
VOORWOORD

Het feit dat nu, 22 jaar na het verschijnen, de oude (tweede) uitgave van het Cultuurtechnisch
Vademecum uit 1988 nog in digitale vorm toegankelijk wordt gemaakt, is in zekere zin
verrassend te noemen. Immers in 2000 is er een geheel herziene derde versie van het
Vademecum verschenen. In het voorwoord van deze derde uitgave wordt gesteld:

De kennis over de inrichting van het landelijk gebied is voortdurend in ontwikkeling.
Nieuwe kennisgebieden zoals natuurontwikkeling en milieu zijn niet meer weg te denken.
En ook op het gebied van het waterbeheer zijn de inzichten over inrichting en beheer sinds
de tweede druk sterk geëvolueerd. De uitgave van 1988 was dringend aan herziening toe.

Vooral gelet op de laatste zin rijst dan toch de vraag: Waarom wordt nu in 2011 toch weer die
oude uitgave uit 1988 uit de kast gehaald?
Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn de veranderingen in de methodiek van het
onderzoek dat zich in de laatste decennia heeft voltrokken. Het oude Vademecum is
geschreven in het midden van de tachtiger jaren door onderzoekers die veelal een sterke
binding hadden met de praktijk: landbouwkundigen, bodemkarteerders, waterbeheerders,
landinrichters e.d.. Wel waren er voor de verschillende vakgebieden reeds computermodellen
beschikbaar doch deze ‘eerste generatie’modellen waren nog relatief eenvoudig en traag.
Resultaten van computermodellen werden gevalideerd op basis van de resultaten van
beschikbare proefveldgegevens, praktijkinzichten en ‘gezond-boeren-verstand’. De bijdragen
aan het oude Vademecum zijn daardoor met name op het gebied van bodem en water nog in
belangrijke mate gebaseerd op empirisch onderzoek en resultaten van veldproeven.

Sinds de opkomst van de computermodellen is er nauwelijks of geen energie en geld meer
gestoken in veldproeven en praktijkonderzoek. Het beeld ontstond dat men met modellen
vrijwel alles kon berekenen. Computers werden steeds sneller en de modellen steeds
complexer. Onderzoek werd een zaak van de theoretische wetenschap en modellenbouwers.
Modellen werden onderling gekoppeld; (geo)hydrologische modellen aan onverzadigde
stromingsmodellen, onverzadigde stromingsmodellen aan gewasgroeimodellen en
gewasgroeimodellen aan bedrijfsvoeringsmodellen.
In deze periode werd geconcludeerd dat het Vademecum uit 1988 dringend aan herziening
toe was.
Met de geavanceerde computermodellen berekent men uitkomsten tot vele decimalen achter
de komma. Zolang we echter niet weten of de uitkomsten vóór de komma bij benadering
overeenkomen met de werkelijkheid levert een gedetailleerdere berekening nauwelijks of
geen meerwaarde op. Wellicht is dat ook de reden dat bijvoorbeeld de HELP-tabellen uit
1987, waarvan al meer dan tien jaar lang wordt geroepen dat deze dringend aan herziening
toe zijn, nog steeds in gebruik zijn en waarschijnlijk ook de volgende tien jaar nog wel zullen
overleven.
Computermodellen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn, maar alleen als deze modellen
goed gevalideerd zijn. En hiervoor zijn praktijkgegevens en metingen onontbeerlijk. En als
deze ontbreken dienen de uitkomsten te worden beoordeeld op basis van praktijkinzicht en
‘Gezond Boeren Verstand’. Dat is altijd nog beter dan de uitkomsten van de berekeningen
blindelings voor juist aan te nemen.
Onderzoekers met praktijkervaring zijn inmiddels echter voor een groot deel met de VUT,
met pensioen, of anderszins uit beeld verdwenen. Wellicht dat hierin een verklaring ligt voor
het feit dat het oude Vademecum ook na bijna 25 jaar nog steeds niet is afgeschreven.

G.J. Grotentraast
Eindredacteur Cultuurtechnisch Vademecum 1988
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Voorwoord 

De Cultuurtechnische vereniging stelt zich onder meer ten doel de technische kennis 
van de leden te vermeerderen en de toepassing hiervan in de praktijk te stimuleren. 

Het is daarom, dat reeds in 1965 het initiatief genomen is om tot de uitgave te komen 
van het 'Cultuurtechnisch vademecum'. 
Deze uitgave welke in 1971 is verschenen heeft zijn nut bewezen voor de praktijk, 
doch zeker ook voor onderwijsdoeleinden. 

Aangezien we in een dynamisch tijdperk leven, waarbij de maatschappij en de 
techniek veelvuldig aan wijzigingen onderhevig zijn, ontstond de behoefte aan een 
herziening. In 1981 heeft de Cultuurtechnische vereniging een werkgroep daartoe 
opdracht gegeven, welke — naar later bleek — van zeer brede omvang was. 

Het doet mij dan ook veel genoegen dat deze opdracht in 1988 als voltooid kan 
worden beschouwd. In dit jaar is ook de 4e nota op de ruimtelijke ordening 
verschenen. Het motto van deze nota is: 'Nederland in 2015 . Daar wordt nu aan 
gewerkt'. 
Aangezien onze bemoeienis groot is met betrekking tot de aanpassingen in het 
landehjk gebied, spreek ik het vertrouwen uit, dat een ieder bij deze werkzaamheden 
een steun kan hebben aan dit vernieuwde Vademecum. 

ing. A.F. Bilijam 
voorzitter Cultuurtechnische vereniging 



Bij gebruik en/of overname van gegevens uit het Cultuurtechnisch vademecum, wordt bronvermelding 
op prijs gesteld. 
De Cultuurtechnische vereniging sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade voortvloei-
ende uit het gebruik van gegevens en/of informatie uit deze publikatie. 
De samenstellers houden zich aanbevolen voor opmerkingen en suggesties die kunnen leiden tot een 
verbetering van het Vademecum. 

Cultuurtechnische vereniging, 1988 



Inleiding 

Het voorliggende boekwerk is een hernieuwde uitgave van het in 1971 verschenen 
Cultuurtechnisch vademecum. 
Alhoewel de aanvankelijke doelstelling was beperkt tot een herziening van het 
bestaande Vademecum werd al spoedig duidelijk dat bij diverse onderdelen en 
vakgebieden de ontwikkelingen in kennis en inzicht van dien aard waren, dat niet 
volstaan kon worden met een beperkte herziening. Gekozen is daarom voor een 
compleet nieuwe opzet van het Vademecum. 
Dit bood tevens de mogelijkheid om een aantal nieuwe onderwerpen op te nemen 
zoals onder andere: Remote Sensing, Bodemgeschiktheid, Waterkwaliteit en 
Natuurtechniek. Andere onderdelen zijn aanzienlijk uitgebreid. 

Onder auspiciën van de Studiekring voor Cultuurtechniek is tezelfdertijd een 
boekwerk samengesteld met als titel: 'Inleiding tot de inrichting van het Landelijk 
gebied'. Alhoewel er ongetwijfeld op onderdelen parallellen aanwezig zullen zijn 
met het Cultuurtechnisch vademecum, is de uitgave van de Studiekring meer 
gericht op achtergrondinformatie, regelgeving en procedures. In dit opzicht vormt 
het een goede aanvulling op het Vademecum, dat meer technisch gericht is. 

De ontwikkelingen in kennis en inzicht zijn met name in het laatste decennium in 
een stroomversnelling gekomen door de toepassing van geautomatiseerde reken-
technieken en computermodellen. Dit heeft echter niet altijd geleid tot een 
eenduidiger beeld; integendeel, veelal werd hierdoor juist de betrekkelijkheid van 
tot nu toe algemeen aanvaarde normen en criteria aangetoond. 
Duidelijk is wel geworden dat vele zaken niet benaderd mogen worden als op 
zichzelf staande, geïsoleerde processen, doch dat deze bezien moeten worden in 
samenhang met een groot aantal andere factoren. 
Door het onderkennen en in rekening brengen van deze relaties en interacties is op 
vele vakgebieden een meer genuanceerd beeld verkregen. 

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn mede van invloed geweest bij het samenstel-
len van het onderhavige boekwerk. Om recht te doen aan het genuanceerde beeld 
en om de betrekkelijkheid van bepaalde normen en criteria aan te geven, was het 
noodzakelijk om naast een groot aantal tabellen en figuren, meer beschrijvende 
tekst op te nemen dan in het vorige Vademecum het geval was. Het feit dat dit 
boekwerk hierdoor qua opzet meer neigt naar een handboek/leerboek dan naar 
een vademecum is door de samenstellers onderkend, doch in het licht van het 
bovenstaande als een onontkoombaar fenomeen geaccepteerd. De werkgroep 
heeft hierin echter geen aanleiding gezien de naam van het Vademecum te wijzi-
gen, temeer daar het boekwerk primair bedoeld is als naslagwerk en handleiding 
voor mensen die in de praktijk (zowel onderzoek als uitvoering) werkzaam zijn. 
Daarnaast kan het echter ook als leerboek goede diensten bewijzen. 
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De werkgroep heeft niet de illusie dat met het uitbrengen van het Vademecum het 
laatste woord qua kennis op het gebied van Cultuurtechniek en Landinriching is 
geschreven. Het tegendeel is eerder het geval. De geschetste ontwikkelingen die in 
de achterliggende jaren in gang zijn gezet, zullen zich in de toekomst voortzetten, 
waardoor inzichten opnieuw zullen wijzigen en bestaande opvattingen zullen 
moeten worden herzien. 

Het onderhavige Vademecum geeft een momentopname van de huidige kennis en 
inzichten. 
Het is niet onmogelijk dat reeds ten tijde van het verschijnen van het Vademecum 
op bepaalde onderdelen de inzichten zijn gewijzigd of zich nieuwe ontwikkelingen 
hebben voorgedaan. Als voorbeeld kan worden genoemd het verschijnen van de 
4e Nota Ruimtelijke Ordening in 1988, waaraan in het Vademecum geen aandacht 
meer kon worden besteed. Gelet op het tijdsverloop tussen het samenstellen van 
de onderdelen en het verschijnen als boekwerk, is het voorkomen van deze 
omissies bij een boekwerk van deze omvang welhaast onvermijdelijk. 

De Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum was als volgt samenge-
steld: 

—ing. A.C. de Birk, LD — voorzitter; 
—ing. G.J. Grotentraast, LD — secretaris; 
—J.W. Alings, LD; 
—ing. W.A. van Bree, LD; 
—ing. K. Dekker, LD; 
—ing. A.I. Gelok, LD; 
—ing. H.C. van Heesen, StiBoka; 
—ing. G.H. Horst, LD; 
—ing. W.A.J.M. Kroonen, ICW; 
—ing. J.M.A. Mols, LD; 
—ing. G.W. Nijenhuis, LUW; 
—ing. G.H. Reinds, ICW; 
—ing. G.J. Schothorst, ICW; 
—ing. G.A. Ven, RIJP. 

