission. 

2. HYDROGRAPH ANALYSIS 

For hydrograph analyses DE ZEEUW and 
HELLINGA (1958) and DE ZEEUW (1966) 
have used a linear model according to equa
tion (7.1) where q1 is discharge at time t, 
Pt rainfall during the time interval (t- 1) to t 
and a the reaction coefficient. KRAYENHOFF 
VAN DE LEUR (1958) derived formula (7.2) 
for groundwater inflow into a channel, 
where q is rate of groundwater flow, b is 
duration of steady percolation, p rate of per
colation, j the reservoir coefficient (= 1/q), 
p. volume fraction of pores, L distance be
tween two channels, k hydraulic conductivity 
and D the mean depth of the impermeable 
layer below the phreatic level. 

DE JAGER (1965) did apply equation (7.2) 
on hydrograph analyses with success, but 
only for very wet periods in the winter. 
COLENHRANDER and KRAYENHOFF VAN DE 

LEUR (report in preparation) are constructing 
a model starting from eq. (7 .2) which will 
also be applicable during periods having a 
considerable variation in storage. In the 
present sub-report two examples (figs. 7.1 
and 7.7) have been given of hydrographs 
calculated with the aid of this model. In the 
graphs the effect of the observation interval 
is evident, but it could be concluded that 
in the given case an observation interval 
of 3 hours could give hydrographs of a 
satisfactory accuracy. 

A detailed separation of the flow hydro
graph was not carried out as this was not 
of primary importance in the present study. 
Yet in fig. 7.2 the hydrographs of some 
basins have been compared. Basins 10 and 
12 show a relatively quick response to rain
fall this in contrast to basin 14 and gauging 
site F

0
• The flashy hydrograph of basin 12 

is caused by direct runoff from some 10% 
of the area considered having a very low 
storage capacity. The rest of the basin has 
a large storage capacity and contributes 
mainly to the base flow. Basin 10 shows a 
uniform low storage capacity and very high 
peak flows occur (up to 6 to 7 1/sec.ha). 
In accordance with the geohydrological 
conditions, the base flow in this basin is of 
less importance than in basin 12. The hydro
graph of basin 14 is relatively smooth be
cause in this area deep groundwater flow is 
contributing most of the total discharge. The 
hydrograph at gauging site F c is smooth too 
but this is mainly caused by the size of this 
basin (5200 ha) which is 8 to 20 times the 
size of any of the other basins (table 7 .1). 
Consequently the soil storage capacity as 
well as that of the channels is larger, to 

which the influence of an lmequal distribu
tion of precipitation must be added. 

In table 7.1 some main basin charac
teristics are given and in general these are 
corresponding well with the mentioned 
hydrograph characteristics (time lag, time to 
peak and the reservoir coefficient of the 
base flow). The effect of each basin charac~ 
teristic separately cannot be determined since 
adequate data were not available. 

Nevertheless it could be concluded that 
the storage capacity is one of the main fac
tors regulating runoff even in winter when 
the variation in storage is small (fig. 7.3). 

The relationships between the peak flows 
as well as between the minimum flows of 
some basins 1mve been studied (figs. 7.4 and 
7.5 give examples). In winter, the cor
relation coefficients are relatively high but 
in summer they are 1ow, especially for the 
peak flows. It could be shown that in winter 
the peak flows of other stations can be 
derived from the data of one or two main 
gauging stations, provided the actual rain
fall distribution is rather homogeneous. Next 
to the amount of flows exceeding certain 
magnitudes, the duration that the flows ex
ceed a certain magnitude is of importance. 
In fig. 7.8 some typical flow hydrographs 
are therefore given and in table 7.2 the 
number of times and the duration that given 
flow magnitudes have been exceeded over 
the period 1964 through 1967 are sum~ 

marized. 
Because no adequate data were available 

for a study on the flood routing problem, 
only a few aspects could be discussed. In 
table 7.3 the mean interval in occurrence 
of the peak flows at station 10 and at 
some other stations are indicated. For some 
stations a fairly constant time interval seems 
to exist. The data of one such station can 
then be used for peak flow forecasting of 
the area considered. In cases of a very quick 
response of flow to rainfall or a short travel 
time of the peak flow it would probably be 
more suitable, however, to use the ground
water hydrograph or the rainfall record for 
peak flow forecasting (table 7 .4). 

3. RUNOFF 

For the Leerinkbeek area as a whole the 
accumulated monthly runoff is presented in 
fig. 7.9 from which the differences between 
the various years are evident. The mean 
runoff in summer and winter amounts to 
respectively 105 and 229 mm, this being 
equal to 25 % and 65 % of total rainfall. 
When comparing the rainfall/runoff ratios 
for various periods the differences in 
groundwater storage at the beginning and 
the end of a period must be taken into ac
count. Following KRAYENHOFF VAN DE LEUR 
(1958), these differences were derived by 
using formula (7.3) where j is the reservoir 
coefficient of the base flows and (qe - q1,) 

the difference in flow rate at beginning and 
end of a period. To carry out this calcula-

321 



tion with an acceptable reproducibility, the 
disclmrges on the days taken must be com~ 
paratively small, however, and the periods 
must be chosen in accordance with the pre~ 
cipitation pattern. 

In fig. 7.10 the course of the ratio 
(Q + tJR)!N is presented, where Q is runoff 
and N rainfall during half monthly periods. 
In general the course of the ratio follows 
that of the phreatic level. When, however, 
an equilibrium moisture condition docs not 
exist in the soil discrepancies occur (for 
example during very dry and frost periods). 
In figs. 7.11 and 7.12 the relationships be~ 
tween the mean depth to water table (W) 
and the total runoff (Q + JR) arc given. 
The correlation coefficient is low for monthly 
totals but higher for summer and winter 
half yearly totals. For the basins 10 and 12, 
figs. 7.13 and 7.14 show the accumulated 
runoff. The differences between the basins 
and the various years are evident. 

Differences in net subsurface inflow are 
neglected, however. Fig. 7.15 gives for the 
basins 10 and 12 the same relationship as 
presented in fig. 7.10 for the total Leerink~ 
beek area. Due to its smaller storage capacity 
discharge starts after a dry period first in 
basin 10. 

Mean runoff and precipitation totals and 
runoff/precipitation ratios of summer and 
winter half years are given in table 7.5. The 
differences between the basins 10 and 13 
on the one hand and the basins 12 and 14 
on the other hand are mainly due to dif
ferences in storage capacity and net sub
surface inflow (see sub-report 11). 

As is the case for the Leerinkbeek basin 
as a whole, for basin 10 the mean depth to 
water table (JV) is during short periods not 
closely related with the runoff (Q + .dR). 
For half yearly totals the relationship is far 
better (fig, 7.16). 

In table 7.6 the runoff measured for the 
Leerinkbeek area as a whole (gauging site 
Fe) has been compared with the sum of 
runoffs measured at the outlets of the 
various sub basins. The figures agree very 
well. In basin 3 the extraction of ground
water by n pumping plant is influencing the 
runoff (table 7.7). 

Fig. 7.17 shows the relationship between 
the half monthly runoff totals (Q + !IR) of 
basin 10 versus 13, respectively 10 versus 
14. The relationship is closer in winter than 
in summer, due to smaller differences in 
storage capacity and a more equal rainfall 
distribution in winter. As a consequence ·of 
the lower storage capacity of basin 10 the 
discharge of this basin is first to start after 
a dry period (fig. 7.18). Also it can be seen 
that the base flow is less important for basin 
10 than for basin 12, because discharge 
ceases first for basin 10. Figs. 7.19 and 7.20 
demonstrate a good correlation between 
depth to water table and the moment flow 
ceases. Just after a dry period this relation
ship is less close as river flow may occur 
after a heavy rainstorm causing the surface 
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runoff to be large while a rise of the 
phreatic level is still lagging behind. 

4. FLOW FREQUENCIES 

Before starting the frequency analysis the 
flow record was inspected to be sure that it 
was a homogeneous one. This is no problem 
in the Leerinkbeek area as no important 
change in drainage condition or in land use 
has taken place during the present research. 
Only the stage-discharge relationship did 
change during the period 1952 to 1960. This 
will be discussed in sub-report 12. Because 
most of the available flow records were too 
short for a reliable extrapolation of the 
frequency curves, it was important to check 
how far the meteorological conditions during 
the study period were representative for the 
long term conditions. For such a check in 
winter the frequency distributions of daily 
precipitation can be taken though an extreme 
wet or a dry period just before a study 
period makes such a check less valid. To 
test the representativeness of summer periods 
the frequency distributions of rainfall minus 
evapotranspiration, depth to water table or 
soil moisture content can be used. As these 
data are not available also in summer the 
frequency distributions of daily precipitation 
have been used. It could be concluded 
(table 7.8 and fig. 7.21) that the conditions 
during the period 1962 to 1966 were fairly 
representative for the long term conditions. 
The period 1964 to 1967 appeared to be far 
too wet and the data of this period can be 
used only for a mutual comparison of the 
various basins. In first instance the frequency 
distributions of peak flow and daily runoff 
have been determined and presented on 
normal logarithmic paper. In fig. 7.22 the 
distribution of peak flow and daily runoff 
are being compared. The difference between 
both distributions is the more pronounced 
the more rapid the response to rainfall 
(gauging site 10 versus Fe). In general the 
return periods of high daily runoff are 
longer the larger the storage capacity of a 
basin and the lesser the surface runoff (table 
7.10; basin 10 versus 12. 13 and 14). For 
the peak flows return periods show less 
differences, because although a basin can 
have a high storage capacity, a small area 
with a very quick response to rainfall may 
cause high peak flows (fig. 7.23; basin 12). 
Fig. 7.24 shows that for basin 10 a peak 
flow of 4.8 1/sec.ha has a return period of 
about 10 winters. In table 7.9 of various 
basins the return periods of discharge and 
precipitation have been indicated as well as 
the discharge-precipitation ratios. 

Table 7.10 gives the average number of 
days per six winter and summer months on 
which the given runoff values were not 
reached. In basins with a low storage capacity 
more days with very low flows occur than 
in basins with a large storage capacity (basin 
10 versus 12). However. if in the last case 
a considerable subsurface outflow occurs, 

then on many days the flow will be very 
low too (basin 14). In figs. 7.25 and 7.26 
the frequency distributions derived from daily 
and continuous observations were drawn. 
Particularly for basins with a quick response 
to rainfall (basin 10) especially for the peak 
flows the differences in the graphs are 
evident. 

Finally fig. 7.27 deals with the auto~ 

correlation of daily flow data. The auto
correlation coefficient (R) is decreasing if 
the time series comprise not all the daily 
flows but for example one observation per 
2, 3, 5 or 10 days (fig. 7.27). Although the 
daily flow data are showing an autocorrela~ 
tion the frequency distributions derived from 
all the data and from one observation per 
2. 3, 5 and 10 days are nearly the same. 
This means that in this case the autocorrela
tion affects not the location of frequency 
curves but only the reliability of the extra
polations from these curves. 

5. CONCLUSIONS 

This report deals with the analysis of flow 
data collected in the Leerinkbcek area of 
which the most important conclusions can 
be summarized as follows. The geohydro~ 
logical characteristics of the several sub 
basins are reflected in the flow hydrographs, 
as well as in the frequency distributions of 
peak flow and daily runoff. During winter 
periods the peak flows of the several sub 
basins show a good mutual correlation while 
for not too short periods (say a fortnight) 
the runoff of all the sub basins can be 
derived from one or two stations. Still 
corrections for differences in groundwater 
storage are necessary. In basins with a quick 
response to rainfa11 the relationship between 
peak flow and total rainfall during a storm 
is fairly close. Because for such areas the 
hydrographs are flashy the use of retarding 
reservoirs to store temporarily the discharge 
exceeding a given magnitude will be advis
able. 

The flow hydrographs observed at some 
stations in the upstream part of the area 
can be used for peak flow forecasting. In 
some cases it may be advisable however to 
use a rainfall record or a groundwater 
hydrograph to this end. 

In the investigated areas on the average 
20 to 30% of the total rainfall is discharged 
in summer and 40 to 80 % in winter. The 
differences between the various areas are 
mainly due to differences in storage capacity 
and subsurface outflow. For one basin the 
influence of groundwater extraction by means 
of a pumping plant has been determined. 

The runoff of the six summer as well as 
that of the six winter months shows a good 
correlation with mean depth to water table. 
this in contrast to the monthly totals. The 
length of periods with very low flows also 
shows a good correlation with depth to 
water table. The frequencies of such low 
flows have been discussed in short. 



SUB-REPORT 8 

WATER TABLE AND 
SOIL MOISTURE MEASUREMENTS 
AND THEIR ANALYSIS 

H. J. COLENBRANDER 

], INTRODUCTION 

As in the Leerinkbeek area shallow water 
tables prevail a division of the profile above 
the phreatic surface into a soil water and an 
intermediate zone is not appropriate. Instead 
of such a division all the water stored above 
the phreatic surface has been defined as soil 
moisture and the water stored in the zone 
below this level as groundwater. 

In hydrological studies water table data 
are of great importance to determine for 
example the phreatic water divides, the 
mean depth to water table, the groundwater 
gradient, the capillary rise, the drainage 
conditions, the effect on the general hydro
logy of changes in land use and drainage 
conditions, etc. The moisture content of the 
soil plays an almost equal important role in 
hydrology as, to mention only a few aspects, 
a water balance of an area can only be 
determined when the changes in moisture 
content are known and as it affects the 
runoff process. Furthermore from soil 
moisture data the actual storage capacity of 
the soil can be determined. The storage 
capacity of the soil has been defined as the 
volume of water which will cause a given 
water table to rise to the land surface. 
Moreover, such physical properties of the 
soil as the hydraulic conductivity, the 
capi11ary rise and the infiltration rate are 
related with it and as known it affects 
evapotranspiration too. In this sub-report 
the measurement and the analysis of the 
water table and soil moisture data wi11 be 
discussed. The maps made and the storage 
capacities calculated have been used in the 
evaluations given in some of the other sub
reports. 

2. WATER TABLE AND 

SOIL MOISTURE MEASUREMENTS 

In the Leerinkbeek area about 370 
groundwater observation wells (sha11ow bore 
holes cased with a 1" diameter pipe and 
screened over the lower 1 to 2 m) were 
insta11ed, as well as 16 access tubes that 
permitted the soil moisture content to be 
measured by means of the neutron scattering 
technique. Most of the we11s were observed 
bimonthly, while on three of them water 
table recorders were installed. One of these 
is connected with a rainfa11 recorder the 
combination giving an absolute synchrone 
recording of water table and rainfall (fig. 
8.1). 

Soil moisture measurements were also 
taken bimonthly. The neutron scattering 
technique is well-known and its main 

principle is that the volume of soil, which is 
traversed by neutrons before they reach the 
detector, decreases with increasing moisture 
content. The radius of this volume, called 
the sensitive volume, or the sphere of in
fluence, varies between 20 to 40 em. Hence 
in very thin layers differences in soil 
moisture cannot be measured. Nevertheless 
deviations in the soil moisture profile show 
up clearly (fig. 8.2). For measurements of 
the soil moisture in the top layer (0 to 20 
em) a surface moisture gauge can be used 
but in the field some difficulties are 
encountered as for example in the establish
ment of a good contact between probe and 
soil and when a heterogeneous moisture dis
tribution exists. For these reasons the ef
ficiency of the measurements with a surface 
probe is disputable and it was therefore 
decided to take the measurements at a depth 
of 20 em with the subsurface probe to be 
representative for the top layer. The calibra
tion curve of the probe used (Chicago P 19) 
is nearly linear (fig. 8.3), and even below 
the phreatic level a high accuracy can be 
obtained. After checking in the field the 
calibration curve supplied by the manu
facturer, it was found that this calibration 
curve could be used for most soils in the 
Leerinkbeek area (fig. 8.4). In the beginning 
the moisture content was measured in two 
tubes per gauging site. As these measure
ments did show a good correlation (fig. 8.8), 
the measurements were later on continued 
in only one tube per site at various depths 
below surface (20, 30, 40, 60, 80 em, etc.). 
Before and after each series of measurements 
a shield test (Sact> was made, the result of 
which was checked against the standard 
shield test (Ss1) supplied by the manufacturer. 
AU count rates of such a series were cor
rected by multiplying them by the Ss11Sacr 
ratio. As a final check, the water content of 
the layers permanently below the phreatic 
level (Ma) were compared with the long 
term average for the same layers (Jf1d) and 
all the moisture contents were corrected 
according the i\~tfMtrratio. All necessary 
calculations were carried out with a digital 
computer; an example of the computer out
put is shown in the tables 8.4a and 8.4b. 

3. SUPPLEMENTS TO THE WATER TABLE 

AND SOIL MOISTURE RECORDS 

The records of groundwater observation 
weUs are often discontinuous, which is 
highly inconvenient as for example frequency 
analyses and calculations on mean ground
water storage of an area become more 
complicated. Getting the missing data can 
be achieved by using a linear regression 
technique. To arrive at reliable regression 
analyses the related we11s must be located 
in areas with approximately similar hydro
logical conditions. In our case the we1ls 
were divided into six groups each having 
nearly the same fluctuation range of the 
phreatic level (table 8.2). The fluctuation 

ranges of the various groups were quite 
different, as is demonstrated by fig. 8.9. In 
fig. 8.10 the course of the mean depth to 
water table of three of the groups is 
presented. The missing data of a certain 
observation well were calculated with the 
aid of data of the other weUs in the same 
group, with the following restrictions: 
- twenty simultaneous observations from 

wet and dry periods had to be available; 
- the correlation coefficient for (X) versus 

(Y) had to be at least 0.85; 
- a missing value was calculated as the 

mean value of at least 4 check wells to 
eliminate a scatter effect. \\'hen 4 ap
propriate wells were not available in the 
same group, the missing datum was 
calculated from the weiJs of the groups 
having the nearest water table fluctua
tion ranges. If in that case 4 wells could 
not be found the calculations were, as a 
last resort, made with 3, 2 or 1 well. 

Table 8.3 gives a number of regression 
parameters and correlation coefficients for 
a series of observation wells. The computer 
program to obtain them was made with co
operation of the Mathematical and Physical 
Division of the Rijkswaterstaat. The soil 
moisture records were also completed by 
such a regression technique. In this case, 
however, not only the hydrological properties 
but also the soil type and the type of vegeta
tion had to be taken into account. 

It should be noted that the I10mogeneous 
character of a time series is of importance 
too. This means that the hydrological con
ditions of an area must remain the same 
during an observation period. In the Leerink
beek area no important changes did take 
place during the present study period. 

4. MEAN MOISTURE CONTENT 

Because of the quite different soil moisture 
distributions of the various soils (figs. 8.19 
and 8.20), the estimation of a mean soil 
moisture content of an area is often a 
problem. The differences in soil moisture 
distribution are mainly due to differences in 
physical properties of the soil, in depth to 
water table and in land use (fig. 8.20). 
Generally speaking it is often not necessary 
to know the real soil moisture content, 
since for example in rainfall-runoff studies 
a parameter for the moisture content will 
do and in water balance studies the changes 
in moisture content are more important 
than the absolute values. 

Nevertheless a careful selection of sites to 
measure soil moisture is a prerequisite and 
the site must be representative for areas as 
large as possible. It is advisable to distribute 
the sites all over the investigated region in 
accordance with soil types, depth to water 
table and land use. In the Leerinkbeek area 
these factors were accounted for as well as 
possible. The simplified soil map (fig. 8.5) 
gives information on the soil type at the 
gauging sites, wl1ile table 8.1 and figs. 8.6 

323 



and 8.7 illustrate the differences in soil 
properties, depth to water table, etc. These 
factors form such intricate combinations 
that an exact weighting of the factors for 
a specific area is hardly possible. When 
calculating the mean moisture content of 
the various areas, due attention was paid 
to two main factors: the fluctuation of the 
phreatic level and the land use. As a basis 
for dividing an area into different ground
water classes, a map prepared during the 
soil survey was used. This map was based 
on field observations of several soil charac
teristics associated with the degree of wetness 
(see sub-report 4 and appendix 12). The 
data of land use were taken from the map 
given in annex 7. 

For the basins 10 and 12, the mean 
moisture contents calculated in accordance 
with the above mentioned considerations are 
given in fig. 8.21. 

5. WATER TABLE CONTOUR MAPS 

To determine the direction of the ground
water flow and to calculate its intensity, 
accurate contour maps of the water table 
are necessary. These maps provide informa
tion on the location of the phreatic divides, 
the direction of flow and the gradient of 
the phreatic surface. They also give an 
indication of the differences in geohydro
logical conditions of the area and of the 
character of the various rivulets (effluent, 
influent). Water table contour maps of the 
Leerinkbeek area were made for the average 
conditions at the beginning of the growing 
season (fig. 8.11) and for a dry situation 
(fig. 8.12). The drainage situations during 
these periods are quite different from each 
other. During a wet period nearly all the 
rivulets are carrying water and the contour 
lines are strongly flexed in an upstream 
direction, especially in the higher part of the 
area where relatively steep gradients exist. 
During dry periods on the other hand, most 
of the rivulets fall partly dry and the 
contour lines are smoother, especially in the 
downstream parts, From these maps it could 
be concluded that the basin divides are 
relatively tight with the exception of some 
parts of the northern and southern divide 
and the divides of some sub basins. For 
basin 12 the location of the divides varies 
in dry and wet periods. 

In figs. 8.11 and 8.12 the influence on 
the phreatic surface of the extraction of 
groundwater by a pumping plant in the 
middle of the Leerinkbeek area shows up 
clearly. 

6. DEPTH TO WATER TABLE 

The depth to water table provides in
formation on the drainage conditions of an 
area and with knowledge on some physical 
properties of the soil, makes it possible to 
calculate the capillary rise. Depth to water 
table maps of the Leerinkbeek nrea were 
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compiled for a very wet situation (annex 
13) and very dry one (annex 14). The map 
given in fig, 8.13 shows the difference be
tween the depth to water in both situations. 
The range of fluctuation of the water table 
differs substantially from one site to another. 
Relatively deep water tables generally show 
relatively large fluctuation ranges, whereas 
small fluctuation ranges generally coincide 
with areas of shallow water tables. In the 
latter areas net subsurface inflow is positive, 
whereas in areas with a deep water table it 
is negative (see sub-report 3). 

7. MEAN DEPTH TO WATER TABLE 

The mean depth to water table of an area 
can be derived from the maps given in the 
annexes 13 and 14. The preparation and 
the processing of such maps for each ob
servation date is a tedious work, however. 
Another possibility is the calculation of the 
arithmetic mean of the observed data as the 
observation wells are fairly regularly dis
tributed over the basin. Use can also be 
made of the calculation technique used for 
the determination of mean basin rainfall (the 
Thiessen method). The Thiessen polygons 
have however, just as the arithmetic means 
no relationship with soil type or topography. 
The most appropriate computation method 
in our case seemed to be to divide the 
region into areas with fairly similar hydro
logical characteristics and to calculate the 
weighted mean depth to water table of 
each area, using the data of all wells of 
that area. As mentioned in section 4 a map 
was available showing various groundwater 
classes based on the hydromorphological 
features of the soil (see sub·report 4). 

A groundwater class is characterized by a 
specific variation around a certain depth to 
water table (table 8.8a). Of each class and 
of each observation date the mean depth to 
the water table was computed using the data 
from the wells belonging to that class. Then 
the mean depth to water table of an area 
was acquired by calculating the weighted 
mean values of each class in accordance 
with the percentage of the area in that class 
(table 8.8b). The course of the mean depth 
to water table of the basins 10 and 12 is 
given in fig. 8.21. 

Because the map giving the groundwater 
classes is of great importance, some criterea 
on which this map is based had to be 
checked. These criterea are the mean of the 
highest three, respectively lowest three 
groundwater levels per hydrological year 
(HG3 and LG3), and the annual mean of all 
observations (AG). 

The mean of various HG3, LG3 and AG 
values is designated as GHG, GLG and 
GAG. Questions which may arise are how 
many years of observation should be availa
ble in order to obtain a reliable estimate 
of GHG, GLG and GAG, what is the effect 
of the observation interval and what is the 
relation of these figures to the complete fre-

quency distribution. In fig. 8.14 the course 
of HG3, LG3 and AG of three observation 
wells is given, while fig. 8.15 presents GHG, 
GLG and GAG values as derived from the 
data of periods of various length. The in
fluence of the period length becomes quite 
clear. Since the observation interval also 
affects GHG and GLG (fig. 8.16) it is 
necessary to mention the length of the ob
servation interval of the time series from 
which GHG and GLG are derived. In fig. 
8.17 the GHG, GLG and GAG of two 
observation wells are compared with the 
course of the groundwater level calculated 
as the mean per observation date and per 
season respectively. In fig. 8.18 GHG, GLG 
and GAG are compared with the frequency 
distributions. Table 8.5 presents for periods 
of various length the percentage of obser· 
vations respectively higher and lower than 
GHG and GLG. Table 8.6 shows GHG, 
GLG and GAG calculated for different 
periods. As GHG is under the prevailing 
climatic conditions in the Netherlands mainly 
determined from the winter observations, 
it does not provide direct information on 
the highest water tables during summer. 
Similarly, GLG is mainly determined from 
summer data, hence this value does not give 
information on the lowest water tables in 
winter. It is therefore advisable to calculate 
the GHG and GLG values for winter and 
summer seasons separately where (GHG + 
GLG)/2 is regarded to correspond to the 
mean depth to water table during these 
seasons (table 8.6). Finally, table 8.7 shows 
the differences between the mean depth to 
water table calculated from respectively 
daily observations and from less frequently 
observed water tables. It is evident that 
the number of available data affects the 
calculated means and that the differences 
are the greater the quicker the response to 
rainfall. 

8. FREQUENCY ANALYSIS 

Frequency distributions of depth to water 
table data and soil moisture contents can be 
used to characterize for example the drain
age conditions of an area and the amount 
of water available for plant growth. Dealing 
with frequency studies of this type similar 
problems as mentioned in sub-report 7 are 
encountered, namely the discontinuity and 
the inhomogeneity of the time series and 
the too short periods of which data are 
available. Ivfuch attention has been paid to 
the completion of the records in a manner 
as discussed in section 3. As during the 
study period no important changes in the 
hydrological situation and the land use had 
taken place, the records can be considered 
as being homogeneous. 

In sub-report 5 the frequencies of daily 
precipitation of some periods have been 
compared and in table 8.9 the cumulative 
frequency of exceedance of depth to water 
table is given. Daily precipitation and depth 



to water table have respectively been taken 
to check the representativeness of the hydro
logical situation during different periods. It 
can be concluded that from 1962 through 
1966 the hydrological situation is fairly 
comparable with the long term average. In 
fig. 8.22 the percentage of days jler year 
with a water table lower than the given 
depths is shown for different groups of 
wells during the period 1962 through 1966. 
The same is given for summer and winter 
periods separately in fig. 8.23. Table 3.10 
shows the depths to water table exceeded in 
the various seasons on 90, 50 and 10 % of 
the days. These figures can be used to 
determine for example the average capillary 
rise and to study the relationship between 
depth to water table and crop yield. Also, 
the figures may be of help to estimate the 
design flood of an area. 

In fig. 8.24 the average number of days 
in summer and winter with a mean storage 
capacity of the soil exceeding different 
specific levels is given for the basins 10 
and 12. 