Behalve door de leden van de werkgroep, is bij de samenstelling van het Vademe-
cum medewerking verleend in de vorm van een (concept) bijdrage en/of een 
kritische becommentariëring door de volgende personen, instanties en werkgroe-
pen (in alfabetische volgorde): 

—ir. H.A. van Alderwegen (ICW); 
—dr.ing. H. de Bakker (StiBoka); 
—ing. J. G. Bakker (LUW); 
—prof.ir. J.P.A. van den Ban (LUW); 
—ing. J.M.M. Bouwmans (LD); 
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dr.ir . H.A.R. de Bruin (KNMI); 
—dr.ir . T.A. Buishand (KNMI); 

dr.ir . L.F. Ernst (ICW); 
ir. J.M. Geraerdts (LD); 
ing. G. van Gijssel (LNO); 
ing. W.Th. ten Haaf (ICW/LD); 
ing. G.J.E. Hartman (LD); 
ir. A.J. Hellings (ICW); 
ir. P.C. Jansen (ICW); 
ir. C.R. Jurgens (LUW); 
ir. H.M.A. Kempen (LD); 

—ir. P.J. Kusse (LD); 
ir. B. Lammers (LD); 
ing. H.W. Lammers (CAD Bodem, Water en Bemesting in de Veehouderij); 
ir. H.A.J. van Lanen (StiBoka); 

—ing. Th.J. Linthorst (ICW); 
drs. L.J. Locht (ICW); 
ir. G.J.A. Nieuwenhuis (ICW); 

—ing. E. van Rees Vellinga (ICW); 
ir. C.B.H. Schneider (CAD Bodem, Water en Bemesting in de Veehouderij); 
G.A. van Soesbergen (Stiboka); 
dr.ir . Ph.Th. Stol (ICW); 
Technisch Adviesbureau Unie van Waterschappen; 
ing. C. Verhoeven (LNO); 
drs. J. Vreke (ICW); 
Werkgroep Natuurtechniek; 
Werkgroep Technische Vraagbaak Plattelandswegen; 

—dr.ir . J. Wesseling (ICW); 
ing. J.G.S. de Wilde (ICW); 
ing. K.E. Wit (ICW). 

Het typewerk is grotendeels verzorgd door het Tekstverwerkingscentrum van de 
Landinrichtingsdienst te Utrecht. 

Het tekenwerk is in opdracht van de Landinrichtingsdienst verzorgd door de 
Grontmij te De Bilt. 
Aan de redactionele verwerking hebben medewerking verleend: 
ing. W.J. Bouman, LD; 
ing. A.J. Gelok, LD; 
ing. I.B.M. Schuitemaker, LD. 
De eindredactie is verzorgd door ing. G.J. Grotentraast, LD. 
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Een bijzonder woord van dank is verschuldigd aan de directies van de diensten, 
instellingen en instituten die hun medewerkers in de gelegenheid hebben gesteld in 
enigerlei vorm een bijdrage te leveren aan de realisering van dit Vademecum. Met 
name de medewerking van de zijde van de Landinrichtingsdienst mag in dit 
verband niet onvermeld blijven. 

Namens de Werkgroep Herziening 
Cultuurtechnisch vademecum, 

G. J . Grotentraast. 

VIII 



INHOUD 

Deel I. Algemeen 
blz 

1. Algemeen 	 3 

1.1. 	Lettertekens en cijfers 	 3 
1.1.1. Griekse lettertekens 	 3 
1.1.2. Romeinse cijfers 	 3 

1.2. 	Het internationale stelsel van eenheden (SI) 	 4 
1.2.1. Algemeen 	 4 
1.2.2. Grootheden, erkende SI-eenheden en SI-voorvoegsels 	 6 
1.2.3. Eenheden die niet tot het SI behoren, maar blijvend erkend zijn 	 10 
1.2.4. Herleiding van oude eenheden tot SI-eenheden 	 10 
1.2.5. Schrijf- en zetwijze van grootheden, eenheden en getallen 	 17 

1.3. 	Afi(ortingen van enkele diensten, organisaties, instellingen e.d. 
voor zover van belang voor cultuurtechnici 	 21 

2. Wiskunde 	 25 

2.1. 	Symbolen en tekens in de wiskunde 	 25 
2.2. 	Algebra en rekenkunde 	 28 
2.2.1. Machten 	 28 
2.2.2. Wortels 	 28 
2.2.3. Logaritmen 	 29 
2.2.4. Merkwaardige produkten en quotiënten 	 29 
2.2.5. Binomium van Newton 	 30 
2.2.6. Vergelijkingen 	 30 
2.2.7. Rijen en reeksen 	 31 
2.2.8. Relaties en functies 	 33 
2.2.9. Limieten 	 35 
2.2.10. Complexe getallen 	 35 
2.2.11 Afronden en nauwkeurigheid 	 36 

2.3. 	Meetkunde 	 38 
2.3.1. CoOrdinaten en hoeken 	 38 
2.3.2. Driehoeken 	 38 
2.3.3. Omtrekken, oppervlakken en inhouden 	 40 

2.4. 	Goniometrie 	 47 
2.4.1. De zes goniometrische verhoudingen 	 47 
2.4.2. Formules met één hoek 	 48 
2.4.3. Herleiding van hoeken naar het eerste kwadrant 	 48 

IX 



blz. 

2.4.4. Formules met twee hoeken 	 49 
2.4.5. Formules voor dubbele en halve hoek 	 50 

2.5. 	Analytische meetkunde 	 51 

2.6. 	Differentiaal- en integraalrekening 	 53 
2.6.1. Gronddifferentiaal-quotiënten 	 53 
2.6.2. Integraalrekening 	 54 

3. 	Statistiek 	 55 

3.1. 	Verzamelingen 	 55 

3.2. 	Combinatie-rekening 	 56 

3.3. 	Begrippen uit de statistiek 	 57 
3.3.1. Stochastische variabele 	 57 
3.3.2. Kansverdelingen 	 57 
3.3.3. Populatie 	 58 
3.3.4. Steekproef 	 58 
3.3.5. Uitkomstenruimte 	 59 
3.3.6. Gebeurtenis 	 59 

3.4. 	Kansrekening 	 60 
3.4.1. Algemene opmerkingen 	 60 
3.4.2. Voorwaardelijke kansen 	 61 
3.4.3. De produktregel 	 61 
3.4.4. De somregel 	 61 
3.4.5. Produkt- en somregel gecombineerd 	 62 

3.5. 	Beschrijvende statistiek 	 63 
3.5.1. Karakteristieke waarden 	 63 
3.5.2. Rekenkundig gemiddelde 	 63 
3.5.3. Meetkundig gemiddelde 	 63 
3.5.4. Harmonisch gemiddelde 	 64 
3.5.5. Gewogen gemiddelde 	 64 
3.5.6. Mediaan 	 64 
3.5.7. Modus 	 64 
3.5.8. Spreidingsbreedte 	 65 
3.5.9. Standaardafwijking 	 65 
3.5.10. Histogrammen 	 65 

3.6. 	Populatie en steekproef 	 67 

3.7. 	Regressie- en correlatierekening 	 68 
3.7.1. Twee variabelen bij lineaire regressie 	 68 
3.7.2. Twee variabelen en hun correlatie 	 69 
3.7.3. Varianties van schatters van regressiecoëfficiënten 	 69 

3.8. 	Kansverdelingen 	 71 
3.8.1. Discrete verdelingen 	 71 
3.8.2. Continue verdelingen 	 72 

X 



blz. 
3.8.3. Steekproefverdelingen 	 77 

3.9. 	Toepassingen 	 79 
3.9.1. Histogrammen 	 79 
3.9.2. Kansschalen 	 79 
3.9.3. Voorbeeld van gebruik 	 79 
3.9.4. A-selecte getallen 	 82 
3.9.5. Binomiale verdeling 	 82 
3.9.6. Intervalschattingen 	 84 
3.9.7. Toetsen van hypothesen 	 85 
3.9.8. Numeriek voorbeeld 	 86 
3.9.9. Chi-kwadraat toets 	 86 
3.9.10 Voorbeeld 	 86 

3.10. Literatuur 	 88 

4. 	Economie 	 89 

4.1. 	Projecteconomie 	 89 

4.1.1. Afschrijving/waardevermindering 
4.1.2. Afvloeiing en toetreding 
4.1.3. Baten 
4.1.4. Bedrijfsgrootte 
4.1.5. Consumentensurplus 
4.1.6. Contante waarde 
4.1.7. Conversiefactor 
4.1.8. Effectenanalyse 
4.1.9. Elasticiteit 
4.1.10. Evaluatiemethode 
4.1.11. Externe effecten 
4.1.12. Inflatie en indexcijfers 
4.1.13. Inkomen 
4.1.14. Interne rentevoet 
4.1.15. Investeren 
4.1.16. Investeringsselectie 
4.1.17. Investeringseffect 
4.1.18. Investeringstrappenmethode 
4.1.19. Kosten 
4.1.20. Kosten-batenanalyse 
4.1.21. Kostenverdeling 
4.1.22. Lineaire programmering 
4.1.23. Marginale produktiviteit 
4.1.24. Multi-criteria-analyse 
4.1.25. Multiplier 
4.1.26. Nut 
4.1.27. Optimale grootte 
4.1.28. Potentieel effect 
4.1.29. Produktiefunctie 

90 
92 
92 
93 
94 
94 
95 
95 
97 
97 
98 
98 

100 
102 
103 
103 
103 
104 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
109 
110 
110 
110 
111 

XI 



blz. 
4.1.30. Prognose 	 111 
4.1.31. Projecteconomie 	 112 
4.1.32. Rekenprijzen 	 112 
4.1.33. Standaardbedrijfseenheden 	 112 
4.1.34. Toegevoegde waarde 	 112 
4.1.35. Literatuur 	 113 

4.2. 	Econometrie 	 114 
4.2.1. Plaatsbepaling econometrie 	 114 
4.2.2. Het gebruik van modellen 	 115 
4.2.3. Optimaliseringsmodellen 	 118 
4.2.4. Het schatten van regressievergelijkingen 	 123 
4.2.5. Literatuur 	 130 

5. 	Remote sensing 

5.1. 	Inleiding 	 131 

5.2. 	Elektromagnetische straling 	 131 
5.2.1. Algemeen 	 131 
5.2.2. Stralingsbronnen 	 132 
5.2.3. Invloed van de atmosfeer op de EM-straling 	 133 
5.2.4. Reflectie en emissie van EM-straling door objecten 	 134 

5.3. 	Principe van RS 	 135 
5.3.1. Algemeen 	 135 
5.3.2. Platforms 	 136 
5.3.3. Sensoren 	 137 

5.4. 	RS -opnametechnieken 	 137 
5.4.1. Fotografische luchtopname technieken 	 137 
5.4.2. Elektronische RS-technieken 	 138 
5.4.3. Verschillen tussen fotografische en elektronische opnamen 	 142 

5.5. 	Interpretatie van RS -opnamen 	 142 
5.5.1. Algemeen 	 142 
5.5.2. Technische hulpmiddelen bij de interpretatie 	 143 

5.6. 	Toepasbaarheid van RS 	 144 
5.6.1. Algemeen 	 144 
5.6.2. Toepassingsgebieden van de verschillende RS-technieken 	 145 

5.7. 	Algemene informatie en literatuur 	 147 
5.7.1. Verklaring van veel gebruikte termen en afkortingen in de RS 	 147 
5.7.2. Literatuur 	 150 
5.7.3. Adressen 	 151 

131 

XII 



Deel II. Bodem 
blz. 

Algemeen 	 155 

1.1. 	Basisbegrippen 	 155 

1.2. 	Bodemgebruik 	 157 

2. 	Bodemkundige indeling 

2.1. 	Inleiding 	 160 

2.2. 	Korrelgrootteldassen 	 160 
2.2.1. Algemeen 	 160 
2.2.2. Indeling volgens de Stichting voor Bodemkartering 	 161 
2.2.3. Indeling volgens de Rijks Geologische Dienst (RGD) 	 161 
2.2.4. Indeling volgens de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) 	 162 
2.2.5. Indeling volgens het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en 

Gewasonderzoek 	 162 
2.2.6. Overzicht van de korrelgrootteklassen van Stichting voor 

Bodemkartering, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en 
Rijks Geologische Dienst 	 162 

2.2.7. Grenzen van korrelgrootteklassen 	 162 

2.3. 	Korrelgrootteverdeling 	 164 
2.3.1. Textuurindeling van de Stichting voor Bodemkartering 	 164 
2.3.2. Indeling naar korrelgrootte volgens de Rijks Geologische Dienst 	 168 
2.3.3. Grondsoortenindeling van de Rijksdienst voor de IIsselmeerpolders 	170 

2.4. 	Overige indelingen bij de Stichting voor Bodemkartering 	 171 
2.4.1. Organische stof 	 171 
2.4.2. Kalkverloop 	 174 
2.4.3. Profielverloop 	 175 
2.4.4. Grondwatertrappen 	 177 
2.4.5. Horizontbenamingen 	 180 
2.4.6. Structuur 	 182 

2.5. 	Bodemclassificatie en legenda 	 188 
2.5.1. Terminologie 	 200 

2.6. 	Geologische indelingen 	 204 
2.6.1. Algemene geologische tijdtafel 	 204 
2.6.2. Indeling en formaties uit het Kwartair 	 205 
2.6.3. Indeling van de Westland Formatie 	 206 

2.7. 	Literatuur 	 207 

160 

XIII 



blz. 
3. Bodemgeschiktheid (interpretatie systeem Stiboka) 	 209 

3.1. 	Inleiding 	 209 

3.2. 	Beoordelingsfactoren 	 210 
3.2.1. Ontwateringstoestand 	 212 
3.2.2. Vochtleverend vermogen 	 212 
3.2.3. Verticale waterbeweging 	 213 
3 2 4 Infiltratiesnelheid 	 213 
3.2.5. Stevigheid van de bovengrond 	 214 
3.2.6. Verkruimelbaarheid 	 215 
3.2.7. Slempgevoeligheid 	 216 
3.2.8. Stuifgevoeligheid 	 217 
3.2.9. Voedingstoestand 	 218 
3.2.10. Zuurgraad 	 221 

3.3. 	De geschiktheid van gronden 	 222 
3.3.1. De geschiktheid van gronden voor akkerbouw 	 222 
3.3.2. De geschiktheid van gronden voor weidebouw 	 224 
3.3.3. De geschiktheid van gronden voor bosbouw 	 226 

3.4. 	Literatuur 	 228 

4. Bodemtechniek 

4.1. 	Inleiding 	 231 

4.2. 	Algemene begrippen, eenheden en symbolen 	 231 

4.3. 	Ophoging en zetting 	 235 
4.3.1. Grond-, water- en korrelspanning 	 235 
4.3.2. Berekening van zetting volgens Terzaghi 	 236 
4.3.3. Berekening van zetting volgens Koppejan 	 237 
4.3.4. Berekening van netto-ophoging 	 240 
4.3.5. Berekening van zetting bij veen volgens Fokkens 	 241 
4.3.6. Literatuur 	 243 

4.4. 	Zakking van maaiveld als gevolg van ontwatering 	 244 
4.4.1. Zakkingscomponenten 	 244 
4.4.2. Fysische rijping van kleigronden 	 244 
4.4.3. Het zakkingsproces bij veengronden 	 249 
4.4.4. Literatuur 	 257 

4.5. 	Verandering van reliëf 	 259 
4.5.1. Algemeen 	 259 
4.5.2. Waterhuishouding en egalisatiebehoefte 	 261 
4.5.3. Reliëf en detailontwatering 	 263 
4.5.4. Bepaling van maaiveldshoogte bij egalisatie 	 264 
4.5.5. Bepaling van hoeveelheid grondverzet en transportafstand 	 265 
4.5.6. Methode van egalisatie 	 265 
4.5.7. Kosten en baten 	 265 

231 

XIV 



blz. 
4.5.8. Literatuur 	 266 

4.6. 	Profielverbetering 	 267 
4.6.1. Algemeen 	 267 
4.6.2. Bewortelingsdiepte 	 267 
4.6.3. Profielverbetering van plaatgronden 	 270 
4.6.4. Profielverbetering van veenkoloniale gronden 	 273 
4.6.5. Profielverbetering van veldpodzolgronden 	 275 
4.6.6. Profielverbetering van droogtegevoelige veengronden 	 277 
4.6.7. Profielverbetering van zware kleigronden 	 277 
4.6.8. Profielverbetering van droogtegevoelige zandgronden met 

een ondiepe goed vochthoudende laag 	 278 
4.6.9. Verbetering van de doorlatendheid 	 278 
4.6.10. Werktuigen voor profielverbetering 	 279 
4.6.11. Literatuur 	 279 

4.7. 	Draagkracht van graslandgronden 	 281 
4.7.1. Algemeen 	 281 
4.7.2. Indringingsweerstand 	 281 
4.7.3. Dichtheid van de zodelaag 	 282 
4.7.4. Invloeden op dichtheid 	 284 
4.7.5. Vochtspanning en ontwateringsdiepte 	 284 
4.7.6. Verbetering van draagkracht 	 285 
4.7.7. Literatuur 	 288 

4.8. 	Bodemverdichting 	 289 
4.8.1. Algemeen 	 289 
4.8.2. Gronddruk en bandspanning 	 289 
4.8.3. Drukverdeling in de bodem 	 290 
4.8.4. Verdichting door trilling 	 291 
4.8.5. Opheffing van verdichting 	 291 
4.8.6. Literatuur 	 293 

5. 	Bemestingsaspecten 	 294 

5.1. 	Algemeen 	 294 
5.1.1. Adsorptiecomplex 	 294 
5.1.2. Verplaatsing anionen 	 294 

5.2. 	Organische stof 	 294 
5.2.1. Bepaling van het organische-stofgehalte van de grond 	 294 
5.2.2. Organische-stofgehalte van de bouwvoor 	 295 
5.2.3. Humificatie van organische stof 	 295 
5.2.4. Verhoging organische-stofgehalte bouwvoor 	 295 
5.2.5. Afbraak organische stof in de bouwvoor 	 296 
5.2.6. Organische stofaanvoer 	 296 
5.2.7. Blijvend grasland 	 297 
5.2.8. C/N-quotiënt van bouwvoor en produkten 	 297 

XV 



blz. 

5.3. 	Zuurgraad van de grond 	 298 
5.3.1. Algemeen 	 298 
5.3.2. Zand- en veenkoloniale grond 	 299 
5.3.3. Klei, zavel en kiss 	 300 
5.3.4. Grasland op alle grondsoorten 	 302 

5.4. 	Stikstof 	 303 

5.5. 	Fosfaat 	 303 

5.6. 	Kali 	 304 
5.6.1. Bouwland 	 304 
5.6.2. Grasland 	 305 

5.7. 	Magnesium 	 306 
5.7.1. Bouwland 	 306 
5.7.2. Grasland 	 306 

5.8. 	Natrium 	 306 

5.9. 	Toepassing van sporenelementen-meststoffen 	 307 

5.10. Onttrekking van voedingsstoffen 	 308 

5.11. Kunstmeststoffen 	 309 

5.12. Dierlijke meststoffen 	 310 

5.13. Literatuur 	 310 

XVI 



Deel III. Water 
blz. 

1. Algemeen 	 313 

1.1. 	Inleiding 	 313 
1.1.1. Voorkomen van water op aarde 	 313 
1.1.2. Eigenschappen van water 	 314 

1.2. 	Basisbegrippen 	 315 

1.3. 	De kringloop van het water 	 316 
1.3.1. Algemene hydrologische kringloop 	 316 
1.3.2. Agrohydrologische kringloop 	 317 

1.4. 	Watergebruik 	 317 
1.4.1. Land- en tuinbouw 	 317 
1.4.2. Drink- en industriewatervoorziening 	 318 
1.4.3. Overig gebruik 	 319 
1.4.4. Waterbalans van Nederland 	 319 

1.5. 	Beheer van het water 	 321 

1.6. 	Literatuur 	 322 

2. Neerslag en verdamping 	 323 

2.1. 	Waarnemingsstations KNMI 	 323 

2.2. 	Neerslag 	 327 
2.2.1. Begrippen 	 327 
2.2.2. Meting van de neerslag 	 327 

—Fouten bij neerslagmetingen 	 329 
2.2.3. Verdeling van de neerslag naar plaats en in de tijd 	 330 

2.3. 	Verdamping 	 332 
2.3.1. Begrippen 	 332 
2.3.2. Bepaling van de verdamping (algemeen) 	 337 

—Inleiding 	 337 
—Lysimeters 	 337 
— Waterbalans 	 337 
—De eddy-correlatiemethode 	 338 
—De profielmethode 	 338 
—De energiebalansmethode 	 338 
— Combinatiemethoden 	 339 

2.3.3. Nettostraling en bodemwarmtestroomdichtheid 	 340 
—De nettostraling, Q* 	 340 
—De warmte-opslagterm G 	 345 

2.3.4. Verdamping van een vrij wateroppervlak 	 346 
—De Penman-formule 	 346 
—De Priestley-Taylor-formule 	 349 

XVII 



blz. 
2.3.5. Verdamping van een landoppervlak 	 349 

— Inleiding 	 349 
— Verdamping van een nat landoppervlak; interceptie, (Ed 	 350 
— Verdamping van een droog gewas, transpiratie, (Ed 	 351 
— Verdamping van kale grond (Ed 	 352 

2.3.6. Berekening van de door het K.N.M.I. verstrekte verdampingscijfers 	353 
— Berekening op basis van de Penman-formule (E",', 1" ) 	 353 
— Berekening op basis van de Makkink-formule (Ed 	 354 

2.3.7. Potentiële verdamping (evapotranspiratie), (E p) 	 355 
— Inleiding 	 355 
— Verdampingspan 	 355 
— De potentiële verdamping volgens de Penman-Monteith-vergelijking 	 356 
-- De potentiële verdamping volgens de gewasfactormethode 	 356 
— Enkele opmerkingen met betrekking tot het concept "potentiële verdamping" 	 359 

2.3.8. Verdeling van Er w  naar plaats en in de tijd 	 360 

2.4. 	Neerslagtekort en neerslag overschot 	 362 
2.4.1. Begrippen 	 362 
2.4.2. Verdeling van het neerslagoverschot (-tekort) naar plaats en 

in de tijd 
	

362 

2.5. 	Frequentieverdelingen en procentpunten van de neerslag, 
verdamping en neerslagoverschot (-tekort) 	 363 

2.5.1. Begrippen 	 364 
2.5.2. Frequentieverdeling en procentpunten van neerslagsommen 	 365 
2.5.3. Frequentieverdeling en procentpunten van de potentiële verdamping 	367 
2.5.4. Frequentieverdeling en procentpunten van het potentiële 

neerslagoverschot 	 368 
2.5.5. Het gebruik van frequentieverdelingen van cumulatieve sommen 	370 

— Bepaling van de frequentieverdeling van cumulatieve neerslagoverschotten 	 370 
— Verloop van het cumulatieve potentiële neerslagoverschot in het zomerhalfjaar 	370 
— Vereffening van de basisgegevens 	 374 

2.5.6. Karakterisering van de droogtegraad 	 375 

2.6. 	Extreme neerslaghoeveelheden 	 377 
2.6.1. Inleiding 	 377 
2.6.2. Extreme neerslaghoeveelheden voor lange tijdsintervallen 	 378 
2.6.3. Neerslagintensiteit bij korte tijdsintervallen 	 380 
2.6.4. Gebiedsgemiddelden van extreme neerslaghoeveelheden 	 382 

2.7. 	Tabellen 	 384 
2.7.1. Historische reeksen 	 384 
2.7.2. Normaalwaarden neerslag en verdamping 	 387 
2.7.3. Decadegegevens van enkele stations (vanaf 1971) 	 389 
2.7.4. Frequentieverdeling neerslag, verdamping, neerslagoverschot 

(-tekort) van een aantal waarnemingsreeksen 	 411 

2.8. 	Literatuur 	 417 

XVIII 



blz. 