Finally in table 8.11 the depths to water 
table observed during the period of study 
are compared with those observed during the 
COLN-period (1952 through 1955). During 
the COLN-period, all over the Netherlands 
a detailed study of depth to water table was 
carried out. With the COLN-observations 
two maps were prepared showing the mean 
depth to water table during wet and dry 
periods respectively. It can be seen from 
annex 15 that the COLN-data on the mean 
depth to water table in winter are somewhat 
higher and in summer somewhat lower than 
the corresponding data taken during the pre
sent research. It is likely that the maps from 
the present research give a fair representa
tion of the mean winter and mean summer 
situation. The COLN-maps on the other 
hand correspond in fact with the GHG and 
GLG levels respectively. 

SUB-REPORT 9 

STORAGE, DISCHARGE AND 
EVAPOTRANSPIRATION 
IN THE GELDERSE ACHTERHOEK, 
DETERMINED FROM 
GROUNDWATER LEVEL DATA 

G. W. BLOEMEN 

1. INTRODUCTION 

'Vhen the number of data from ground
water test wells is sufficient, the magnitude 
of storage, discharge and evapotranspiration 
can be determined with a graphical tech
nique. This technique is very time consuming, 
however, when done by hand and when a 
large number of test wells is involved a 
computer will have to be used. This is very 

well possible because a main feature of the 
technique is the determination of a relation
ship between changes in groundwater level 
and in storage within the same time inter
vals. Rainfall is the only term of the water 
balance which is directly measured. Changes 
in storage are indirectly measured by means 
of a division of the time intervals in groups 
with approximately equal values for ground
water depth W and open water evaporation 
E0 • JV and E0 are reference values for 
discharge Q and evapotranspiration Ew. In 
each group the sum of discharge and evapo
transpiration will for all time intervals be 
approximately the same, though still un
known. Differences between precipitation N 
within time intervals in one group are now 
equal to changes in storage ;JV. These cause 
changes in groundwater level Ll W, whid1 
become reference values for ;J V. 

It holds that ;J V = p,J IV, in which p. is 
a storage coefficient. This relationship is 
part of a curvilinear relationship between 
groundwater depth and moisture content of 
the profile down to a constant depth (see 
Hg. 9.1). In short time intervals with the 
same mean groundwater levels, representa~ 

tion of the relationship between ;J V and 
Ll W will be possible by a straight line like 
(9.1) or if (9.2) is valid as (9.3). 

The regression coefficients a and b can 
be calculated by a computer. In table 9.1 
they are given with their standard deviations 
for an arbitrary test well and separate 
months. In table 9.2 the coefficients a and b 
in (9.4) or (9.5) are given for groups of time 
intervals in November, December, January 
and February with different mean ground
water levels. It was assumed that for these 
months the Penman-factor g = 1. 

2. STORAGE 

The storage coefficients p. called a in 
table 9.1 are related to the depth of the 
groundwater table, according to a = fWm 
(fig. 9.2). Where f is the percentage of 
storage when W = l meter. There is no 
apparent difference between winter and 
summer. This is perhaps a matter of ac
curacy, but may also be due to the high 
capillary conductivities of the soils concern
ed. As high groundwater levels also occur 
regularly in summer, the moisture condition 
over a number of years will not change 
much in the course of the average year. In 
table 9.3 f and m are given for 21 test 
weHs in the Gelderse Achterhoek from data 
over the years 1953 through 1964 (1956 
excluded). 

As the storage coefficient is related to the 
groundwater depth the quantity of water B, 
involved in changes in storage can be cal
culated with the equations (9.6) and (9.7). 

Table 9.3 gives the magnitudes of B when 
calculated for a rise in groundwater from 
the mean lowest groundwater levels to the 
soil surface for a month W which is in 
August. 

In table 9.4 it is shown that the storage 
capacity B in the average profile is very 
much the same in the three catchment-areas 
covered by the studied test wells. When the 
test wells in the eastern parts of the first 
and the last catchment-area in table 9.4, 
which have another geology than the western 
parts (see sub-report 3), are not taken into 
account, differences occur because the 
<-tVerage storage capacity B of these test 
wells is 59 mm, to 100 mm for the other 
test wells. 

In table 9.5 the relationship has been 
given between groundwater depth and storage 
capacity, which decreases rapidly when the 
groundwater Jevel rises. It appears from fig. 
9.3 that the storage capacity between 
groundwater depths of I 00 or 60 em minus 
soil surface, as given in table 9.5 agrees with 
those calculated on the basis of pF-curves, 
as given in table 9.6. As non-capillary 
storage, which is important when the 
groundwater levels arc high, is not accounted 
for in pF-curves, this is considered to ex~ 

plain the deviation from a 45° reference 
line of the mean storage for a groundwater 
depth of 60 em. 

3. DISCHARGE 

The coefficients b ( = Q) in table 9.2 for 
different groundwater depths in winter give 
those values of N- gE

0 
which do not 

cause changes in the groundwater level. In 
that case no changes in storage occur. If 
gE0 = Eu,. which in winter will not be far 
from the truth, b may be considered to be 
an estimation of the steady discharge oc
curring at groundwater levels W, the latter 
(W) also given in table 9.2. In fig. 9.4 b and 
W arc plotted against each other. The first 
two groups of points have been averaged. 
With a rising groundwater table the dis
charge of the high sandy soils in the Gel
derse Achterhoek will be governed by an 
increasing number of drainage levels. In the 
example in fig. 9.4 this is simplified to the 
discharge by two drainage levels, like Q = 
qt + q2 = a1h1 + a2h2; if hi < 0 ---+ ql = 
0, where h 1 and 112 are pressure heads of 
the groundwater over the drainage levels of 
which the approximate depth has still to be 
determined. 

With respect to drainage problems it is 
convenient to assume linearity between qi 
and storage above drainage level Ri· Tl1is is 
only possible, however, if the storage coef
ficient p. is not changing with groundwater 
depth. In a = JWm this would mean that 
m = 0, for JVo = 1. In table 9.3 m ap
peared to range from 0.2 to 1.9, so the 
assumption of linearity between qi and Ri is 
not correct. Nevertheless it has been applied 
successfully elsewhere and has also been 
used here. The starting point is that under 
stationary conditions q = 12 Rl n2j, in which 
j implies constants for storage, permeability 
and density of drainage (KRAYENHOFF VAN 

DE LEUR, 1958). When nj/12 = j' it holds 
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that q ~ R/j'. As in fig. 9.4 no changes in 
storage are involved, stationary conditions 
are simulated. For both discharges in fig. 
9.4 a depth of the drainage level IV 

0 
and of 

j' can be determined which fits the combina
tions of W and b of table 9.2. In fig. 9.5 
this is shown \Vith the value of b within the 
groups 4 and 5 of table 9.2 which apply to 
the discharge by the deeper of two drainage 
levels. When for some estimations of JV n 
for this discharge the magnitude of R is 
calculated by means of (9.11), the correct 
value for JV 

0 
is the one that brings q and R 

on a straight line through the origin. The 
value j' is the tangent to this line. In table 
9.7 the values of j' and r2 for deep and 
shallow runoff are given for the studied 
test wells, together with the depths of the 
respective drainage levels. 

In table 9.8 the discharge Q in January, 
February, November and December is 
given, calculated as precipitation minus the 
sum of evaporation and changes in storage. 
It is the mean monthly total over the years 
1953 through 1964 (1956 excluded). These 
amounts include non-stationary storage, for 
the storage calculated as explained in par. 2 
is only the stationary part of it. In table 9.8 
also the mean monthly discharge for the 
same months is given, calculated as a func
tion of groundwater depth. For known 
groundwater depths JV,

1 
storage R 1 w and 

R 2 w above the two drainage levels JV 01 and 
JV02 can be calculated via (9.13) and (9.14). 

\Vith the data in table 9.7 for the separate 
test wells, mean monthly discharges Q can 
be calculated with (9.15) or (9.16). Here 11 

is the number of known groundwater depths 
per month and t is the number of days of 
the month. It was obvious that the dis~ 

charges given in table 9.8 and calculated in 
the two different ways do not agree. An 
explanation of this is that the discharge is 
calculated as a function of the groundwater 
depth with functions for stationary condi
tions. It is well-known, however, that at the 
same groundwater depth the discharge is 
higher when the groundwater table rises than 
when it falls. Table 9.9 gives mean monthly 
changes in groundwater level. In fig. 9.6 
an estimation is given of the relationship 
between these changes in four winter months 
and the ratio between the discharge, cal
culated in two ways. This ratio is assumed 
to be 1 when the mean monthly change in 
groundwater level is zero for in that case 
flow has been steady and there is no need 
for correction. The ratio cannot be smaller 
than 0.82, this being the constant ratio be
tween stationary discharge and tail discharge. 
In table 9.8 the means of the three catch
ment areas are corrected for non-steady 
flow on the basis of the data in table 9.9. 
·with the data available this is the best 
possible estimation of discharge. The same 
holds for the estimation of non-stationary 
storage. In table 9.8 this is the difference 
between the mean discharge of all test wells 
according to the water balance and that cal-
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culated as a function of groundwater depth. 
In table 9.10 monthly totals of discharge 

in the average year, calculated as a function 
of groundwater depth, are given. In fig. 9.7 
they are comp.:'lred with those, calculated 
from water levels of various rivulets by 
means of discharge curves. ln table 9.11 the 
regression and correlation coefficients of 
fig. 9.7 are given. It appears that in the 
separate diagrams scatter is of less im
portance than systematical error. Only in 
case of the Baakse Beek the deviation of the 
regression line from the 45° reference line 
is not significant. This may be due to the 
fact that only for this rivulet discharge 
curves were available covering different 
seasons. In the other catchment areas only 
one curve had to do for the whole year. 
Although for an area of several thousands 
of hectares 5 or 6 wells are not many to 
calculate discharges from, a fairly good 
agreement exists in the winter months for all 
three catchment areas as is shown in fig. 9.7. 
This proves that it is likely that, although 
the assumption of linearity between storage 
and discharge is not correct, it does not 
involve large inaccuracies in the calculated 
discharges. 

4. EVAPOTRANSPJRATION 

With the best estimation of discharge and 
storage, the real evapotranspiration Ew can 
be calculated as an item of the water 
balance. In table 9.12 monthly totals of 
evapotranspiration in the average year are 
given as means of the 21 test wells involved 
in this study. Separate test wells show 
varying totals of evapotranspiration, a result 
of local conditions such as moisture content 
of the soil and development of the crops, 
As there were no data available about these 
properties, the groundwater level per month 
of the year can be considered to be the 
best available parameter for the moisture 
content. The month of the year may also 
serve as a parameter for crop development. 
For one test well a regression coefficient 
for different groundwater levels in different 
months cannot be calculated with sufficient 
accuracy, however, as one test well in 11 
years with 2 soundings per month did not 
yet give enough data. Lumping together of 
the data of a number of test wells was there
fore necessary. Soil constants and ground
water regime of such sites should then be 
essentially the same. In fig. 9.8 the values 
of b (~ Q as in eq. 9.5 and in table 9.2), 
separately calculated for the test wells 894, 
1546, 1172, 1568, 1991 and 2974, are plotted 
against the respective average groundwater 
levels. Estimation of a joint relationship 
between groundwater level and discharge by 
curve fitting is possible. Greater accuracy 
is attained, however, when the regression 
coefficients a and b <~ Q) are calculated, 
as in table 9.2, after the initial data of the 
separate test wells are lumped together. In 
fig. 9.10 the coefficients b (= Q), calculated 

for nine groups of time intervals with the 
same average groundwater level, are plotted 
against these averages. Apart from discharge 
by drains at two shallow levels there appears 
to be a very slow discharge at a drainage 
level of which the depth cannot be determin
ed. Greater accuracy is attained than in fig. 
9.8. In fig. 9.9 the coefficients a(~ p) for 
the nine groups, used in fig. 9.10, were 
plotted against the average groundwater 
levels. It appears that for the six test wells 
a ~ 0.99 JV0.87 which agrees quite well with 
the means of f and m of these test wells 
given in table 9.3. The technique of lumping 
the test well data was proved to work. To 
this end the data of the six test we1ls per
taining to the separate months were divided 
into 5 groups of time intervals with different 
groundwater levels W and the coefficients 
a (~ p) and b <~ Q + Ew) were calculated 
as in table 9.1. It appears in fig. 9.11 that 
for low groundwater levels in June, July, 
August and September the storage coef
ficients were higher than those calculated 
from the moisture equilibrium as given in 
fig. 9.9. Higher storage coefficients are an 
indication of lower moisture contents and 
higher moisture tensions, especia1ly in the 
upper soil layer. It is accepted that such 
conditions decrease evapotranspiration. How~ 
ever, after substraction of Q proportionate 
toW after the relationship in fig. 9.10, from 
the values of b (= Q + E 10), the value of 
Ew is increasing. This apparent increase of 
evapotranspiration is coinciding with de~ 

creasing moisture contents, due to an over
estimation of evapotmnspimtion, which can 
be corrected by writing the water balance 
equation as ,(9.21). 

Here the meaning of J1 is restricted to the 
percentage of storage at moisture equilibrium 
and (.d V) represents the changes in moisture 
content of the soil without effect on the 
groundwater level. When coefficient a ex
ceeds p ~ JWm this means that N - Q -
p(;J JV) > Ew so (Ll V) must be an increase 
of moisture content. However, when N = 0 
it holds that J V ~ 0 so Ew can be written 
as in (9.22). 

In fig. 9.12 the principle of this estimation 
of evapotranspiration is shown. The dif
ference between b and - p(LI JV) is an 
estimation of ;IV. 

In fig. 9.13 the logarithms of the rates 
of evapotranspiration are plotted against the 
respective average groundwater levels in the 
separate months. When two data which do 
not fit in the picture are excepted, smoothed 
out values of evapotranspiration can be 
calculated in a simple manner. In a range 
of groundwater depth, becoming wider as 
gE0 decreases, it holds that E

10 
~ gE

0
• 

Values of g are given in table 9.13. It was 
assumed that g ~ l for the months not 
mentioned in table 9.13. If evapotranspira
tion falls below gE0 when the groundwater 
depth increases, it can be calculated as 
Ew ~ -2.13 - 0.4675 JV for 24 hours. 
Without considering any phyisical explana~ 



tion, evapotranspiration has been calculated 
for a succession of years on the basis of the 
course of evaporation and of groundwater 
depth in two test wells. In fig. 9.14 the 
result is shown. Test well number 2074 is 
the one with the highest groundwater levels 
of all 21 test wells involved in this study, 
but number 894 gives a good representation 
of average conditions in the Gelderse Ach
terhoek. The monthly totals of the last 
mentioned test well in the average year 
agree very well with those given in table 
9.12, as is shown in table 9.14. Fig. 9.15 
shows the course of evapotranspiration in 
the average year with its standard deviation. 

SUB-REPORT 10 

COMPUTATION OF THE 
WATER BALANCE SHEET OF A 
FIELD BY MEANS 
OF DIGITAL SIMULATION 

G. F.lviAKKINK and H. D. J. VAN HEEMST 

A program was written in FoRTRAN for a 
synthesis of the processes which control the 
water balance of an experimental field on 
a sandy soil. The computation comprised 
two years, the field first being fallow and 
then under oats and rye in succession in 
1964, and under rye and turnips in 1965. 
The time clement was 24 hours for which 
the complete cycle was calculated. 

The water content of three soil layers was 
calculated, e.g. the layer from which water 
evapotranspired, the layer between the 
phreatic level and a lower reference level, 
and the intermediate layer. The contents 
were calculated at time I from the water 
contents at time (t-1), accounting for all 
rates of the items of the balance sheet 
taking part in the changes of the contents 
(eq. 10.1 through 10.3 and fig. 10.1). The 
various rates were calculated separately. At 
moment t = 0 the contents were put in, 
including the depth of the water table. The 
input consisted moreover of routine weather 
data, the height of the crop and depth of 
the effective root zone, all as a function of 
time. Also constants and functions of soil 
and crops were put in (e.g. the pF curves 
and the fresh weight/height relationship of 
the crops). 

Actual transpiration (E, mm/24 h) was 
based on an emperical relationship E = 
f (EP, vV0 ) (EP potential transpiration, mm/ 
24 h, vv 

0 
relative available water content of 

evapotranspiration zone, mm/mm). Percola
tion (P, mm/24 h) was taken to be the 
surplus (S, mm) above field capacity (cq. 
10.10a, vU deficit at field capacity in evapo
transpiration zone, k conductivity of the soil, 
mm/24 h). Capillary rise (C, mm/24 h) was 
calculated with C = c. H -a (c and a con-

stants, H distance between water table and 
the bottom of the layer in which the whole 
deficit in the profile below pF 4.2 could be 
packed together. This fictive packing was 
done (.MAKKINK, 1962, p. 115) since the 
computation does not inform about the dis
tribution of the water in the profile, so that 
the potential gradient is unknown). · 

Underground discharge (A, mm/24 h) was 
calculated with the formula of Hooghoudt, 
and was applied for 4 bases of drainage, for 
which the necessary constants were given. 

It was assumed that the changes of the 
water content in the profile at the end of 
each day had led to a new hydrostatic 
equilibrium. The relationship between the 
equilibrium moisture deficit and depth of 
the water table was put in and made it 
possible to find the new depth of the water 
table. If this relationship was calculated 
from pF curves of the profile, no satisfying 
results were obtained; therefore the emp~rical 
relationship was used (fig. l 0.2). 

Frost influence was roughly approximated 
by means of the eq. 10.22, 10.23, 10.24 and 
a number of decisions concerning presence 
of snow on and ice in the soil (Y0 = rate 
of forming or melting of ice, mm/24 h; 
T = temperature at +2 m, oC; u = wind 
velocity, m/sec; lt's = latent heat of fusion 
of water, callg; Y

8 
= rate of forming ice 

with presence of snow, mm/24 h; S = 
amount of snow, mm water; Si = minimal 
amount of snow which completely isolates 
the soil against freezing, mm water; JV s = 
melting rate of snow and ice due to heat 
from the subsoil, mm/24 h; LlTILlZ tem
perature gradient between -5 and -100 
em, °C/cm; ). specific conductivity of heat 
in the soil, cal/cm.sec. °C). 

:rvfany complications were accounted for. 
A survey of the procedure is given in fig. 
10.4. 

The results are given in fig. 10.5 through 
fig. 10.8. The fluctuations of the ground
water table were computed satisfactorily in 
both years. The amplitude of the yearly 
course of the phreatic level was computed 
too narrow, probably as a consequence of 
the conception for the computation of the 
groundwater table. This is based on the 
assumption that the hydrostatic equilibrium 
is established each day. In the dryer year 
1964 this was obviously not the case. 

Agreement for 1965 could not be judged 
properly, because data on height of crops 
and date of beginning of ripening were 
lacking completely and had to be estimated. 
The course of the computed moisture deficit 
in the profile since the beginning of the 
computation each year in general showed 
the same discrepancies with the observations 
as the computed coufse of the phreatic leveL 

The curves of fig. 10.9 show the great 
influence of the data of the crops. For their 
computation the curves of fig. I 0.10 were 
used in combination with curves of actual 
crops (curve A') or with curves of irrelevant 
crops (curves A and B) from fig. 10.3. 

Daily actual evapotranspiration (included 
evaporation from interception water) and 
potential evaporation (Er) are depicted in 
fig. 10.11 and 10.12. 

The method was developed in order to 
reduce expensive field moisture measure~ 

ments in future and to restrict them to those 
on one day only. 

SUB-REPORT II 

WATER BALANCE RESEARCH 
IN SMALL RIVER BASINS 

H. J. COLENRRANDER 

1. INTRODUCTJON 

In hydrologic investigations water balance 
studies play an important role. Based on a 
simple principle, they can give useful in
formation on the physical characteristics of 
an area and the hydrological processes in
volved. Although the techniques are rather 
simple, their implementation is not without 
complications. Some of these will be discus
sed in this report. 

Various methods afe available for esti~ 
mating potential evaporation from meteoro
logical data. The estimation of actual evapo
tnmspiration of an area is, however, far 
more complicated and remains relatively 
inaccurate. It is therefore worthwhile to 
determine the actual evapotranspiration by 
balancing the other terms of the water 
balance equation. In water balance studies 
of river basins one of the difficulties en~ 
countered is the exact location of the divides. 
Their accurate assessment can be particularly 
difficult in flat regions and in areas where 
the topographic divides do not coincide wHh 
the phreatic ones. Difficulties also arise if 
the location of the basin divides is changing 
as a function of water table depth. 

When setting up a water balance equation 
for a basin other inaccuracies can occur 
which are mainly due .to an incorrect estima
tion of the mean basin values for rainfall 
and water storage. To decrease the error in 
water storage the items are usually balanced 
over relatively long periods (as the growing 
season or a hydrological year) or the balance 
equations are made for periods with small 
changes in water storage (in the Netherlands 
the winter periods). For the Leerinkbeek 
area the water balance equations were set 
up for relatively short periods (two weeks, 
one month) over the year, which means 
that the change in water storage had to be 
measured with accuracy. 

In this sub-report the evapotranspiration 
derived from the water balance equations 
for various sub basins in the Leerinkbeek 
area is being compared with the results of 
other calculation methods. 

2. SELECTION OF BALANCE PERIODS 

In general the balance periods were 
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determined by the days of measurement of 
soil moisture and water table (14th and 28th 
of each month). However, in case a rain 
storm occurred just before the day of 
observation the beginning and the end of the 
balance period were shifted over some days 
to avoid that rainfall and subsequent runoff 
would appear in different periods. In tl1e 
case of shifted periods the storage of water 
at the beginning and the end of the balance 
periods was interpolated by means of con
tinuous records of groundwater hydrographs 
and by means of the course of daily figures 
of precipitation minus evaporation. 

If a water balance has to be made over a 
whole year the calendar year is less suitable. 
Under the hydrometeorological conditions 
prevailing in the Netherlands, the soil is 
usually at field capacity around April 1st 
and during the months March and April the 
differences in water table height are small 
in the various years (table 11.1). The water 
year in the Leerinkbeek area was therefore 
taken from April 1st to March 31st. 

It is also important to know to what 
extent the hydrological conditions during a 
short study period are comparable with the 
average conditions over a long period. As a 
parameter for such a comparison the fre
quencies of daily precipitation can be taken 
(sub-reports 5 and 7) or the frequencies of 
depth to groundwater (sub-report 8). Still 
better is the 11se of frequencies of soil 
moisture contents, but they are seldomly 
available over a long period. From such 
comparisons of frequency distributions it 
was clear that hydrological conditions during 
the period of 1962 till 1966 are fairly 
representative for the long term average. 

3. THE ELEJ\·IENTS OF THE WATER BALANCE 

3.1. The water balance equation 
In accordance with the systems under 

consideration and the questions asked the 
water balance equations will be written in a 
slightly different form. For river basin 
studies the equation was written as (11.1) 
where: 
E

11 
= actual evapotranspiration (11 indicates 

the basin munber E10, E12, etc.); N = pre
cipitation; Q = streamflow; (Sb- Se) = 
change in total water storage; U = under
ground inflow minus outflow (net subsurface 
flow); 1 = imported water minus exported 
water. The various elements are discussed 
in the next sections. 

3.2. Precipitation 
For river basin studies the determination 

of a reliable mean areal precipitation is very 
important. The accuracy of point rainfall 
measurements and the areal variation of 
rainfall are discussed in detail in sub-report 
5. It is shown in that report that the catch 
of gauges of standard height (40 em above 
ground surface) is smaller than the catch of 
ground level gauges. The mean differences 
of the annual totals for three stations are 
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found to be 6.6 % for the period 1964 till 
1967. The differences between the catch at 
ground level (P v) and at standard height (P) 
vary with the season. There is a summer 
minimum (3 to 4 %) and a winter maximum 
(8 to 10 % ). Ground level gauges were in
stalled at only 4 stations. For these stations 
the ratio P viPs has been calculated for 
every balance period. With this factor the 
data of the other 7 stations, where only a 
standard gauge was present, were multiplied. 
Then for each sub basin the mean pre
cipitation was determined using Thiessen 
polygons. 

From table 11.2 it is clear that for basins 
located closely together the mean amounts 
may vary considerably. In fig. 11.1 the 
monthly totals of precipitation for basin 10 
and 12 are presented. Finally it must be 
mentioned that in sub-report 5 other aspects 
related with the rainfall are discussed as 
frequency distributions over periods of dif
ferent length. 

3.3. Streamflow 
For water balance studies an accurate 

measurement of the peak flows is generally 
less important than that of medium and 
low flows. In the Leerinkbeek area discharge 
measurements were carried out by means 
of weirs and flumes in various rivulets and 
the whole flow range could be measured 
accurately. Sub~report 6 deals with the 
problems of discharge measurement. In 
annex 9 the locations of the various gauging 
stations are given. In general the basin 
divides in the Leerinkbeek area are ground
water divides, except in cases where these 
are crossed by rivulets. In these cases the 
basin divides were located by using a topo· 
graphic map and subsurface inflow and out
flow have to be calculated (section 3.5). The 
fluctuation in streamflow in the different 
years as well as the differences in runoff 
between the various areas are discussed in 
sub· report 7. In fig. 11.1 the monthly 
runoff of basin 10 and 12 is given. In sub
report 12 (fig. 12.11) the flow data for the 
Leerinkbeek area as a whole can be found. 

3.4. Water storage 

The amount of water (S) stored in an area 
is usually an important item of the water 
balance. The two main storage components 
are storage on the land surface and storage 
in the soil. The first component can be sub
divided into retention storage (which includes 
interception storage and depression storage) 
and detention storage (surface and channel 
detention). Surface retention and detention 
storage are in our case of less importance 
because the balance periods were adapted to 
the precipitation pattern and the discharge 
hydrographs. The storage in the soil (V) 
can be subdivided in the storage in the un
saturated zone and in the saturated zone. 
The water stored in the zone above the 
phreatic level will be called soil moisture 
storage. No subdivision of this zone into a 

soil water zone and an intermediate zone is 
used because in the Lecrinkbeek area very 
high water tables are prevailing. Under 
these conditions a subdivision would be less 
appropriate. 

In connection with soil moisture storage 
the term storage capacity (0) is used and 
defined as the volume of water which causes 
a given water table to rise to the land 
surface. Accordingly the maximum storage 
capacity (Oma.r) is the amount of water 
needed to raise the water table from the 
lowest level up to the land surface when 
starting with a soil at minimum equilibrium 
soil moisture conditions. Sometimes in the ' 
field the maximum capacity cannot be used 
for the storage of water, because in some 
areas the water table will never reach land 
surface. In that case the practical limit of 
the maximum storage capacity is the amount 
of water which raises the water table from 
the lowest to the highest level. \Vhen study
ing the relationship between rainfall and 
runoff, especially in winter, 0 111 a;: is not an 
adequate parameter to characterize the 
storage capacity of the soil. In this respect 
the mean storage capacity at the beginning 
of the growing season, ca11ed the initial 
storage capacity Oi, is more suitable. Storage 
capacity is related with the physical charac
teristics of the soil and with the depth to 
water table (fig. 11.4). 