3. 	Stroming van water in de grond 
	

421 

3.1. 	Stroming van water in de verzadigde zone 	 421 
3.1.1. Algemeen 	 421 
3.1.2. Enkele geohydrologische begrippen 	 422 
3.1.3. Geohydrologische indeling van het profiel 	 424 

— Watervoerend(e) pakket(ten) 	 424 
— Scheidende lagen 	 424 
— De hydrologische basis 	 425 
— Het afdekkend pakket 	 425 

3.1.4. Geohydrologie en topografie 	 428 
— Polders 	 428 
— Zandgebieden 	 428 

3.1.5. Grondwatermodellen 	 430 
— Fysische schaalmodellen 	 431 
— Analoge modellen 	 431 
— Wiskundige modellen 	 431 

3.1.6. Veel gebruikte rekenmethoden 	 432 
— Eenvoudige numerieke benadering 	 432 
— Numerieke modellen 	 434 

3.1.7. Literatuur 	 441 

3.2. 	Stroming van water in de onverzadigde zone 	 443 
3.2.1. Begrippen 	 443 
3.2.2. Bodemvocht (bodemwater) 	 448 
3.2.3. Potentiaaltheorie 	 450 

— Evenwichtsprofiel 	 450 
3.2.4. Bodemwaterkarakteristiek (pF -curve) 	 452 

— Algemeen 	 452 
— Standaard-vochtkarakteristieken 	 455 
— Staringreeks 	 456 
— Bergingscoëfficiënt 	 460 

3.2.5. Onverzadigde doorlatendheid 	 462 
— Algemeen 	 462 
— Standaard-ondergronden (Rijtema) 	 463 
— Berekening volgens Bloemen 	 464 
— Staringreeks 	 466 
— Kritieke z-afstand (zk) 	 468 

3.2.6. Waterbalans 	 468 
3.2.7. Stationaire stroming 	 470 
3.2.8. Niet-stationaire stroming 	 476 
3.2.9. Meetmethoden 	 477 

— Bodemvocht 	 477 
— Drukhoogte 	 479 
— Bodemwaterkarakteristieken (pF-curve) 	 480 
— Onverzadigde doorlatendheid (k(h)-relaties) 	 481 

3.2.10. Literatuur 	 482 

XIX 



blz. 
3.3. 	Vochtleverantiemodellen 	 484 
3.3.1. Inleiding 	 484 
3.3.2. Ontwikkeling van de rekentechniek 	 484 
3.3.3. Stationaire modellen 	 488 

- model CAPSEV 	 489 
3.3.4. Pseudo-stationaire modellen 	 492 

- model MUST 	 492 
3.3.5. Niet -stationaire modellen 	 494 

- model SWATRE 	 495 
3.3.6. Regionale, gekoppelde modellen 	 498 
3.3.7. Literatuur 	 499 

4. 	Waterbeheersing 

4.1. 	Ontwatering 	 501 
4.1.1. Begrippen 	 501 
4.1.2. Doorlatendheidsmetingen 	 504 

— Correlatieve en empirische methoden 	 505 
— Laboratoriummethoden 	 506 
— Veldmethoden 	 508 
— Doorlatendheid van gelaagde profielen 	 512 

4.1.3. Bepaling van drain - en slootafstanden 	 513 
— Formules voor stationaire stroming 	 513 
— Formules voor niet-stationaire stroming 	 522 
— Bepaling drainafstanden op basis van profielkenmerkenn 	 524 

4.1.4. Ontwateringsnormen 	 525 
— Normen voor stationaire afvoer 	 525 
— Ontwateringsbasis 	 525 
— Ontwerp op basis van frequenties 	 527 
— Enkele voorbeelden en toepassingen 	 528 

4.1.5. Drainagevooronderzoek 	 529 
— Algemeen 	 529 
— De indeling in homogene vlakken 	 529 
— De D-waarden 	 530 
— Het aantal doorlatendheidsmetingen per vlak 	 530 

4.1.6. Bepaling draindiameters 	 532 
— De afvoercapaciteit van drainbuizen 	 532 
— De keuze van de beschikbare drukhoogte voor de drainbuis 	 533 
— De maximaal te ontwateren oppervlakte 	 533 
— Toepassing van verschillende diameters in een reeks 	 534 

4.1.7. Drainagematerialen 	 535 
— Buissoorten 	 535 
— Hulpstukken 	 535 
— Omhullingsmaterialen 	 535 
— Materiaalaspecten 	 538 
— Materiaalkeuze 	 538 

501 

XX 



blz. 

4.1.8. Drainagecontrole en onderhoud 	 541 
—Controle op nieuw gelegde drainage 	 541 
— Onderhoud van drainage 	 542 

4.1.9. Literatuur 	 543 

4.2. 	Afwatering 	 546 
4.2.1. Inleiding 	 546 
4.2.2. Begrippen 	 546 
4.2.3. Enkele grootheden van de afwatering 	 549 

— Grootheden voor het ontwerp 	 549 
—De normstelling voor het ontwerp 	 549 

4.2.4. Afvoer - en droogleggingsnormen in de praktijk 	 550 
—Afvoernormen 	 550 
—Droogleggingsnormen 	 551 
—Afvoer en waterdiepte bij verschillende frequenties 	 553 

4.2.5. Modellen ter bepaling van afvoerintensiteiten 	 556 
—Algemeen 	 556 
—Methode De Jager 	 556 
—Methode De Zeeuw-Hellinga 	 557 
— Vergelijking van beide methoden 	 557 

4.2.6. De samenhang tussen het ontwaterings- en het afwateringsstelsel 	 559 
4.2.7. Literatuur 	 561 

4.3. 	Watervoorziening 	 562 
4.3.1. Inleiding 	 562 
4.3.2. Waterconservering 	 563 
4.3.3. Infiltratie 	 565 
4.3.4. Beregening 	 568 

—Inleiding 	 568 
—Beregeningsinstallatie 	 569 
— Tijdstip van beregenen en grootte van de gift 	 574 

4.3.5. Bevloeiing 	 577 
4.3.6. Literatuur 	 578 

4.4. 	Effecten van waterbeheersing op de opbrengst 	 580 
4.4.1. Inleiding 	 580 
4.4.2. Potentiële groeisnelheid en potentiële opbrengst of produktie 	 580 

—Fotosynthese 	 580 
— Theoretische potentiële produktie van een "standaardgewas" 	 581 
—Potentiële produktie van een werkelijk gewas 	 582 
—De praktische potentiële produktie 	 583 

4.4.3. Effecten van watervoorziening op de opbrengst 	 584 
—Factoren van invloed op de mate van vochttekort 	 584 

4.4.4. Methoden ter bepaling van de effecten van watervoorziening 	 589 
—Proefveld en lysimetergegevens 	 590 
—Fysisch georiënteerde produktiemodellen 	 596 
—Droogteschadematrix 	 599 

4.4.5. Effecten van ontwatering op de opbrengst 	 601 
—Facetten van wateroverlast 	 601 
—Factoren van invloed op de mate van wateroverlast 	 606 

XXI 



blz. 
4.4.6. Methoden ter bepaling van de ontwateringseffecten 	 609 

— Proefveldonderzoek 	 609 
— Depressiecurven CoGroWa 	 610 
— Modelonderzoek 	 612 
— HELP-tabellen 	 613 

4.4.7. Literatuur 	 618 

5. 	Waterkwaliteit 
5.1. 	Samenstelling en kwaliteitsparameters van het water 	 621 
5.1.1. Algemeen 	 621 
5.1.2. Begrippen 	 621 
5.1.3. De atoommassa van een aantal elementen 	 622 
5.1.4. De soortelijke geleiding 	 622 
5.1.5. Het zuurstofgehalte 	 623 
5.1.6. Het stikstofgehalte 	 624 
5.1.7. Het fosforgehalte 	 625 
5.1.8. De hardheid 	 626 
5.1.9. De chemische samenstelling van de neerslag 	 626 
5.1.10. De basisbelasting 	 627 
5.1.11. Uitspoeling van meststoffen 	 627 
5.1.12. Waterzuivering 	 629 
5.1.13. Verzilting 	 631 
5.1.14. De Rijn 	 632 

5.2. 	Indeling van het water 	 633 
5.2.1. Biologische watertypering 	 633 

— Algemeen 	 633 
— Indeling van wateren 	 633 

5.2.2. Chemische watertypering 	 634 
— Algemeen 	 634 
— Diagrammen 	 635 

5.2.3. Klasse -indeling 	 638 
— Belastingsindex 	 639 

5.3. 	Waterkwaliteitsnormen 	 640 
5.3.1. Algemeen 	 640 
5.3.2. Basiskwaliteit voor oppervlaktewater 	 640 
5.3.3. Waterkwaliteitsnormen voor de akker- en tuinbouw 	 642 
5.3.4. Drinkwaternormen voor vee 	 644 
5.3.5. Normen voor zwemwater 	 644 

5.4. 	Literatuur 	 645 

621 

XXII 



Deel IV. Landinrichting 
blz. 

1. 	Landinrichting en Ruimtelijke Ordening 	 649 

1.1. 	Begripsomschrijving 	 649 
1.1.1. Bestemming, inrichting en beheer 	 649 
1.1.2. Landinrichting 	 649 
1.1.3. Ruimtelijke ordening 	 650 
1.1.4. Sector en facet 	 650 
1.1.5. Structuurschets en structuurschema 	 651 
1.1.6. Planologische kernbeslissing 	 652 
1.1.7. Tweesporigheid 	 653 

1.2. 	Historie van de landinrichtingswetgeving 	 654 

1.3. 	Het beleid met betrekking tot landinrichting 	 656 
1.3.1. Relatie landinrichting -ruimtelijke ordening 	 656 

- Afstemming op nationaal niveau 	 657 
- Afstemming op provinciaal niveau 	 658 
- Afstemming op gemeentelijk niveau 	 658 

1.3.2. Hoofddoelstelling 	 659 
1.3.3. Doelstellingen 	 659 
1.3.4. Hoofdlijnen van beleid 	 660 
1.3.5. Beleidskaart 	 661 
1.3.6. Inrichtingsfactoren 	 663 

1.4. 	Enkele hoofdzaken uit de Landinrichtingswet 1985 	 663 

1.5. 	Literatuur 	 673 

2. 	Openluchtrecreatie 	 674 

2.1. 	Planning van recreatievoorzieningen bij de voorbereiding 
van landinrichtingsprojecten 	 674 

2.1.1. Algemeen 	 674 
- Evaluatieberekeningen als onderdeel van de HELP-procedure 	 675 

2.1.2. Berekening van normatieve recreatiedruk 	 675 
2.1.3. Opstellen van prognose van recreatief gebruik 	 678 
2.1.4. Bepaling van capaciteit van recreatievoorzieningen 	 679 
2.1.5. Literatuur 	 680 