For the various gauging sites the 0 11wz 
and Oi values are given in table 11.3, while 
the course of the storage capacity is shown 
in fig. 11.5. Further the term storage coef
ficient (p = L! VI L1 W) is used and defined 
as the change in soil moisture content (.d V) 
divided by the change in water table (LfW). 
The storage coefficient at equilibrium soil 
moisture conditions (1le) varies in general 
between 0.05 and 0.15. A change in phreatic 
level will mostly be accompanied by a 
change in moisture content. Therefore Ll W 
is frequently used for the estimation of L1 V 
assuming a constant storage coefficient 1l = 
0.1. It was proved, however, that for most 
soils p. is not a constant but varies with the 
depth to water table (fig. 11.4). In fig. 11.2 
the relationship between depth to water 
table and soil moisture content is presented. 
This relationship can be established by 
means of data from a neutron gauge and 
simultaneously observed water tables, or can 
be calculated from pF-curves. In the last 
case it is assumed that the equilibrium 
moisture conditions exist. The moisture con
tents calculated from the pF-curves are 
higher than those established from data of a 
neutron gauge. The calculated values are 
for layers at shallow depth too high as there 
is air usually present in the soil even just 
below a fluctuating phreatic level. Measure
ments with a neutron gauge automatica1ly 
account for air trapped within the soil. For 
the deeper layers discrepancies between the 
calculated and measured moisture contents 
are far sma1ler because in layers permanently 
below phreatic level entrapped air is of little 



importance (figs. 11.2 and ll.3). In general 
no pF-curves are available for layers below 
110 em minus soil surface. In those cases 
pF-curves determined for the layers of 50 
to 110 em are used for the data with respect 
to the layers below 110 em. If the physical 
soil characteristics above and below 110 em 
are more or less equal the moisture con
tents can be calculated with fair accuracy 
from the estimated pF-curves (fig. 11.3). 
This is impossible when the physical condi
tions below and above 110 em are different, 
however (sites 10 and 11 in fig. 11.3). 

Hysteresis occurs especially in dry periods 
(figs. 11.6 and 11.7). During frost periods 
also frequently equilibrium moisture condi
tions do not exist (figs. 11.2 and 11.6). 

Discrepancies between changes in moisture 
content and depth to water table are shown 
in table 11.4. The figs. 11.8 and 11.9 show 
the irregularities in the courses of moisture 
content and of depth to water table during 
and direct after frost periods. The fluctuation 
in water table depth consequent on evapo
transpiration and frost is given in fig. 11.10. 

It can be concluded that a direct measure
ment of soil moisture content is preferable 
above the calculations of it from pF-curves. 
The calctllation of the mean soil moisture 
content of an area is discussed in sub-report 
8, section 4.4. 

3.5. Net subsurface inflow 

In case the topographic and phreatic 
divides of a catchment area do not coincide, 
an accurate determination of the net sub
surface inflow, taken positive when under
ground inflow exceeds underground outflow, 
is very important. As stated before, in the 
Leerinkbeek area the basin divides were 
generally taken to follow the phreatic divides 
except if these are crossed by a significant 
number of rivulets. In those cases the topo
graphic divides were chosen as basin divides 
as for sub basin 12 (fig. 11.11). Subsurface 
flow was determined by using equation 
(11.2) where q is subsurface flow per unit 
length (m2/24h), k the permeability (m/24h) 
and D the thickness of the aquifer (m) and 
h/1 the phreatic gradient. Subsurface flow 
occurs over a distance a, where a is the 
angle between flow direction and topo
graphic divide. This means that subsurface 
flow amounts to U = q sin a. This calcula
tion was done for each contour line (interval 
1 m) and then net subsurface inflow of the 
total area was calculated. For basin 12 as a 
whole the net subsurface flow is negative 
and amounts to - 0.22 mm/24h during 
periods with high water tables and -0.18 
mm/24h in case of low water tables. For 
basin 14 and for the Leerinkbeek area as a 
whole these figures are also negative and 
amount to - 0.29 and - 0.26 mm/24h 
resp. -0.18 mm/24h and -0.06 mm!24h. 

3.6. Imported minus exported water 
The amounts of water transported by 

man-made means out of or into a basin arc 

often small compared to other items of the 
water balance. For the Leerinkbeek area 
two sources of imported water must be 
mentioned. Firstly at two sites, mainly for 
drinking water supply of cattle, water is 
taken from the river Berkel. Another import 
of water is the sewage water from two dairy 
factories situated just outside the area. This 
industrial water (18 X 103 m3/year) is dis
charged via the drainage system of the 
Lcerinkbeek area, but was in first instance 
for the greatest part extracted from the 
groundwater of this area. \Vater is not im
ported to the basins 10 and 12. The water 
of one dairy factory is discharged via the 
drainage network of basin 13, but as 
mentioned this industrial water is of little 
importance to the water balance as the total 
amount is relatively small and for the 
greater part extracted from the groundwater 
of the same area. The only example of 
export of water from the Leerinkbeek area 
is the water pumped for domestic water 
supply and distributed outside the basin. 
The pumping plant is located in the central 
part of the area. Yearly about 1.5 mil. m3 
of groundwater is extracted. Detailed data 
on the amount of groundwater extracted are 
available. In our water balance studies the 
amounts of exported water had to be taken 
into account both for basin 3 and for the 
Leerinkbeek area as a whole. 

The water balances of the basins 10 and 
12 are not affected by groundwater extrac
tion. 

3.7. Empotranspiration 

In this study evapotranspiration was de
tennined by balancing the other elements of 
the water balance. Direct measurements of 
evapotranspiration in the field for large 
areas cannot be taken. The actual evapo
transpiration will differ from site to site due 
to variations in meteorological conditions, 
vegetation, soil properties and depth to 
water table. 

These factors can be combined in such 
an intricate way that the reliability of the 
mean basin evapotranspiration derived from 
point measurements is rather uncertain. An 
advantage of determining actual evapo
transpiration as a rest term of a water balance 
equation is that it is directly determined as 
a mean for the investigated area. This 
implies, however, that within the area dif
ferences in evapotranspiration cannot be 
established. 

It remains worthwhile, however, to com
pare the evapotranspiration following from 
the water balance with the evaporation fig
ures determined with other methods. To this 
end the evaporation of a free water surface 
(E0 ) calculated according to Penman can be 
taken, as well as the potential (gE

0
) and 

actual (Ew) evapotranspiration determined 
according to Bloemen and the potential 
evapotranspiration of short grass (E;n) de
tennined according to Makkink. 

A difficulty arose as E 0 figures were only 

available for monthly periods. Hence for the 
meteorological station Winterswijk (located 
10 km outside the Leerinkbeek area) daily 
E

0 
figures were calculated using equation 

(11.3), where es is saturated vapour pressure, 
T temperature, y the psychrometer constant 
and Qs the global radiation. Qs can be 
derived from equation (11.4) where Q

0 
is 

solar radiation at the top of the atmosphere 
and P relative hours of sunshine. The sum 
of daily totals derived according to eq. 
(11.3) agreed very wei with the monthly 
figures of E

0
• 

4, DISCUSSION OF THE RESULTS 

In fig. 11.12 the relationships between the 
precipitation totals (N) and the sum of river 
flow plus change in storage plus net sub
surface inflow (Q + L1 V + U) are given. The 
intercept on the abscis equals the average 
evapotranspiration of basin 10. In table 11.5 
the evapotranspiration totals of the basins 
10, 12, 13, 14 (E10, E12, etc.) and of the 
total Leerinkbeek area (EFc) are given as 
well as the E0 , E;n, gE0 * and Ew * figures. 
The average evapotranspiration derived 
from the water balance varies between 375 
and 395 mm in summer and between 80 and 
100 mm in winter. The results of the water 
balance calculations agree fairly well for the 
several basins, although for basin 10 the 
evapotranspiration is somewhat lower than 
that of the other basins. This is perhaps 
caused by surface inflow during periods with 
extremely high water tables. 

Table 11.5 shows that in summer Ew * is 
about 45 mm lower than the water balance 
results, but in winter the agreement is very 
good. During the summer periods of 1964 
through 1966 the evapotranspiration derived 
from the water balance agrees fairly well 
with gE0 * and E;n. From this it could be 
concluded that during these summers the ac
tual evapotranspiration was nearly potential. 
This is also clear in fig. 11.13, which shows 
that the relationship between actual and 
potential evapotranspiration is nearly linear, 
even for high evaporation rates. Between 
the several basins differences in evapo
transpiration due to deficiencies of water 
can therefore not be determined. It can be 
concluded from table 11.5 that in winter 
the En calculated according to Makkink is 
1.mlikely low. 

In fig. 11.14 the relationships between the 
accumulated evapotranspiration determined 
with different methods are shown. No dis
continuities are evident. For the Lcerinkbeek 
area as a whole fig. 11.15 gives the relation
ships between precipitation (N) and the sum 
of river flow plus change in storage plus 
net subsurface inflow plus imported minus 
exported water (Q + ;IV + U + l). The 
intercept on the abscis gives the mean basin 
evapotranspiration EFc· 

In sub-report 12 10-day totals of several 
elements of the water balance for the period 
May 1952 through April 1966 are given for 
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the Leerinkbeek area as a whole (fig. 12.11). 
For the same area and the same elements, 
table 11.6 gives for three different periods 
the summer, winter and annual totals, as 
well as the values of E0 , En, gE0 * and Em*· 
Between the several periods considerable dif~ 
ferences occur only for summer En~values 
calculated according to 1vfakkink. Table 11.7 
shows the ratios between E0 and several 
evapotranspiration totals. 

In sub*report 12 the frequency distribution 
of evapotranspiration is discussed. 

The courses of E,P E 10 and E12 have been 
drawn in fig. 11.16 and they show a fair 
agreement. The differences between E

0 
and 

E10 resp. E 12 are greater in relatively dry 
summers (1962 and 1964) than in relatively 
wet ones (1965 and 1966). 

The correlation coefficients of the rela~ 

tionships bet\veen evapotranspiration totals 
derived respectively from the water balance 
and in the manner of Bloemen are relatively 
low (fig. 11.13 and table 11.8). The same 
is true for En versus gE0 and Ew. The 
evapotranspiration of the different basins 
following from the water balance shows a 
fair correlation (fig. 11.17 and table 11.8). 

It can be concluded that the water balance 
method is still a reliable way of estimating 
the actual evapotranspiration and that it has 
several advantages over other methods. The 
evapotranspiration derived from the water 
balance seems to give the best representation 
of the actual evapotranspiration for the 
basins I 0 and 13. However, the accuracy is 
not of such a degree that for the relatively 
wet period of study the effect of a water 
shortage could be determined. 

It must be stressed that it is desirable to 
measure the factors needed for the calcula~ 
tion of E

0 
according to Penman at more 

stations than was done. A greater use of 
recording instruments for net radiation, 
humidity, wind run, air temperature, etc. is 
also advisable in future studies. 

SUB-REPORT 12 

DETERMINATION OF 
FREQUENCIES OF EXCEEDANCE 
OF MOISTURE BALANCE AND 
WATER SUPPLY MAGNITUDES 

PH. TH. STOL 

1. INTRODUCTION 

Frequency analyses can be used to de~ 

scribe the hydrologic properties of an area. 
Analysis of situations that happened in the 
past serves to produce the material with 
which probabilities on forthcoming situ~ 

ations can be derived. Combined with con~ 
siderations of economic kind of analysis it 
will provide a basis to lay down depreciative 
terms for improvement activities. 

The frequency distribution of rainfall is 
decisive for the dimensions of constructions 
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for the conveyance of water discharges, 
provided that all the water has to pass 
through them. The influence of evapotrans
piration must be taken into account in 
summer periods when one asks for the fre
quencies of moisture amounts that at least 
remain available in the profile in connection 
with crop production. In catchment areas 
water losses by the influences of gravity 
cause a further decrease of available water. 
Frequency distributions of rainfall minus 
both evapotranspiration and runoff arc 
needed to describe this hydrologic situation. 
This sub*report discusses the frequency 
analysis carried out with res11lts treated in 
several of the previous sub~reports. 

Two variables are of interest. The first is 
the moisture balance So obtained from the 
basic variables according to (12.1), where 
N = precipitation (sub-report 5), Q = run~ 
off, withdrawal of groundwater for domestic 
water supply included (sub-reports 6 and 7), 
U = subsurface outflow out of the area 
(sub-report 11) and Em = actual evapotran* 
spiration over the whole area (sub~report 9). 

All magnitudes are expressed as mean 
depth over the whole Leerinkbeek area in 
mm water (or moisture). In case So > 0 it 
is called an increase of water in storage, in 
case So < 0 a decrease of water in storage. 

The variable So gives a description of the 
actual situation. On the other hand a policy 
must be based upon a requirement that has 
to be satisfied. Such a requirement can be 
the non~al1owance of a certain shortage of 
moisture to raise beyond a fixed value. 
Here Va is chosen to represent this require
ment, see (12.16), where }. = factor, de~ 

pending on economic considerations, in the 
present case taken to be 1, E

0 
= Penman 

evaporation, g :::: crop-factor to transform 
E0 to potential evapotranspiration (sub~report 
9) and E 10 = actual evapotranspiration (sub
report 9). 

Two time-r~arameters are of interest: the 
period length or duration k and the initial 
date t. Because of the evapotranspiration 
term, involved in all elaborations, k = 10 
days is taken as the shortest period length. 
Parameter values are 
t = l January, 1 February, ... , 1 Decem~ 

ber 
k = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 360 days, 

starting at t 
Combination of parameter-values produce 

96 frequency distributions for both the 
variables So and Vw As observations are 
from May l, 1952 to May 1, 1966 a number 
of 14 complete hydrologic years (sometimes 
designated by years5 as they begin on the 
first day of the 5th month of the year) are 
available, each producing a single value to 
be included in the frequency distribution. 
Before proceeding to the frequency analysis, 
the basic variables have been tested for 
reliability and systematic deviations. 

2. DESCRIPTION OF THE BASIC VARIABLES 

The water balance is expressed in units 

of mm water depth over the whole area. 
Runoff is measured as a volume of water 
passing a weir. Runoff produces a mean 
value over the hydrologic situations oc~ 

curring upstream of the weir and for this 
reason the rainfall data are expressed as the 
Thiessen mean values over the whole catch
ment area (sub~report 5). The evaporation, 
obtained from groundwater level analyses 
(sub~report 9), was transformed to an areal 
mean obtained from test wells 1226, 1271 
and 57a, weighting them with factors 2, 1 
and 2 respectively (sub~report 8). 

Equation (12.1) is required to meet the 
condition as expressed in (12.2), where 0 :::: 
storage capacity at time I and A :::: differ
ence operator, as well as (1 2.3) where J1 = 
storage coefficient, w1 :::: groundwater level 
at time t1 and ,dw = w2 -w1. 

Numerical values of J1 are given in fig. 
12.1. These values are based upon the results 
obtained in sub-report 9; they arc in good 
agreement with those given in sub-report 11. 

The Thiessen means of the rainfall data 
have been transformed to data for ground 
level gauges with factors given in table 12.1, 
derived from fig. 5.4 (sub-report 5). Rainfall 
data have been considered to be equally 
reliable over the entire 14~year period of 
investigation. Runoff data from station Fe 
(sub-reports 6 and 7) have been produced 
with two methods. Before August 1960 run
off was determined with stage/discharge 
curves, but up to that date continuous series 
of observations of stages were not available. 
In order to allow for the influence of the 
varying flow resistance caused by aquatic 
vegetation, two curves were used. The sum~ 
mer curve covered the period from April 15 
to October 15. 

The discharge amounts were derived from 
the daily observations of the stages, using 
the appropriate rating curves. After August 
1960 the discharge measurements were 
carried out more carefully using a weir and 
now water level recorders are used. The used 
evapotranspiration magnitudes are gE

0 
and 

Ew. The analysis was carried out with rain~ 
fall data from standard gauges as described 
in sub~report 9. The maximum level of 
evapotranspiration is given by gE

0
• The 

actual evapotranspiration is mostly only part 
of it at least during the growing season 
(I\·Iay through August). There were no dif~ 
ferences in reliability of the evapotranspira~ 
tion values during the 14~year period, as is 
illustrated by fig. 12.5 which gives double~ 
mass curves for three pairs of months. 

The subsurface flow of the area was 
derived in sub*report 11, using groundwater 
level contour maps and transmissivity maps. 
The values of this term of the water balance 
in mm/day arc given in table 12.2 and were 
taken to be constant over the period of 
research. Groundwater levels necessary to 
check the result of (12.2) and (12.3) were 
taken from test wells 1226, 1271 and 57a 
using the mean of all observations of the 
28th of every even numbered month. 



In section 2.7 formulas are derived to 
calculate mean values of groundwater level 
observations. For the ith well, Sio is given 
by (12.3). Next formula produces the mean, 
weighted with the appropriate area a1• In 
connection with (12.2), equaling correspond
ing terms, O(t1) is given by (12.4). The same 
procedure applied on (12.3) produces a 
formula for the mean groundwater level W 
at time t1. Tl1is mean value appears to be a 
mean weighted according to both area as 
well as effect on the hydrological situation 
represented by p. With (12.4) this results in 
(12.5). Equation (12.6) is of more practical 
use. The argument of p. contains the mean 
groundwater level. The median of the 
groundwater levels (fig. 12.6) does not pro
duce the correct slope. In autumn the mean 
value has to be taken parallel to the time
axis (SToL, 1960, English summary). This 
procedure has been applied to obtain the 
mean trend (fig. 12.7). 

3. FITTING BASIC VARIABLES IN THE 

WATER BALANCE EQUATION 

It was required that 14-year means of 
bimonthly sums of hydrologic variables 
should satisfy the water balance equation 

over a hydrologic year. This will not be true 
automatica1ly (STOL, 1969). All basic vari
ables to be inserted in the expressions (12.1) 
and (12.3) need to be fitted in order to 
obtain equality between both equations. The 
entire system, involving all procedures from 
the appropriate sub-reports, is too complex 
to do so. A practical solution is to apply 
linear transformations based upon further 
conditions: 
- After each year the hydrologic situation 

will approximately have returned to the 
initial situation, in that no systematic 
deviations are allowed. 

- In winter periods, after full storage ca
pacity has been achieved, equality is 
obtained between rainfall, runoff and 
evaporation. This must be true even in 
case a time lag between the processes 
occurs. It is assumed that bimonthly 
periods are of such a long duration that 
equation (12.7) holds. 

4. RESULTS OF FITTING THE BASIC 

VARIABLES IN THE WATER BALANCE 

EQUATION (TABLE 12.12) 

The following corrections have to be ap
plied. Rainfall data (N) have been trans-

formed to ground level gauge values (section 
2). The runoff data (Q) are influenced by 
measuring methods. Double-mass curves for 
rainfall and runoff data, for several bi
monthly sums, show a systematic change of 
slope (figs. 12.2 and 12.3), indicating that 
before 1960 higher stages, caused by vegeta
tion in the conduit, had been observed with
out producing higher discharge amounts. 
Correction factors have to be applied to 
reduce the runoff measured in the years be
fore 1960 to its after 1960 ratio to rainfall 
amounts. These factors are plotted in fig. 
12.4 according to (1·-Co). 100%. Passing 
to the following stage/discharge curve the 
results improve because of a change in sea~ 
son followed by a breakdown after some 
weeks. The appropriate correction factors 
were obtained from table 12.3 for bimonthly 
sums, according to the expression QIN = q. 
So the more reliable after-August-1960 ob
servations were used as reference level. 

The ratio was applied to the years before 
1959 producing the estimate Q = qN, which 
results in the ratio between measured and 
estimated runoff QJQ0 = C0 (table 12.4). 
The hydrologic year 1959 was extremely dry 
even during autumn and winter months so 

Table 12.12. Synopsis of transformations used to fit hydrologic data to the water balance and of symbols 

No. Variable Symbol Aim of transformation Correction factor Pi Time Remarks on New 
interval correction factors symbol* 

How obtained Symbol of 
application 

Prepiciptation Transformation of rainfall From fig. 5.4 of sub- 1952-1965 With rainfall 10-day N 
from standard gauges to report 5 for monthly totals transformed to 
those measured with totals 10-day factors 
ground level gauges 

2 Runoff Q Transformation of runoff From mean ratio of q 1952-1958 Application of q on Q 
data determined with QIN for bimonthly totals N gives estimated 
discharge curves to covering 1961-1965 mean bimonthly 
weir-measured data runoff values 

Measured Qo Ratio between estimated Co 1952-1960 With 1 0-day runoff Q 
runoff and observed runoff totals transformed 
1952-1960 (Q!Qo) to 10-day factors 

3 Evapo- Fitting groundwater level From 1 calculated for 

'"' 
1952-1965 With 1 0-day evapo- (gEn)* 

transpiration analysis results to bimonthly totals transpiration totals E * " Potential gEo precipitation data measured transformed to 10-day 
Actual Ew with ground level gauges factors 

4 Actual evapo- Ew* Fitting the actual evapo- By analysis of cumulative c, 1952-1965 With 10-day evapo- 1110 
transpiration transpiration of 3 to the moisture balance values of transpiration totals 

bimonthly totals of E1v bimonthly totals f1 11/E1/ transformed to 1 0-day 
derived from the water is obtained factors 
balance 

5 Potential (gEo)' Application of the same See 4 CE 1952-1965 The same 10-day (gis(}) 
evapo- ratios between potential factors as in 4 are 
transpiration and actual evapo- applied to keep the 

transpiration mutual ratios constant 

*) For simplicity sake these symbols are used without primes in next sections 
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this year was left out of consideration in 
calculating C0. Th_e results finally gave the 
14~year mean of Q (table 12.5). 

The results of the evapotranspiration in~ 
vestigation (sub~report 9) have been correct~ 
ed for rainfa11 measurements with ground 
level gauge values. This was done with a 
factor /,y, for example /,y = 109.49 for 
January plus February (table 12.1). This 
enlargement of the rainfall-scale enforces an 
adjustment of the values of gE0 and · Eur 
The result is designated by (gE0 )* and (Ew)* 
(table 12.6). The next step was to substitute 
the new 14-year mean values of the vari~ 

abies in equation (12.1), giving table 12.7. 
The moisture balance now amounts to 39 
mm for every year, indicating that system
atic errors had occurred. In order to keep 
the water balance closed, mean groundwater 
tevels were taken into account (fig, 12.6, see 
remarks in section 2) transforming them into 
storage capacity amounts (fig. 12.7). With 
an iterative procedure of successive approxi~ 
mations a new table was obtained (table 
12.8) producing differences between storage 
at bimonthly time intervals in agreement 
with (12.2). All results have been collected 
in table 12.9 where the water balance is a 
closed system now. Estimated values of the 
actual 14~year mean of bimonthly sums of 
the evaporation were designated by Ew. 
From these values the correction factor 
CE = l!;wfEw* was derived. To preserve the 
relationship between the initial variables 
gE0 and Ew, the correction factor C fJ was 
also applied to (gE0 )*, producing (iE

0
). The 

Penman-evaporation has been added to table 
12.9 in the last column. 

Fig. 12.7 depicts all results. It illustrates 
the fact that the water balance is a closed 
system. Change in values of any of the 
terms, when new investigations are carried 
out, inevitable causes an alteration of other 
terms, leaving it an open question which 
ones have to be corrected to fit. In these 
cases new adjustments will have to be done 
along the lines described above. 

5. INTERPOLATING CORRECTION FACTORS 

Let S1 be a bimonthly sum (14-year 
mean). Then S1 is composed of 6 10-day 
totals (12,8). Let P 1 be the appropriate cor
rection factor for the period under investiga~ 
tion, P0 that for the previous period, P2 for 
the following period. 

The corrected bimonthly sum is given by 
(12.9) as S1* = P1S1. Now it is asked how 
to partition S1* into corrected 10-day totals. 
Let :;ri be linearly interpolated correction 
factors between P 0 and P 1 and P 2 respec
tively which must satisfy (12.10). On the 
whole this equation will not be satisfied, as 
is the case with (12.11). To solve the system 
five further conditions have to be added to 
the last equation. They are chosen in such a 
manner that the mutual ratios between the 
;q~values remain the same. The solution is 
obtained by using equations 12.12 through 
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12.14. This procedure can be applied to each 
hydrologic year separately. For simplicity 
14-year mean factors were calculated, how~ 
ever. An example is given in fig. 12.~. It 
illustrates that linear interpolation would 
have produced inaccurate results. An exam~ 
pie of the necessary calculations is given in 
tables 12.10 and 12.11. 1n table 12.4 the 
column of CQ gives values tor P1. Values 
of the 10-day totals were produced from the 
basic data by partitioning the bimonthly 
sums Q0 (table 12.4) which play the role of 
S1. The transformed sum S( from table 
LUI now satisfies Q from table 12.4. 

In the next sections all variables arc desig~ 
nated by symbols without specific distinc
tions, as they represent hydrologic variables 
adjusted to the water balance equation. 

6. THE WATER BALANCE VARYJNG 

WITH TIME 

The applied corrections will produce the 
most reliable results, which are used in the 
present sections. First the variables are con
sidered to be a function of time. The term 
(Q + U) will be treated as a single one (see 
12.15). 

Two tables illustrate the relationship with 
time. Table 12.13 records sums of hydro
logic years, table 12.14 records 10-day totals 
as 14~year mean values. So the first table 
depicts fluctuations of the moisture balance 
So over the years, the second table illustrates 
fluctuations within a year. They partition 
the data Jisted in tables 12.7 and l:l.9. The 
10-day totals are depicted in a graph (fig. 
12.11). It can be seen that the pattern of the 
evapotranspiration is quite regular. However, 
differences between wet and dry years occur 
as is shown in fig. 12.12. 

For table 12.13 a graph can be derived 
(fig. 12.9) where precipitation (N) is plotted 
versus the sum of the terms (Q + U + Ew), 
Q and Ew respectively. Precipitation amounts 
exceeding the mean annual value (over 800 
mm) produce a slope of approximately 1, 
where on the average 500 mm evaporates 
and 45 mm runs out of the area by sub
surface outflow. The actual evapotranspira
tion is only slightly related to the annual 
amount of precipitation and takes on values 
between 400 and 500 mm. A similar graph 
for sums over the growing season is given 
in fig. 12.10. A weak positive correlation is 
now fmmd between Ew and N. Th.e runoff 
is a fraction of the precipitation except for 
rainfall data greater than 350 mm. In the 
last case the amount above 350 mm is dis
charged out of the area with only a slight 
decrease of evapotranspiration. 

Finally fig. 12.13 illustrates the course 
with time of 2:So and of two test wells from 
May 1, 1952 through May 1, 1966. The 
trends of the curves are closely related also 
in many of their details. In fig. 12.14 the 
moisture balance So itself is given and the 
difference (-.d w) of groundwater levels 
over 10-day time intervals. The correlation 

with test well 1226 is relatively high (r 
0.75). 

7, INTRODUCTION TO THE FREQUENCY 

ANALYSIS 

The frequency distribution of the moisture 
balance So can be approximated by a nor
mal distribution because So is a sum of 
stochastic variables. The frequency distribu~ 
tion of the moisture shortage Va is essen~ 

tially skew, because Va;;;;; 0 and, in general, 
it takes only small values close to zero. 

Examples of the fitted normal distribution 
are shown in figs. 12.15 and 12.16. The co~ 
ordinates of the ith point in these graphs 
are x1 and /i, the steps are of size fi- fi _1, 
i = 2, 3, ... , n. Fig. 12.15 B is with respect 
to the goodness of fit, one of the worst of 
the entire series. !\.'lost of the curves are of 
the type illustrated by fig. 12.16B. During 
the 14 years of investigation some excep
tional situations have taken place belonging 
to a much longer return period 1'. However, 
by chance they have occurred recently. 
These cases are listed in table 12.15. They 
were left out of consideration in estimating 
the parameters ."f and s of the normal dis
tribution. 

The parameters are functions of time, 
namely X (1, k) and s (t, k). Taking t and k 
as new variables the parameters can be ad~ 
justed which was done partly numerically 
(harmonic analysis), partly graphically, see 
figs. 12.17 and 12.19. The first figure men
tioned illustrates the original data and the 
fitted curve for P"' = 50 %. 

The return period is defined for probabili~ 
ties of non-exceedance (P"') by eq. 12.17. 
Confidence intervals in case the distribution 
is normal (HALD, 1967) are sketched in figs. 
12.15 and 12.16 and so are the wider inter
vals belonging to the Kolmogorov-Smirnov 
statistic. Numerical values are listed in table 
12.16. Inside the confidence belt room is 
found to adjust the frequency distribution 
according to the time variables t and k 
(STOL, 1966). 