3. 	Natuurtechniek 
	

682 

	

3.1. 	Inleiding 	 682 

	

3.2. 	Begrippen en definities 	 683 



blz. 
3.3. 	Ecologische achtergronden van de natuurtechniek 	 688 
3.3.1. Algemeen 	 688 
3.3.2. Het landschap als ecosysteem 	 689 
3.3.3. Successie en beheer 	 692 
3.3.4. Hydrologische aspecten van inrichting en beheer 	 695 
3.3.5. Landschapsstructuur en fauna 	 697 

- De habitatfunctie 	 697 
- De verbreidingsfunctie 	 698 

3.4. 	Planningsaspecten van de natuurtechniek 	 700 
3.4.1. Algemeen 	 700 
3.4.2. Planfase 	 701 

- Initiatief 	 702 
- Inventarisatie 	 702 
- Planvorming 	 703 

3.4.3. Uitvoeringsfase 	 704 
3.4.4. Beheersfase 	 705 
3.4.5. Evaluatiefase 	 705 

3.5. 	Natuurbouw in de praktijk: uitgangspunten en uitvoering 	 706 
3.5.1. Uitgangspunten 	 706 

- Algemeen 	 706 
- Abiotische uitgangspunten 	 706 
- Biotische uitgangspunten 	 708 

3.5.2. Uitvoering 	 709 
- Natuurbouw bij wegenbouw 	 709 
- Natuurbouw bij waterbouw 	 711 

3.6. 	Literatuur 	 712 

4. Informatie ten behoeve van landinrichtingsplannen 	716 

4.1. 	Technisch informatiesysteem landinrichting (TINFOL) 	 716 

4.2. 	Cultuurtechnische inventarisatie (CI) 	 718 
4.2.1. Begrippen 	 718 
4.2.2. Beschrijving van het systeem 	 720 
4.2.3. Toepassingen 	 721 
4.2.4. Verkavelingskenmerken 	 721 
4.2.5. Literatuur 	 722 

5. Evaluatie van landinrichtingsplannen 	 723 

5.1. 	Evaluatie van landinrichtingsplannen volgens de HELP-methode 	 723 
5.1.1. Begripsomschrijvingen 	 723 
5.1.2. Doel van evaluatie 	 725 
5.1.3. Ontstaansgeschiedenis van de HELP-methode 	 727 
5.1.4. Inbouw van de evaluatie in de planvoorbereiding 	 729 

XXIV 



XXV 

blz. 
5.1.5. 	Uitgangspunten van de HELP-methode 729 
5.1.6. 	De in beschouwing te nemen effecten 731 
5.1.7. 	Veranderingen in de gesteldheid van water, bodem en lucht 732 
5.1.8. 	Economische effecten 735 

— Berekening van de effecten voor de landbouw en de onderhoudskosten 

van wegen en waterlopen 735 
— Berekening van de interne rentevoet 738 
— Voorbeeldberekening van de economische effecten voor weidebedrijven 745 

5.1.9. 	Sociale effecten 749 
5.1.10. Effecten op de natuur 751 
5.1.11. Effecten op het landschap 752 
5.1.12. 	Literatuur 753 

5.2. 	Evaluatie volgens de methode AGREVAL 755 
5.2.1. 	Doel en aard van het programma AGREVAL 755 
5.2.2. 	De benodigde invoergegevens 757 
5.2.3. 	De uitvoergegevens 758 
5.2.4. 	Literatuur 758 



1. 	Waterbouw 761 

Deel V. Ontwerp en uitvoering 
blz. 

1.1. 	Ontwerpen van beheersingsplannen 	 761 
1.1.1. Algemene begrippen 	 761 
1.1.2. Benodigde basisinformatie voor het ontwerpen van 

waterbeheersingsplannen 	 767 
— Overzicht van benodigde basisgegevens 	 768 
— Hoofdstructuren van waterbeheersingsplannen 	 768 
— Plankaart 	 769 
— Uitgangspunten voor ontwerp-debieten 	 772 
— Afvoernormenkaart 	 774 
— Peilenkaart 	 774 

1.1.3. Stromingstypen en stromingsclassificatie in open waterlopen 	 775 
— Laminaire en turbulente stroming 	 776 
— Stromend en schietend water 	 776 
— Stationaire, niet-stationaire, eenparige en niet-eenparige stroming 	 777 

1.1.4. Berekening afmetingen waterlopen 	 779 
— Berekening bij eenparige stroming 	 779 
— Ontwerp-afvoer respectievelijk aanvoer 	 779 
— De natte oppervlakte A, de hydraulische straal R en de bodembreedte-waterdiepte-

verhouding van het dwarsprofiel 	 783 
— De wandruwheid km 	 785 
— Het verhang S en verval z 	 789 
— Toelaatbare stroomsnelheden 	 790 
— Berekening van de verhanglijn bij niet-eenparige stroming 	 792 
— Ontwerpprocedure waterlopen met Q„(N.W.), Qh (H.W.) en Q„,(M.W.) 	 794 

1.1.5. Bijzondere aandachtspunten ontwerp waterlopen 	 798 
— Minimum waterloopafmetingen 	 798 
— Uitmonding van een kleine waterloop in een grote 	 798 
— Ontwerp hoofdwaterloop voor een gemaal met één pomp 	 799 
— Riooloverstorten en afvoeren van verharde oppervlakten 	 799 
— Windinvloed 	 800 
— Maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit 	 802 
— Beheer van een waterlopenstelsel 	 802 

1.1.6. Berekening afmetingen duikers, bruggen en onderleiders 	 803 
— Berekeningsmethode duikers, bruggen, onderleiders en hevels 	 803 
— Debiet Q 	 808 
— Weerstandscoëfficient 	 808 
— Intreeweerstand 	 808 
— Wrijvingsverlies 	 809 
— Uittreeverlies 	 811 
— Bocht- en knikverliezen 4 en 4 	 811 
— Natte oppervlakte A 	 812 

XXVI 



blz. 
1.1.7. Berekening afmetingen stuwen 	 813 

— Indeling van stuwen 	 813 
—Afvoerformules voor lange, scherpe en korte rechthoekige overlaten 	 814 
— Volkomen en onvolkomen overlaten 	 818 
— Formules voor het dimensioneren van stuwen in de ontwerp-praktijk 	 820 
—Automatische stuwen 	 823 
— Ontwerpen van een stuw in relatie met de bovenstroomse waterloop 	 825 

1.1.8. Berekeningstechnieken 	 827 
— Berekening stationaire stroming met behulp van het programma DIWA 	 828 
— Berekening niet-stationaire stroming met behulp van het programma HYDRA 	830 

1.1.9. Literatuur 	 833 

1.2. 	Gemalen 	 837 
1.2.1. Algemeen 	 837 

— Doel 	 837 
— Terminologie 	 837 
— Plaatskeuze 	 839 

1.2.2. Keuze vijzelgemaal of pompgemaal 	 839 
1.2.3. Vijzelgemalen 	 840 

— Definities en begrippen 	 840 
— Vijzelkarakteristieken 	 841 
— Verstelbare opleider 	 842 
— Ontwerp en berekeningen 	 842 

1.2.4. Pompgemalen 	 846 
— Definities en begrippen 	 846 
— Onderverdeling pomptypen 	 846 
— Opstelling van de pomp in het gemaal 	 848 
— Hydraulische verliezen 	 852 

1.2.5. Capaciteit 	 857 
— Capaciteitsbepaling 	 857 
— Capaciteitsverdeling 	 857 

1.2.6. Opvoerhoogte 	 858 
1.2.7. Aandrijving 	 858 
1.2.8. BWO: Wet bescherming waterstaatswerken in oorlogstijd 	 859 
1.2.9. Bediening 	 859 
1.2.10. Prefab-gemalen 	 860 
1.2.11. Ontwerpberekeningen 	 863 
1.2.12. Garantiebepalingen en beproeving 	 866 
1.2.13. Krooshekreinigers 	 866 

—Algemeen 	 866 
— Typen krooshekreinigers 	 866 
— Korte omschrijving van de werking 	 867 
—Automatisering 	 870 
— Samenvatting 	 871 

1.3. 	Stuwen in waterbeheersingsplannen 	 872 
1.3.1. Onderverdeling van stuwen naar functie 	 872 

— Technische stuw 	 872 
— Landbouwkundige stuw 	 873 
— Meetstuwen 	 873 

XXVII 



blz. 
1.3.2. Onderverdeling van stuwen naar kruinvorm 	 875 

— De lange overlaat 	 875 
— De scherpe overlaat 	 876 
— De korte overlaat 	 876 

1.3.3. Indeling van de meest voorkomende typen stuwen naar constructietype 	877 
— Vaste stuwen 	 877 
—Regelbare stuwen 	 878 
— Bijzondere stuwen 	 882 

1.3.4. Automatiseren van stuwen 	 886 
1.3.5. Woelbal 	 888 
1.3.6. Storte- en ontvangbed 	 891 
1.3.7. Keuze stuwbreedte 	 892 

2. 	Wegen en Verkeer 

2.1. 	Beleidskader voor plattelandswegen 	 893 

2.2. 	Verkeersonderzoek en normering 	 896 
2.2.1. Inleiding 	 896 
2.2.2. Verkeersonderzoek 	 897 

— Mechanische verkeerstelling 	 897 
— Visuele verkeerstelling 	 897 
— Kentekenwaarnemingen 	 898 
— Weg-enquête 	 898 
— Snelheidsmeting 	 898 

2.2.3. Normen 	 899 
— Capaciteit van plattelandswegen 	 899 
— Verkeersafwikkeling 	 901 
— Geluidhinder 	 905 
—Aanleg van fietspaden 	 905 

2.3. 	Wegontwerp (geometrie) 	 907 
2.3.1. Inleiding 	 907 

— De weg als onderdeel van een integraal plan 	 907 
—Afmetingen en gewicht voertuigen 	 907 
— Rijgedrag 	 908 
— Vorm en functies van plattelandswegen 	 908 
— Ontwerpsnelheden 	 909 

2.3.2. RONA 	 909 
— De categorisering van plattelandswegen 	 909 
— Verband tussen RONA-categorisering en de indeling plattelandswegen 	 911 

2.3.3. Alignement 	 911 
— Zichtafstand 	 911 
— Rechtstanden 	 915 
—Hellingen 	 915 
—Afrondingsstralen 	 915 
— Bogen en overgangsbogen 	 916 
— Verkanting 	 917 

893 

XXVIII 



blz. 
2.3.4. Dwarsprofiel 	 919 

—Normaal-dwarsprofielen 	 919 
— Ruimte voor kabels en leidingen 	 922 
— Ruimte voor beplantingen 	 922 
—Afwatering en ontwatering 	 924 
— Bochtverbreding 	 925 
— Plaatselijke verbredingen 	 927 

2.3.5. Aansluitingen en kruisingen 	 929 
— Eisen te stellen aan aansluitingen en kruisingen 	 929 
— Soorten aansluitingen en kruisingen 	 930 
— Voorrangsregelingen 	 935 

2.3.6. Uitzicht 	 935 
— Uitzicht bij dammen en uitritten 	 935 
— Uitzicht in horizontale bogen 	 935 
— Uitzicht in verticale bogen 	 935 
— Uitzicht bij spoorwegovergangen 	 935 

2.4. 	Aankleding van de weg 	 936 
2.4.1. Inleiding 	 936 
2.4.2. Voorzieningen 	 937 

— Voorzieningen op of in het wegdek 	 937 
— Voorzieningen naast het wegdek 	 937 