8, NON-EXCEEDANCE PROBABILITIES OF 

MOISTURE BALANCE VALUES 

For both positive and negative values of 
So a value of 3 mm/day will be exceeded 
only once in 20~year periods. Durations of 
three months decrease the critical values to 
less than Jl/2 mm/day, see fig. 12.18. A 
summary of the results obtained with t and 
k as variables is given in fig. 12.19 A for 
P< = 5% and in fig. 12.19B for P,. = 
5 %. For durations of 30 days, intensities 
greater than 2 mm/day will on the average 
be exceeded once in periods of 20 years 
(P<=5%). 

9. EXCEEDANCE PROBABILITIES OF 

MOISTURE SHORTAGES 

The previous section was based on what 
happens in the soil. Moisture demands that 



cannot be satisfied by the profile Jmve been 
called shortages. In case P > (V0 > va) = 
5 %, where Va is called the critical value, 
crop deficits caused by non-optimum mois
ture conditions will occur on the average 
once in 20 years. Accepting this risk, a 
moisture supply of l'a mm will be the maxi
mum amount to be considered. In order to 
run a risk not greater than that mentioned 
before, each year the same amount of water 
has to be preserved. During the course of 
the growing season the amount to be pre
served can be taken less according to the 
new initial dates. 'Vith the present relatively 
small number of observations it is not pos
sible to derive conditional probabilities. In 
not taking into account the initial conditions 
the water management policy will not be 
optimum. With only 14 years of data 
available no details can be furnished. The 
probability distributions given therefore can 
merely serve to describe average situations. 

The pattern of critical values of Va is 
more regular than that of So. This is illus
trated in fig. 12.20 for the relationship 
V,. = f (t ; k = 30, P,) and fig. 12.21 for 
the relationship Va = f (t ; k, P > = 5 %). 
The last figure shows a moisture supply of 
200 mm to be necessary for a growing sea
son of 120 days starting at May 1. 

The variables V a and k are suitable in 
depicting mean intensities (figs. 12.22 and 
12.23). Families of curves can be obtained 
choosing varying levels of parameter values, 
which makes it possible to illustrate the 
same relationship from different points of 
view. Examples are given in fig. 12.22 for 
V 0 = f (k ; 1 = May l ; P,) and Va = 
f (k ; 1 = July I ; P, ), and fig. 12.23 for 
V0 = f(k;I,P,= 25%)and Va = 
f (k; I , P, = 5 %). 

The maximum amount of intensities ap
pears to be 3 nun/day. This value is also 
obtained from the distribution of extreme 
values of 10-day periods out of the growing 
season (fig. 12.24). The return period for a 
shortage of 30 mm in 10 days is approxi
mately 30 years. For practical purposes the 
maximum intensity of water supply can be 
considered to be 3 mm/day over short 
durations. 

The last graph focuses attention to the 
growing season taking the duration k such 
as to end at September l. So fig. 12.25 
Va = f (I ; k = (Sept. I - I) ; T). 

On the average (T = 2) 50 mm of water 
supply starting at May 1 will be sufficient. 
For T :::::: 10 this amount increases to 150 
mm and to 210 mm for return periods of 
T = 20 years. In the last case 150 mm of 
water supply is needed from July 1 onwards 
to achieve the same security. All magnitudes 
are less than the average rate of 3 nun/day 
that was determined to be a safe practical 
maximum value. 

SUB-REPORT l3 

WATER MANAGEMENT AND 
NET REVENUE IN 
THE LEER!NKBEEK AREA 

J. H. SNIJDERS 

The feasibility of water management prac
tises has to be judged by the increase in net 
revenue. In case the water management of 
a region as a whole is under discussion, 
measures to be taken imply both drainage of 
sodden fields and irrigation of desiccating 
areas together with abstaining from doing 
anything in cases where drainage conditions 
either stay or become optimum as a sub
result of the activities mentioned. The effect 
of integral water management projects may 
be computed primarily as the sum of the 
effects of the separate operations. 

Soil maps and maps on the hydrological 
properties of the soil as composed by the 
Netherlands Soil Survey Institute (Stiboka) 
procure data for grouping the various farm
ing conditions into a number of (mapping) 
units, known by a definite combination of 
soil type and drainage conditions. The lots 
of almost any holding within this region lie 
scattered over several of these agro-hydro· 
logical units and consequently each holding 
is grouped in a number of mapping units. 

Now farming results under these separate 
agro-hydrological conditions can be deter
mined as the sum of the differences between 
all expenses and revenues which c.an be 
attributed to each unit. Subtraction of a 
fixed amount per ha (1 ha = 2.47 acre) for 
overhead costs results in a net revenue per 
unit. Hydrological conditions of units with 
the highest share in net revenue as com
pared with less profitable units can give an 
indication of the nature and the probable 
effect of planned improvements. 

Drainage conditions were indicated by 
hydrological classes based on mean ground· 
water depth in summer and in winter as 
read from the hydromorphological features 
of the soils involved. Information on yield 
depressions was obtained from isocarp-dia
grams showing lines of equal depression 
within a system of varying combinations of 
mean groundwater levels in winter and in 
summer, while the cropping pattern was 
derived for various drainage conditions in 
the growing season only. Classes of mean 
groundwater depth pertaining to the hydro
logical classes of the Stiboka-maps therefore 
had to be correlated with an average ground
water depth in summer and in winter (table 
13.1). Moreover, five groups of related soil 
types were chosen: relatively level sandy 
soils (Stiboka nos. 2 and 9. through 17), 
elevated humous sandy soils with either a 
thick (5 and 7) or a thin (6 and 8) top layer 
respectively, river clay soils (18) and as a 
special group the soils occurring within the 

extraction area of the pumping plant for 
drinking water Olden Eibergen. 

For each of these groups the influence of 
drainage conditions on the cropping pattern 
was analysed. The frequency of occurrence 
of any crop is related with the hydrological 
conditions of the soil. This reaction was 
believed to be represented best by a prob· 
ability distribution which passes into a pa
rabola when crop frequencies are plotted 
logarithmically. This is shown in the figs. 
13.1, 13.2 and 13.3 for rye, for potatoes and 
for fodder beets, for oats and barley sown 
separately or as mixed crop, and for pas
tures. The joint cropping parabola of fig. 
13.4 is composed of the separate crop fre
quency curves of figs. 13.1 through 13.3. 
By the position in fig. 13.4 of the abscissae 
copied from the separate diagrams an im
pression is obtained of both the economic 
significance of each separate crop in the 
cropping system of these soils and the farm
ers preference for definite hydrological con
ditions for each crop. 

Table 13.2 gives a synopsis of crop fre
quencies of the relatively level sandy soils 
as derived from the cropping parabola of 
fig. 13.4. In table 13.3 these frequencies have 
been converted to crop acreages, taking into 
account differences in mean size of lots 
when growing these crops. 

The cropping pattern of the elevated 
humous sandy soils was found in a similar 
way. The subdivision in table 13.4 is based 
on thickness of the top layer. The classes V 
and VI concern a soil with a thin humous 
top layer, while class VII has a thick one. 

River clay soils proved in this region to 
be used almost exclusively as pastures. 

Water extraction by the pllmping plant 
for drinking water causes the farmer's con
ception on availability of moisture to move 
up one whole class into the direction of 
dryer conditions. This is illustrated in table 
13.5 and fig. 13.5. Both crop frequencies 
under local conditions and corresponding 
crop acreages are to be found in table 13.6. 

Next to the cropping pattern, knowledge 
of yield levels is essential when computing 
the share in net revenue of agro-hydrological 
units. These have been derived from isocarp
diagrams of the former Committee of Agro· 
hydrological Research in the Netherlands 
(COLN, table 13.7). In table 13.8 the yield 
depressions applied when determining these 
levels are given. 

As crop acreages as well as yield levels 
were now known for each separate 1mit, the 
output of arable land could be calculated 
both from mean crop yields of the past 5 
to 10 years (data taken from the Agro· 
Economic Institute and the Central Census 
Bureau) and from actual prices of the agri
cultural products involved. These data are 
given in table 13.9. Crop yields averaged for 
a certain number of years (time parameter), 
have then been weighted according to the 
mean regional yield depression (location 
parameter) in order to bring the yield de-
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pression percentages of each unit to a more 
correct amount. 

Grassland production under various hy~ 
drological conditions has been approached 
by way of livestock units. Introduction of 
the grassland production into the calcula~ 

tions on both fodder requirements of the 
present stock and N~consumption per agro~ 
hydrological unit was executed along the 
lines given by the Research and Advisory 
Institute for Field Crop and Grassland Hus~ 
bandry (P.A.W.). 

Under some conditions a surplus of starch 
exists, under other conditions there may be 
a starch deficit. In analogy phosphorus and 
potassium deficits may occur which are to 
be compensated by additional fertilizing. The 
quantities needed followed from fertilization 
balances which were drawn for each unit 
separately. In the area under investigation 
surpluses of mineral nutrients never occur. 

Since in actual farming the available land 
will always consist of several agro-hydro
logical units, starch deficits and surpluses 
mostly will neutralize each other. Allotment 
of current values of starch surpluses and 
starch suppletions to the units concerned, 
makes the differences in productiveness of 
the soils of each unit under various drainage 
conditions show up, however. 

The same applies to labour, as under 
actual farming conditions there can often be 
spoken of a balance between labour deficits 
and surpluses of the separate agro-hydro
logical units within the holdings. Costs, as 
far as being tied to the activities within each 
unit, will then follow from the analysis de
scribed above. 

In tables 13.10 through 13.14 a synopsis 
is given of the calculation of the share in 
net revenue of the various agro-hydrological 
units and several alternatives for optimaliza
tion have been specified in separate columns. 

Fig. 13.6 shows the course of net revenue 
on relatively level sandy soils over the 
whole range of hydrological conditions from 
sagging to desiccation. 

Since the acreage of each unit within the 
region is known, the mean net revenue of 
the region as a whole can easily be com
puted. This revenue amounts to approxi~ 

mately 855 Dutch guilders per ha coming 
from both dairy and arable fanning (see 
table 13.15). The all-over annual labour 
surplus of 25 man hours per ha is spent on 
activities not tied to soil and water bound 
conditions such as pig fattening and poultry 
keeping. As regards starch values, only a 
very small deficit shows up. 

Integral optimizing of the hydrological 
conditions in the area as a whole can cause 
an increase of net revenue of up to a 1000 
to 1050 guilders per ha in dependence of 
the intensity of the exploitation. 

As is shown in table 13.16 a small labour 
deficit remains, which is supposed to lie 
within the flexible limits of the actual labour 
potential (family labour). The counter-value 
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of the calculated starch deficit was already 
subtracted as suppletion costs when com
puting the net revenue per unit. 

The results of all these calculations do 
not yet define the costs allowed for an in
tegral hydrological improvement of the area. 
They do form, however, a basis for com
puting the feasibility of such measures. The 
reason that no concrete figure can be given 
is that the creation of optimum drainage 
conditions in each and any field of this area 
will never be practicable. Within any area 
improved, fields or parts of fields will re
main which are, within the bounds of the 
measures taken, either too deeply or too 
shallowly drained. A calculated justification 
of this, causing the curve of fig. 13.6 to 
flatten and broaden with the optimum mov~ 
ing up to deeper drainage conditions, could 
not yet be achieved in the present stage of 
the research of this area. Calculation of an 
optimum combination of water management 
practices for this agro-hydrologically hetero~ 
geneous area as a whole will be considered 
to be the finishing stage of the research at 
hand, for which the materials needed have 
been given in present chapter. 

SUB-REPORT 14 

ECONOMIC PROSPECTS OF FARMS 
AFTER IMPROVING 
THE LEERINKBEEK AREA 
WATER MANAGEMENT 

J. VAN ELDIK 

In assessing the advantages of water 
control works, the financial profits to be 
expected in agriculture form a special dif
ficulty. The complexity of this problem or 
the relevant data not being available are 
often considered reasons for just sufficing 
with a few rough estimations. However, 
since the investments are very high, as a 
rule, an accurate calculation of the profits 
to be expected is justified. With respect to 
this, calculations were made for the catch~ 

ment area of the Leerinkbeek, based on the 
actual situation of the holdings in that area. 

The holding stntcture in the area was 
analysed by data collected by the Central 
Bureau of Statistics (par. 3). Thus an out~ 
line was obtained of factors like holding 
size, available labour, cropping pattern and 
stocking rate. 

Then, the area of cultivated land per 
profile type and per groundwater class was 
calculated (tables 14.2 and 14.3). Based on 
earlier work, the average yield depression in 
agricultural crops, due to imperfections in 
the water control, was determined per profile 
type and per groundwater class (table 14.4). 
With yield estimations for a series of years 
the yield level per crop, without depression, 
could be approximated (table 14.5). 

Based on a sample of 33 farms with 
known cropping patterns, profile types and 
groundwater classes per lot, eight holding 
models were formed, representative for the 
area under investigation and subdivided into 
four size classes (tables 14.8, 14.9 and 14.10). 

After determining a few basic points 
as fertilization, food consumption, labour 
demand and prices, the effect of a complete 
elimination of yield depressions could be 
calculated for the holding models. In this 
way the effect of water control was cal
culated per holding model (table 14.12). The 
results of these calculations are strongly 
affected by the size of the yield depressions 
(table 14.13). 

After separately adapting the water con
trol to an optimum for each groundwater 
class on each holding model, the effect per 
groundwater class could be calculated (table 
14.15). In this case it was assumed that wet 
soils were improved by drainage and dry 
soils by sprinkler irrigation. 

The average effect of water control 
throughout the area, given per ha cultivated 
soil (1 ha = 2.47 acre), was determined by 
substituting the effects found per lm on the 
holding models for the investigated area 
(tables 14.16 and 14.17). It was assumed 
that only 80 % of the calculated effect wili 
actually be realized. 