2.5. 	Bruggen en duikers 	 940 
2.5.1. Brug of duiker 	 940 
2.5.2. Duikers 	 940 

— Materialen ten behoeve van duikers 	 940 
—Afmetingen van duikers 	 941 
— Constructieve aspecten van duikers 	 941 
— Fundering duikers 	 949 

2.5.3. Bruggen 	 955 
— Definities 	 955 
— Materialen ten behoeve van bruggen 	 956 
— Afmetingen van bruggen 	 956 
— Constructieve aspecten van bruggen 	 958 
— Fundering van bruggen 	 968 

2.6. 	Bijzondere onderwerpen 	 971 
2.6.1. Fietspaden 	 971 

— Inleiding 	 971 
— Indeling van fietspaden 	 973 
— De breedte van fietspaden 	 975 
— Het rijcomfort en de verharding op fietspaden 	 977 
— Constructies van fietspaden 	 979 
— Fietsers op plattelandswegen 	 981 

2.6.2. Afsluiting van plattelandswegen voor motorvoertuigen 	 981 
2.6.3. Voetpaden 	 981 
2.6.4. Ruiterpaden 	 982 
2.6.5. Parkeerterreinen ten behoeve van recreatieve doeleinden 	 982 
2.6.6. Wegen met overwegend recreatief gebruik 	 986 

XXIX 



blz. 
2.7. 	Dimensionering van verhardingsconstructies 	 987 
2.7.1. Inleiding 	 987 
2.7.2. De verkeersbelasting 	 987 
2.7.3. Draagkracht van de ondergrond 	 991 

— Inleiding 	 991 
— Veldcodering van grondsoorten 	 994 

2.7.4. Restwaarde van verhardingsconstructies 	 1001 
2.7.5. Ontwerpmethoden 	 1003 
2.7.6. Materialen en constructies 	 1016 

— Materialen voor funderingen 	 1017 
— Materialen voor verhardingen 	 1019 

2.8. 	Onderzoeksmethoden 	 1025 
2.8.1. Onderzoek aan aardebaan, zandbed en fundering 	 1025 

— Zeefanalyse 	 1025 
— Dichtheid van aardebaan- of funderingsmateriaal in situ 	 1025 
— Draagvermogen van aardebaan- of funderingsmateriaal 	 1027 

2.8.2. Onderzoek aan verhardingsconstructies 	 1028 
2.8.3. Onderzoek aan wegenbouwmaterialen 	 1030 

2.9. 	Verklaring van gebruikte afkortingen en literatuur 	 1031 
2.9.1. Lijst van in de technische vraagbaak veel voorkomende afkortingen 	1031 
2.9.2. Literatuur 	 1032 

3. 	Bestekken, begrotingen en produktienormen grondwerk 1034 

3.1. 	Bestekken 	 1034 
3.1.1. Begripsomschrijvingen 	 1034 
3.1.2. Regelingen tussen opdrachtgever en adviseur en tussen 

opdrachtgever en aannemer 	 1035 
3.1.3. Wat is een bestek? 	 1039 
3.1.4. RAW-bestekken en andere standaardbestekken 	 1041 

— Aanleiding tot oprichting van de Stichting RAW 	 1041 
— Doelstelling van de Stichting RAW, oprichting Stichting C. R. 0.W . 	 1042 
— Andere standaardbestekken en coeirdinatie 	 1042 
— Uitgangspunten RAW-systematiek 	 1044 
— Catalogus met resultaatsbeschrijvingen 	 1045 
— Het samenstellen van een RAW -bestek en andere staten 	 1046 
— Administratieve en technische standaardbepalingen 	 1053 

3.1.5. De algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken 1968 
(AVW 1968) 	 1055 

3.1.6. De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken (UAV) 	 1055 

3.1.7. Literatuur 	 1056 

XXX 



blz. 

3.2. 	Begrotingen ten behoeve van landinrichtingsprojecten 	 1058 
3.2.1. Inleiding 	 1058 
3.2.2. Begripsomschrijvingen 	 1058 
3.2.3. Waarom worden begrotingen opgesteld? 	 1065 
3.2.4. Rubricering van kosten 	 1067 
3.2.5. Hoe worden kosten bepaald? 	 1068 
3.2.6. Hulpmiddelen bij het opstellen van begrotingen 	 1070 

- Begrotingsformulieren en checklisten 	 1070 
- Computerprogramma's 	 1070 
- Keuzelijst landinrichting 	 1070 
- Standaardeenheidsprijzen 	 1072 

3.2.7. Literatuur 	 1077 

3.3. 	Produktienormen voor grondbewerking en grondverzet 	 1078 
3.3.1. Inleiding 	 1078 
3.3.2. Produktienormen grondbewerking 	 1079 
3.3.3. Produktienormen grondverzet 	 1080 
3.3.4. Literatuur 	 1085 

XXXI 



Deel III 

WATER 

311 



Blz. 

1. Algemeen 313 

2. Neerslag en verdamping 323 

3. Stroming van water in de grond 421 

4. Waterbeheersing 501 

5. Waterkwaliteit 621 

312 



Algemeen 

1.1. Inleiding 

1.1.1. Voorkomen van water op aarde 

De totale hoeveelheid water op aarde bedraagt circa 1.384.000 x 1012m3 . Verreweg het 
grootste deel hiervan (ruim 97 %) bevindt zich in de oceanen en de zeeën. 
Circa 2% is opgeslagen in de ijskappen en gletschers. Alhoewel deze hoeveelheid relatief 
slechts gering is, zou het smelten van de ijskappen aan de polen een stijging van de 
zeespiegel van ongeveer 50 m tot gevolg hebben. 
De verdeling van de totale hoeveelheid water op aarde is weergegeven in tabel 1.1.1. 

Tabel 1.1.1. Verdeling van de totale hoeveelheid water op aarde. 

m2  x 1012  

oceanen en zeeën 1.350.000 97,6 
ijskappen en gletschers 27.000 1,92 
zoet en brak water 6.600 0,48 

De hoeveelheid zoet en brak water is met een aandeel van circa 0,5% van het totaal, rela-
tief gezien slechts gering. In tabel 1.1.2 is een nadere onderverdeling gegeven van de hoe-
veelheid zoet en brak water. 

Tabel 1.1.2. Verdeling van de totale hoeveelheid zoet en brak water op aarde. 

m2  x 1012  

zoetwatermeren 
zouthoudende meren 
rivieren en stromen 
bodemwater (onverzadigde zone) 
grondwater 
atmosferisch water 

125 1,90 
105 1,60 

1,7 0,03 
150 2,27 

6.200 94,00 
13 0,20 

313 



1.1.2. Eigenschappen van water 

In vergelijking met andere vloeistoffen heeft water een groot oplossend vermogen. Mede 
op grond van deze eigenschap is water een onmisbare stof voor alle levende organismen. 
Planten kunnen via hun wortels het voedsel slechts in opgeloste toestand opnemen en ook 
bij mens en dier worden voedingsstoffen in opgeloste vorm in het bloed opgenomen. 
Water heeft voor levende organismen tevens een essentiële functie als transportmiddel 
voor opgeloste stoffen (sapstroom bij planten, bloedsomloop bij mens en dier). 
Een andere belangrijke eigenschap van water is het temperatuur-regulerend vermogen. 
Dit is van belang omdat het leven aan vrij nauwe temperatuurgrenzen is gebonden. 
De thermostaat-eigenschappen van water berusten op het bijzondere karakter van het wa-
termolecuul. Tussen twee watermoleculen kan een waterstofbrug ontstaan die leidt tot het 
ontstaan van molecuul-aggregaten (clusters). Water heeft door deze bindingen een veel 
hoger smeltpunt en kookpunt dan andere chemische verwante stoffen. Als gevolg van deze 
bindingen tussen de moleculen heeft water een: 
- hoge soortelijke warmte 	(4.200 J • kg-1  • K-1 ); 
- zeer hoge verdampingswarmte 	(2,45 .106  J kg-1  bij 20°C); 
- hoge stollingswarmte 	 (334 J kg-1). 

Door de hoge verdampingswarmte geeft verdamping van water een belangrijke afkoeling. 
Water vervult hierdoor een belangrijke functie bij de koeling van het bladoppervlak van 
planten. 
Water heeft de grootste dichtheid bij 4°C. Bij lagere temperaturen is de dichtheid gerin- 
ger. IJsvorming vindt daardoor alleen aan de bovenkant van een wateroppervlak plaats. 
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1.2. Basisbegrippen 

De hierna genoemde begripsomschrijvingen zijn grotendeels ontleend aan de Verklaren-
de Hydrologische Woordenlijst" (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 
1986a). 

Nr. Term 
	

Omschrijving 

Water dat voorkomt in de atmosfeer boven het aardoppervlak. 

Het water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak. 

Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot water beneden de grondwa-
terspiegel. 

Water dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt. 

De leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen 
van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitge-
zonderd het water in de zeeën en oceanen.» 
Opmerking: ook de invloed van menselijk handelen wordt hier dikwijls onder be-
grepen. 

Het doorlopen van een reeks processen en toestanden door het water (zoals neer-
slag, berging, afvoer, verdamping), waarbij telkens weer een andere toestand wordt 
bereikt. 

De vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer, afvoer, onttrek-
king en verandering in berging over een bepaalde periode en binnen een gegeven 
gebied. 

1. atmosferisch water 

2. oppervlaktewater 

3. grondwater 

4. bodemwater 
(bodemvocht) 

5. hydrologie 

6. hydrologische 
kringloop 
(kringloop van het 
water) 

7. waterbalans 

8. waterhuishouding 	De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, 
gebruikt, verbruikt en afgevoerd (enz.) wordt. In veruit de meeste gevallen wordt 
dit beïnvloed door menselijk handelen. 

9. waterbeheer 	Het geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maat- 
regelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van 
het aanwezige grond- en oppervlaktewater. 

10. waterbeheersing 

	

	Het geheel van meten en regelen van debieten, waterstanden en stroomsnelheden 
ten behoeve van het waterbeheer. 

1) Het vakgebied van de hydrologie kan worden onderverdeeld in onder andere de volgende deelgebieden. 

afvoerhydrologie: Hydrologie specifiek gericht op de afvoer van water uit een bepaald gebied (afwatering, 
rioolafvoer). 

agrohydrologie: 	Hydrologie specifiek gericht op de relatie tussen water en de (landbouwkundige) planten- 
groei op het aardoppervlak. 
De agrohydrologie beperkt zich veelal tot het bodemwater en het water in de onderste laag 
van de atmosfeer, grenzend aan het aardoppervlak. 

geohydrologie: 	Hydrologie specifiek gericht op het grondwater. 
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1.3. De kringloop van het water 

1.3.1. Algemene hydrologische kringloop 

In figuur 1.3.1 is de algemene hydrologische kringloop schematisch weergegeven. Bij de 
diverse componenten is onder elkaar vermeld de volumestroom per jaar uitgedrukt in 
respectievelijk m3 .10'2 ; in % van de totale jaarlijkse volumestroom en in mm waterschijf 
betrokken op de landoppervlakte en/of de zeeoppervlakte. 
De ondergrondse afstroming S is gering ten opzichte van de afstroming door beken en 
rivieren R. In figuur 1.3.1 is de waarde voor S verwaarloosbaar klein verondersteld. 
De in figuur 1.3.1 gegeven getallen zijn gemiddelde waarden over een lange reeks van 
jaren. De op basis van deze waarden op te stellen waterbalansen sluiten daardoor zonder 
bergingsterm (= saldo). 
Opgemerkt wordt dat een waterbalans eerst opgesteld kan worden nadat de begrenzing 
van het gebied en de balansperiode is vastgesteld. 
Voor het land zonder  de atmosfeer erboven 
luidt de balansvergelijking: 	Pl  = E1  + R + S (+ saldo) 

en voor het land met de atmosfeer: 	T = R + S (+ saldo). 

Voor het land en de zee tezamen geldt: P 1  + P2 = 	E2 (+ saldo). 

ATMOSFEER 

netto-stroom T 

27 

7% 

200 mm/70 mm 
Pl 

Figuur 1.3.1. De algemene kringloop van het water op aarde met de volumestromen in m' X 10 12, in % 
en in mm waterschijf (Van Dam, 1976) 
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1.3.2. Agrohydrologische kringloop 

Figuur 1.3.2 geeft de geschematiseerde kringloop van het water voor een begroeid land-
oppervlak in Nederland weer. De hierbij vermelde volumestromen zijn globale, gemid-
delde waarden, uitgedrukt in mm waterschijf per jaar. 
Van plaats tot plaats en van jaar tot jaar kunnen aanzienlijke verschillen optreden. 

OPEN 
WATERSTELSEL 

250 mm 

250 mm 

capillaire 11  	grondwater 
opstijging 	aanvulling (bruto) 
50 mm 	 300 mm 

GRONDWATER 

Figuur 1.3.2. De kringloop van water voor een begroeid landoppervlak in Nederland (Landbouwhogeschool, 

z.j.). 

L4. Watergebruik 

Water wordt in de samenleving voor vele doeleinden gebruikt. De belangrijkste gebruiks-
categorieën worden in het navolgende kort toegelicht. 

L4.1. Land- en tuinbouw 

Voor de groei van de gewassen zijn grote hoeveelheden water nodig. Onder Nederlandse 
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omstandigheden bedraagt de gemiddelde waterbehoefte circa 3.000-5.000 m 3  per ha. Om-
gerekend per kg geoogst produkt varieert het waterverbruik van circa 501 (suikerbieten) 
tot 500 1 per dag (granen). Voor de produktie van 1 kg gras is ongeveer 60 á 701 water 
nodig ofwel circa 400 1 per kg droge stof. 
In ariede gebieden is het waterverbruik per kg produkt nog veel hoger. 

Teneinde de watervoorziening van de gewassen te verbeteren, kunnen maatregelen worden 
getroffen in de vorm van wateraanvoer (beregening, bevloeiing) en/of waterconservering. 
Een overmaat aan water beïnvloedt de gewasproduktie in ongunstige zin. Ter voorkoming 
van wateroverlast worden voorzieningen getroffen ter regulering van de ontwatering en 
de afwatering van cultuurgronden. 

Behalve voor de gewasproduktie worden in de polders in het westen van het land grote 
hoeveelheden water gebruikt voor doorspoeling ter bestrijding van de verzilting. 

1.4.2. Drink- en industriewatervoorziening 

Het watergebruik ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening is weergegeven 
in tabel 1.4.1. 

Tabel 1.4.1. Wateronttrekking voor drink- en industriewatervoorziening in miljoen m 3  in 1981. (Commissie 
voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986b) 

Gebruik Grond- 
water 

Oppervlakte- 
water 

Totaal 

huishoudelijk gebruik 410 200 610 
industrie, diensten 
- koeldoeleinden 180 3.205 3.385 
- overige doeleinden 390 300 690 

570 3.505 4.075 

sub-totaal 980 3.705 4.685 
elektriciteitscentrales 10.100 10.100 

totaal 980 13.805 14.785 

Het huishoudelijk watergebruik in Nederland is geleidelijk toegenomen van circa 60 1 
per hoofd van de bevolking per dag in de vijftiger jaren tot 120 1 per inwoner per dag 
in 1981. Het gebruik van grondwater voor industrieële doeleinden is sinds 1970 onder in-
vloed van economische factoren en wettelijke maatregelen sterk verminderd. 
Oppervlaktewater wordt hoofdzakelijk voor koeldoeleinden gebruikt. Vooral elektrici-
teitscentrales gebruiken zeer grote hoeveelheden. Na gebruik wordt dit water weer ge-
loosd op het oppervlaktewatersysteem. 
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1.4.3. Overig gebruik 

De hiervoor genoemde gebruikerscategorieën zijn in zekere zin te beschouwen als directe 
gebruikers of "verbruikers" van water. 
Daarnaast wordt voor verschillende doeleinden een meer indirect gebruik gemaakt van 
water. Te denken valt hierbij aan het gebruik voor: 
- scheepvaart (transportweg); 
- recreatie (zwemmen, zeilen, surfen, sportvisserij); 
- beroepsvisserij; 
- opwekken van energie; 
- lozing en transport van afvalstoffen. 

Ten slotte mogen de landschappelijke en de natuurwetenschappelijke functies van water 
niet onvermeld blijven. Talrijke landschappelijk en/of natuurwetenschappelijk waarde-
volle gebieden ontlenen deze waarde aan de aanwezigheid van water. 

1.4.4. Waterbalans in Nederland 

In tabel 1.4.2 is de waterbalans van Nederland gegeven voor een gemiddeld jaar en voor 
een zeer droog jaar (1976). 
Van de hoeveelheid water die door de rivieren in ons land wordt ingevoerd, wordt jaarlijks 
circa 16.000 miljoen m3  onttrokken voor verschillende gebruiksdoeleinden zoals drink-
en industriewatervoorziening, beregening, bevloeiing en bestrijding van de verzilting en 
zoutwater-indringing in poldergebieden. Een zeer groot deel van dit water wordt echter 
weer op het rivierensysteem teruggebracht, zij het veelal op een andere plaats en in een 
andere kwaliteit. 

Tabel 1.4.2. De waterbalans van Nederland in een gemiddeld jaar en in een zeer droog jaar (1976). (Commissie 
voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986b) 

Gemiddeld jaar Zeer droog jaar 
(1976) 

Min 106  m3  Min 106  m3  

In 
neerslag 775 30.100 535 20.800 
Rijn 1.775 69.000 1.065 41.500 
Maas 215 8.400 90 3.500 
andere rivier-invoer 75 3.000 40 1.500 

totaal 2.840 110.500 1.730 67.300 

Uit 
verdamping 501 19.500 528 20.500 
verschillende gebruiken 129 5.000 154 6.000 
rivier-uitvoer 2.210 86.000 1.048 40.800 

totaal 2.840 110.500 1.730 67.300 
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De waterbalans van Nederland in een gemiddelde zomer en in een zeer droge zomer 
(1976) is weergegeven in tabel 1.4.3. Het gebruik en de lozing van koelwater voor elektrici-
teitscentrales is in deze balans buiten beschouwing gelaten; in feite is dit een interne cir-
culatie. 
De rivier-uitvoer in een gemiddelde zomer bedraagt circa 37.000 miljoen m 3 . Dit is ruim 
voldoende om de indringing van zout water in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam tegen 
te gaan. In een zomerperiode is hiervoor circa 10.000 miljoen m 3  nodig. 
In een zeer droge zomer ligt de voor dit doel benodigde hoeveelheid echter in dezelfde 
orde van grootte als de rivier-uitvoer. Aangezien deze uitvoer in de tijd gezien echter niet 
constant is, kunnen ten aanzien van de zoutindringing tijdelijk kritieke situaties ontstaan. 

Tabel 1.4.3. De waterbalans van Nederland in een gemiddelde zomer (april t/m september en in een zeer droge 
zomer (1976). (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986b) 

Gemiddelde 
zomer 

1976 

mm 106  m3  mm 106  m' 

382 14.900 208 8.100 
893 34.700 460 17.900 

13 500 13 500 
123 4.800 98 3.800 
31 1.200 31 1.200 

1.442 56.100 810 31.500 

423 16.500 436 17.000 
60 2.300 60 2.300 
15 600 30 1.200 

944 36.700 284 11.000 

1.442 56.100 810 31.500 

Aanvoer 
neerslag 
rivier-invoer (Rijn en Maas) 
berging oppervlaktewater (IJsselmeer) 
berging bodem- en grondwater 
hergebruikt water 

totaal 

Vraag 
verdamping 
huishoudelijk en industrieel watergebruik 
doorspoeling 
rivier-uitvoer 

totaal 
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1.5. Het beheer van het water 

De diverse gebruikers en de functies van water stellen elk hun speciale eisen ten aanzien 
van de kwantiteit en de kwaliteit van dat water. In veel gevallen zijn deze eisen echter 
tegengesteld. Teneinde het grond- en oppervlaktewater op een adequate manier te kunnen 
beheren zowel uit een oogpunt van kwaliteit als van kwantiteit, zijn regels en wetten op-
gesteld. Als belangrijkste onderdelen van dit wettelijk instrumentarium kunnen worden 
genoemd: 

- Wet verontreiniging Oppervlaktewater (1970) 
Deze wet stelt regels en voorschriften ten aanzien van de lozing van afvalstoffen op het 
oppervlaktewater. Daarnaast is in deze wet geregeld, dat beleidsplannen ten aanzien van 
de waterkwaliteit opgesteld worden door zowel het Rijk (rijkswateren) als door de pro-
vincies (overige wateren). 

Grondwaterwet (1982) 
De grondwaterwet handelt over het beheer van het grondwater voor zover het de onttrek-
king van grondwater en infiltratie van water in de bodem betreft. Ook deze wet kent 
planvorming: de provinciale grondwaterplannen. 

Wet Bodembescherming (1986) 
Dit is een kaderwet welke onder andere beoogt het grondwater in kwalitatieve zin te 
beschermen tegen verontreinigingen. De opstelling van provinciale grondwaterbescher-
mingsplannen is een essentieel onderdeel van deze wet. 

- Wet op de Waterhuishouding (in voorbereiding) 
De Wet op de Waterhuishouding is onder andere gericht op een integrale planvorming 
voor grond- en oppervlaktewater. Deze wet voorziet tevens in instrumenten voor het 
kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren. Het streven is om de Wet op de Waterhuis-
houding in 1988 in werking te laten treden. 

- Overige waterstaatswetten 
In deze categorie kunnen de volgende wetten worden genoemd welke hier niet verder 
worden toegelicht. 
. Waterstaatswet 1900 
. Keurenwet 
. Wet betreffende 's-Rijkswaterstaatswerken 
. Rivierenwet 
. Zuiderzeewet 
. Deltawet 
. Ontgrondingenwet 
. Wet Verontreiniging Zeewater 
Voor een korte beschrijving van de doelstellingen van deze wetten wordt verwezen naar 
Bijlage I van de nota "Waterhuishouding van Nederland", 1984 (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 1985). 
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Het vigerende beleid inzake het waterbeheer is vastgelegd in verschillende nota's: 

- De Waterkwaliteit van Nederland. Indicatief Meerjarenprogramma (IMP) Water 1985-
1989 
Het IMP Water beschrijft de beleidsuitgangspunten met betrekking tot de kwaliteit van 
oppervlaktewater en de waterkwaliteitsdoelstellingen. Tevens bevat het IMP een uitwer-
king van doelstellingen voor de korte en de middellange termijn. 

De Waterhuishouding van Nederland (1984) 
Deze nota vervangt de in 1968 verschenen nota en wordt daarom wel aangeduid als de 
Tweede Nota Waterhuishouding. Deze nota schetst het beleidsterrein van de waterhuis-
houding en zijn samenhangen met andere beleidsterreinen. De nota geeft tevens een 
beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de waterhuishouding en van de huidige 
problematiek. Ook worden beleidslijnen geformuleerd voor de korte en de middellange 
termijn en worden de consequenties van het voorgestane beleid en beheer geschetst. 