For part of the area, where the ground
water level was drawn down by a pumping 
plant, a separate calculation was made in 
the same way (table 14.14). 

SUB-REPORT 15 

SOME PRIMARY IDEAS 
CONCERNING A FUTURE WATER 
MANAGEMENT IN THE 
GELDERSE ACHTERHOEK AREA 

\V. C. VISSER 

The gradual increase of the quantity of 
water extracted from the subsoil for domes
tic and industrial water supply purposes will 
within a decade or so influence the water 
balance of the soil to such an extent, that 
pertinent measures regarding the allocation 
of extractive capacities will have to be taken. 

'Vithout such measures damage to agri
cultural productivity might become larger 
than necessary. It therefore is imperative 
that hydrological research includes water ex~ 
traction for water supply into water balance 
studies. Such comprehensive studies of water 
balance and crop response will undoubtedly 
be stimulated by the fact that the situation 
of today where agriculture is generally not 
compensated for the decrease in income due 
to non-agricultural extractions of ground~ 
water, it can hardly prevail if this extraction 
increases more and more. Up to recently the 
water extraction for civil water supply is 



mostly situated at sites where the level of the 
groundwater was deep and the availability 
of moisture for agriculture was dependent 
on rain. The area of high land available for 
non-agricultural water extraction is practi
cally exhausted and the area of wet land 
where extraction of water might now be 
profitible will not be sufficient to cope with 
the expected future need of water for civil 
and industrial use, however. In the end new 
ways will have to be found, as using storage 
basins for winter discharges, river water 
purification, treatment of sewage water and 
desalination of sea water. In the near future 
it will be advisable to extract water for non
agricultural use in wet areas where rivulets 
can replenish the extracted water by using 
the system of drainage conduits as a means 
for infiltration, and where a high ground
water table can be lowered to some extent 
without causing reduction in crop growth. 

One way to increase the available amount 
of water is to reduce the discharge and 
drainage by proper technical means. The 
drainage systems are these days subject to a 
process of improvement that is not in har
mony with the expected future water man
agement situation. The larger conduits, of 
which the maintenance is carried out by the 
drainage districts, are usually being enlarged 
considerably while the smaller conduits, 
maintained by the fanners, are very often 
being neglected. This results in a local drain
age which remains unsatisfactory and which 
leads to high water tables and large peak 
discharges. The main water courses now 
constructed for this increased runoff, quickly 
collect this water and convey it to lower 
lying areas, where the transport capacity of 
the main rivers is taxed to the utmost. If 
extraction from wells for civil water supply 
purposes could reduce this part of the dis
charge and resulting in a somewhat lower 
water table and an increased storage capac
ity, the effects of neglected farm drainage 
would diminish. The peak discharge would 
be reduced and enlarged carrying capacities 
of the main conduits would be needed to a 
lesser extend. Civil water extraction, agri
cultural water needs, water for recreation 
and preservation of nature will together with 
technical drainage systems have to be con
sidered as a comprehensive problem, which 
will have to be studied and solved as a 
multiple purpose project. 

A number of solutions for the procure-

ment of water is discussed in the present 
sub-report (see fig. 15.1) with the suggestion 
that purified sewage water and water from 
the river Rhine and Meuse might best be 
reserved for agricultural or industrial use. 
Expensive methods as industrial water pro
duction processes will in the very ncar future 
not yet be economically feasible. 

The use of water from the little rivulets, 
entirely situated within the national domain 
and therefore more easily open to water 
quality control, will, due to their discharge 
regime (see fig. 15.2), only be possible in 
combination with storage basins. 

Emphasis is to be laid more than now on 
the reservation of water supply areas in the 
sense of protecting these areas by means of 
law against those kinds of land use, which 
might endanger the water quality. This res
ervation is only possible if it concerns a 
restricted part of the total area. For future 
needs such reserved terrains should be in
dicated already now, as otherwise no place 
might be left if the need arises. For this 
planning of future water extraction areas, 
functional indications will be needed, to 
give the needs of agricultural, recreational, 
conservational, civil and industrial land 11se 
their due. 

Three criteria for such land reservations 
can be mentioned. 

Firstly wet areas, with a dense drainage 
system and a supply of water by inflowing 
rivulets might be of importance. The drain
age system could be used as infiltration sys
tem when the water extraction has lowered 
the groundwater level below the water level 
in the ditches. 

A second criterion is the transmissivity of 
the water bearing strata. A high transmis
sivity will at a maximum acceptable lower
ing of the water table, allow a pumping 
station with a larger capacity and a smaller 
number of stations per unit area. 

A third criterion is the presence of lateral 
subsurface inflow of water ap_l){!aring at the 
surface in springs or as inflow (kwel)* into 
the drainage system. This criterion is stressed 
here, because these kwel (positive net sub
surface inflow) areas are of a restricted size 
which allows their reservation. The amount 
of extra available water is considerable and 
is only slightly affected by the climate or 
the time of the year. Finally, this criterion 
of kwel (subsurface in- or outflow) deserves 
attention because the practical expert will, 

in the flat topography of the Netherlands, 
only seldomly know where kwel (positive 
net subsurface inflow) areas are situated. 
The diffuse nature of kwel (subsurface in- or 
outflow) makes this part of the water bal
ance more mysterious in a flat sandy country 
than in a mountenous area with its far more 
easy to locate springs. In fig. 15_3 three 
aspects of the, in the author's opinion, to 
be reserved kwel (positive net subsurface in
flow) areas are given: the location of the 
areas, of the rivulets which may be used for 
supply of water to these areas, and finally 
the contour lines of 12 and 14 m which 
approximately represent a future location of 
possible distribution canals, which could 
collect water where it is present and trans
port it to the sites where the extraction by 
some future pumping stations has caused a 
deficit. 

The Committee on Fresh Water Supply 
in the Province of Gelderland did start with 
assessing the water needs of agriculture. The 
high rainfa11 in the latter years may tem
porarily have given rise to some doubts 
whether this purpose is as important as was 
thought in the years following the dry yettf 
of 1959. However, the realization that in a 
few decades the extraction of groundwater 
for civil water supply may change funda
mentally the wnter budget of the Nether
lands, has given the Committee a continued 
task. In the author's opinion this will consist 
of formulating measures which will now 
have to be taken and of indicating the tech
nical means which will allow new lines of 
development of the water management with
in the Province. At this moment, a further 
study of the kwel (subsurface in- and out
flow) pattern as a regional phenomenon 
which is of great value for locating water 
extraction systems, will deserve some extra 
attention in the continued research. 

* The present author prefers the use of the 
term 'kwel', which he defines as the ground
water flow and drain discharge in a certain 
area when it is caused by a higher level of 
the open water as well as often of the 
groundwater in the outer area. When the 
underground inflow of water is greater than 
the underground outflow he speaks of 'posi
tive kwel' (identical with the term positive 
net subsurface inflow med in the papers of 
the other authors), in the opposite situation 
of 'negative kwel' (negative net subsurface 
inflow). 
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zand of grindgraeve 

afgegroven 

w open water en moeros 

bebouwde kom enz. 
0 0,5 

GRONDWATERTRAPPENINDELING 

grondwatertrap Gt 

gemiddeld haogste grondwaterstand 
in em beneden maa ive ld GHG 

gem idde ld laagste grondwaterstand 
in em beneden maaiveld GLG 

SCHAAL I :25 000 

50-80 

II Ill II v J I VI II Vllo II Vllb 

< 40 < 40 40 - 80 80- 120 >120 

80-120 >120 >120 > 120 >120 

gebied woar tengevolge v an wateronttrekking de 
grondwaters tanden afw ij ken van de aangege ven Gt 

For legend see fig. 4-9 

2 km 

STICHTING VOOR BODEMKARTERING 

WAGENINGEN 

RAYON OOST, OPNAME 1963 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 



ZANDGRONDEN 

Humuspod zolgronde n 
1) Loorpodzolgronden (zonder ijzerhuidjes onder de 82, bovengrond 30-50 em dik) 

cHn21 ..._ __ 9 _ __.1 zwak lemig fijn zand 

Veldpodzolgronden (zonder ijzerhuidjes onder de 82 , bovengrond dunne r don 30 em) 

Hn21 I 10 l leemorm en zwok lemig f ij n zo nd 

Kom ppodzolgronden (me t i jzerh u idjes onder de 82 , bovengrond 30-50 e m di k) 

c Hd 21 I I I zwok lem ig f ij n zond 

Hoorpodzo lgronden (met i j zerhu id jes onder de 82, bovengrond dunner don 30 em} 

Hd21 I 12 j leemorm en zwok lemig f i jn zond 

EZg23 

En ke e rdgronden (bovengrond d ikker don 50 em} 
Loge enkeerdgronden (bovengrond 50 - 80 em d ik ) 

.._ __ 2 _ _.l lemig fijn zond 

Hoge zworte enkeerdgronden 

z EZd2 1 - zwok lemig fijn zond (bove ngrond dikker don 80 em) 

zEZ21 zwok lemig fijn zond (bovengrond 50- 80 e m dik) 

zEZd23 - lem ig fijn zond (bovengrond dikker dan 80 em) 

pZg2 1 

Ka lk loze zondeerdgro nden (me t mine ro le ee rdl oo g} 
8ee keerdgronden (zonder ij ze rhui d jes, me t roest) 

13 zwok lemig fijn zond 

pZg23 L-_14 _ _, lemig fijn zond 

Gooreerdgronden (zonder ij zerhu id jes, zonde r roest of met onderbroken roest) 

pZn21 15 zwok lemig fijn zo nd 

pZn23 16 lem ig fijn zand 

Kan teerdgronden (me t ijzerhuidjes) 

pZd2 1 I 17 I leemorm en zwok lemig fijn zond 

RIVIERKLE IGRO ND EN 

Vooggronden (zonde r minerole ee rdloog) 

kolk loze po ldervooggronde n (hydromorfe kenmerken ond ieper don 50 em) 

Rn6 2C 18 I zo ve l en k le i, profiel verl oop 2 

TOE VOEGI N GEN (codering per boor pun t} 
2 ) (a) ZZ zondde k 15 ll 40 em d ik 

(b) • grind en/of grof zand ondie per don 40 em beginnend 

(c) • gr ind e n/ of grof za nd beginnend tussen 40 en 80 em e n minste ns 40 em dik 
of beginne nd dieper don 80 em en doorgoond tot d iepe r do n 120 em 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

0 

0 

e 

oude kle i ond ieper do n 40 em beginnend 

oude k lei beginnend tussen 40 e n 120 em en minstens 20 em di k 

grind en/ of grof zond ondieper don 40 em beginnend en oude klei 
beginnend tussen 40 en 120 em en minstens 20 e m di k 

grind en/ of grof zand beginnend dieper don 40 em en minstens 20 em dik 
e n oude k lei beginnend tussen 40 en 120 em en minstens 20 em d ik 

(h) --{> plootselijk verwerkt en grotendeels geegolisee rd 

(i) ~ plootselijk ofgegroven 

l) De symbo len v66r de legendoh okjes hebben bet rekki ng op de code ri ng 
von de londeli jke 1:50.000 kortering 

2) let ter woo rmede de toevoeg ingen in het 
rap por t worden oanged uid 

ALGEMENE AAN DU ID INGE N 

zond of grindgroeve 

t ofgegrove n 

w ope n wa ter en moeros 

bebouwde kom enz . 
0 0,5 

GRONDWA TERTRAPPENINDELING 

grondwotertrop Gt 

gemiddeld hoogste g rondwoterstond 
in em be neden moaiveld GHG 

gem idde ld loagste grondwo tersto nd 
in em beneden moo ive ld GLG 

SCHAAL 1:25 000 

.__ _ _.I .__I _ 111 ____.I .__I _v ____.l l.___v1 ____. 

50 - 80 

< 40 < 40 40 - 80 

80-120 >120 > 120 

gebied woor tengevo lge von wa te r 
grondwaterstanden ofwijk en van de 

For legend see fig. 4 -9 

2 k m 

STICHTING VOOR BOD 

WAGENING 

RAYON OOST, OP~ 
ALLE RECHTEN VOO 



BORCL..LO 

.--~---------

LEGENDA 

OIEPTE BENEOEN MAAIVELD IN m 
DEPTH BELOW LAND SURFACE IN m - o.oo. 0 .20 

0.20. 0. <40 

0 .40 . 0.10 

0.70 .. 1.00 

1.00- 1 .40 

1.40- 2..00 

> 2 .00 

LEERINKBEEKGEBIED 

BULAGE 13 
ANNEX 13 



\ r - , • ,.BORCULO ___.~ ___ /_,., '-....., -- \ )~~/~- -,, -/ 

) 

I 

A 
N 

' \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

LEGE NDA 

OIEPTE BE N E OEN MAAIVELO IN m 
DEPTH BELOW LAND SURFACE IN m 

0 .7 0 - 1.00 

1.00- 1.40 

- 1.• 0· 2 .0 0 - > 2.00 

\ 
<\ 

,......._ __ _ ~ -........ -......... 

................. --
' ' \ -r==- '-. 

~ 
GROENLO ; 

........ ___ _ 
LEERINKBEEKGEBIED 

BUL AGE 14 
ANNEX 14 

AART 28·8·19 64 GRONDWAT ER DI EEP:r~ ~AP ZB·B - 19 64 
GROUNO WATER 0 

\ 

I 

\ 
\ 
\ 
) 

I 
I 

I 

= = 



GRONOWATEROIEPTE (em) 
GROUNDWATER DEPTH (em} 

li1lllillilllli 0-40 

c:=:J 40-70 

c:=:J 70-100 

c=J 100- 140 

c=.:J ==- 140 

1952-.66 

WINTER 

ZOMER 
SUMMER 

LEERINKBEEKGEBIED 
GEM GRONOWATEROIEPTE KAARTEN 
MEAN GROUNDWATER DEPTH MAPS 

1952 -·55 (C 0 L N ) 

1952-.55 CCOLN) 

0 1350 2700 -4000 m 

BIJLAGE 15 
ANNEX 75 
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