De voorbereidingen voor het opstellen van een Derde Nota Waterhuishouding zijn in-
middels ter hand genomen. Deze nota zal in 1990 verschijnen en zal een integraal karak-
ter dragen, waarin de watersysteembenadering centraal staat. 

- Omgaan met Water (1987) 
Gestreefd wordt om in de toekomst te komen tot één ingetrale waterwet waarin een in-
strumentarium gegeven wordt voor het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van grond- en 
oppervlaktewater. In de nota "Omgaan met Water" wordt de gedachte van het integrale 
waterbeheer uiteengezet. 
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2. Neerslag en verdamping 

2.1. Waarnemingsstations K.N.M.I. 

Metingen van neerslag- en verdampingshoeveelheden worden in Nederland overwegend 
verricht door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (K .N.M .I.). 
Het K .N. M.I. kent hoofdstations en klimatologische stations waarop verscheidene groot-
heden (elementen) worden gemeten. Daarnaast zijn er stations waarop slechts één ele-
ment wordt gemeten. Hiertoe behoren onder andere de circa 270 neerslagstations waarop 
uitsluitend eenmaal per dag de neerslaghoeveeldheid wordt afgetapt. 
Op de klimatologische stations - vóór 1981 termijnstations genoemd - wordt naast de 
neerslag de temperatuur en vrijwel altijd ook de luchtvochtigheid gemeten. Soms hebben 
deze stations ook metingen van de zonneschijnduur en van de wind. Het aantal klimatolo-
gische stations bedraagt thans circa 35 (exclusief de hoofdstations). 
Hoofdstations zijn klimatologische stations waaraan uurlijkse gegevens van vele groothe-
den ontleend worden. De tradionele hoofdstations waren Utrecht/De Bilt, Den Helder, 
Vlissingen, Groningen/Eelde en Maastricht/Beek. Per 1 januari 1971 is het aantal hoofd-
stations aanzienlijk uitgebreid. De ligging van de hoofdstations, klimatologische stations 
en neerslagstations is weergegeven in figuur 2.1.1. Voor de verklaring van de stationnum-
mers zie tabel 2.1.1. 

Tabel 2.1.1. Waarnemingsstations K.N.M.I. per district met de normaalwaarden van de jaarsom van de 
neerslag (N) per station. (Ontleend aan Regenwaarnemingen 1984, K.N.M.I., De Bilt). 

Nr. 	Stationsnaam N Nr. 	Stationsnaam N Nr. 	Stationsnaam N 

DISTRICT 	1 DISTRICT 	2 

010 Hollum (Ameland) 761 064 Sneek 806 082 Gorredijk 803 
011 West Terschelling 765 065 Makkum 756 084 Ezumazijl 811 
012 Schiermonnikoog 809 066 Harlingen 767 085 Leeuwarden 773 
013 Hoorn (Terschelling) 741 067 Dokkum 856 086 NijBeets 782 
015 Oost Vlieland 741 068 St. Anna Parochie 789 087 Bergumerdam 793 
016 Petten 712 069 Appelscha 840 091 Ternaard 788 
017 Den Burg (Texel) 774 070 Oudemirdum 739 166 Marum (Gr.) 819 
018 Nes (Ameland) 794 072 Franeker 771 326 Frederiksoord 810 
019 De Cocksdorp (Texel) 777 073 Drachten 822 338 Giethoorn 777 
021 Callantsoog 739 074 Lemmer (Tacozijl) 738 353 Blokzijl 788 
022 De Koog (Texel) 764 075 Oldeholtpade 819 
024 Vlieland (Vliehors) 722 076 Kornwerderzand 719 DISTRICT 3 
025 De Kooy (N.H.) 734 077 Kollum (Fr.) 829 139 Groningen 804 

079 Heeg 776 140 Assen 801 
080 Stavoren 704 141 Delfzijl 747 
081 Joure 808 142 Warffum 800 
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Nr. 	Stationsnaam N Nr. 	Stationsnaam N Nr. 	Stationsnaam N 

143 Finsterwolde 763 DISTRICT 	5 440 Scheveningen 812 
144 Ter Apel 740 246 Marken 770 441 Amsterdam (Hortus) 860 
145 Zoutkamp 763 346 Kraggenbrug 442 Boskoop 815 
146 Nieuw Beerta 733 (N.O.P.) 776 443 Gouda 821 
147 Veendam 756 348 Emmeloord 797 444 Katwijk a.d. Rijn 766 
148 Sappemeer 749 352 Nagele (N.O.P.) 755 445 Rotterdam (Westerk.) 792 
149 Zeijen 802 356 Kuinre 780 449 Delft 882 
150 Uithuizen 819 359 Lemmer (Buma) 791 450 Numansdorp 769 
151 Roodeschool 740 364 Dronten 776 451 Usselmonde 804 
152 Gieterveen 765 365 Swifterbant 453 Bergschenhoek 827 
153 Winschoten 754 366 Biddinghuizen 454 Lisse 787 
154 Eenrum 777 367 Oostvaardersdiep 455 Mookhoek 795 
155 Eext 816 368 Nijkerk (Sluis) 456 Oostvoorne 779 
156 Vlagtwedde 732 369 Lelystad (Vliegveld) 458 Aalsmeer 804 
157 Ulrum (Westpolder) 765 516 Harderwijk 763 461 Barendrecht 809 
158 Onnen 746 463 Nieuw Helvoet 751 
159 Nieuw Buinen 739 D I S T R I C T 	6 464 Brielle 792 
160 Veenhuizen 833 327 Dwingelo 821 466 Wassenaar 821 
161 Eelde 780 330 Zwolle 788 467 Poortugaal 817 
162 Niekerk 790 331 Denekamp 766 469 Leiden 806 
163 Roden 806 332 Hoogeveen 811 470 Zegveld 796 
164 Zeerijp 782 333 Emmen 756 473 Rotterdam (Waalhaven) 
170 Bierum 798 335 Usselmuiden 759 474 Valkenburg Z.H. 
337 Schoonlo 795 339 Rheezerveen 773 475 Schiphol 

340 Heino 756 476 Rotterdam (Luchthaven) 
DISTRICT 	4 341 Zweelo 779 477 Hoek van Holland 770 
195 Zaandam 342 Vilsteren 748 548 Loenen a.d. Vecht 827 
210 Beverwijk 343 Schoonebeek 704 559 Vleuten 791 
217 Heiloo 345 Vroomshoop 764 561 Benschop 789 
221 Enkhuizen 777 349 Klazienaveen 742 563 Weesp 803 
222 Hoorn (N.H.) 780 354 Dedemsvaart 763 572 Abcoude 796 
223 Schellingwoude 827 358 Rouveen 767 
224 Edam 755 361 Tubbergen DISTRICT 	8 
226 Wijk aan Zee 749 664 Almelo 787 328 Heerde 803 
227 Anna Paulowna 728 665 Enschede 771 329 Wapenveld 814 
228 Schagen 771 668 Hengelo (0v.) 761 336 Oldebroek 822 
230 Zaandijk 774 670 Vliegbasis Twente 765 350 Elburg 739 
233 Zaandam (Hembrug) 820 672 Hellendoorn 787 510 Vaassen 
234 Bergen (N.H.) 783 675 Weerselo 758 514 Epe (Gld.) 
235 Castricum 802 676 Oldenzaal 794 523 Wijk bij Duurstede 
236 Medemblik 746 681 Lettele 759 541 Arnhem 833 
238 De Haukes (N.H.) 746 542 Putten (Gld.) 842 
239 Den Oever 779 D I S T R I C T 	7 543 Apeldoorn 872 
240 Kreileroord (N.H.) 714 225 Overveen 805 546 Woudenberg 806 
242 Purmerend 807 229 Zandvoort 768 547 Nijkerk 771 
249 Hoogkarspel 744 435 Heemstede 798 550 De Bilt 796 
251 Westbeemster 786 436 Sassenheim (Leeghw.780 556 Bussum 848 
252 Kolhom 769 437 Lijnden 802 557 Eerbeek 827 
254 Velsen-Oost 438 Hoofddorp 800 558 Lunteren 815 
255 Obdam 439 Oude Wetering 816 560 Amerongen 806 
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Nr. 	Stationsnaam N Nr. 	Stationsnaam N Nr. 	Stationsnaam N 

564 Huishorst 804 910 Ammerzoden 746 DISTRICT 	13 
565 Voorthuizen 793 917 Zaltbommel 762 827 Tilburg 735 
567 Kootwijk 853 831 Esbeek 786 
570 Elspeet 869 DISTRICT 	ll 843 Vliegb. Gilze Rijen 750 
571 Harskamp 800 446 Goedereede 734 844 Capelle (N.B.) 748 
573 Beekbergen 891 447 Den Bommel 761 896 Helmond 740 
575 Wageningen (Haarweg) 462 Dirksland 746 899 Gemert 723 
576 Spakenburg 766 471 Ouddorp 732 901 Nuland 779 
578 Oosterbeek 864 705 Breskens 902 Eindhoven 735 
579 Veenendaal 771 710 Zierikzee 759 903 Megen 753 
580 Barneveld 793 733 Vlissingen 739 904 Someren 738 
582 Hamersveld 827 735 Kappelle (Zeeland) 781 905 St. Anthonis 734 
583 Wageningen (De Eng) 782 736 Brouwershaven 737 906 Oirschot 740 
586 Hilversum 805 737 Kerkwerve 719 907 Boxtel 743 

590 Soesterberg 738 Biervliet 753 908 Deurne 732 

591 Deelen 740 St. Kruis 762 909 Mill 733 
741 Stavenisse 758 911 Dinther 740 

DISTRICT 	9 742 Terneuzen 750 912 Leende 753 

588 Duiven 754 743 Noordgouwe 728 914 Oss 734 

663 Lochem 764 744 Anna Jacoba 749 915 Eersel (Witrijt) 802 
666 Winterswijk 775 745 Axel 752 918 Maarheeze 726 
667 Doetinchem 758 746 Westkapelle 706 919 Eindhoven 
669 Borculo 746 747 Krabbendijk 763 (Vliegbasis) 
673 Gendringen 715 749 Wilhelminadorp 758 920 Volkel 
674 Rekken 764 750 Rilland 748 

677 Deventer 759 751 Vrouwenpolder 759 DISTRICT 	14 
678 Almen 739 752 Haamstede 730 883 Sevenum 734 

679 Herwen 742 754 Ovezande 773 897 Venlo 745 

680 Aalten 758 755 Kortgene 721 913 Ysselsteyn (L.) 697 
682 Markelo 775 756 Middelburg 742 921 Venray 
683 Lichtenvoorde 761 757 Tholen 759 961 Roermond 708 

684 Lievelde 758 Wolphaartsdijk 752 964 Weert 711 

685 Corle 759 St. Annaland 747 967 Heibloem 730 

686 Woold 760 's-Heerenhoek 734 970 Stramproy 707 
761 Philippine 742 977 Beesel 723 

DISTRICT 	10 762 Schoondijke 746 
434 Groot Ammers 794 763 Cadzand 721 DISTRICT 	15 
459 Dordrecht 785 764 Kloosterzande 781 962 Ubachsberg 826 
465 Oud Alblas 805 767 Kapellebrug 784 963 Valkenburg 816 
539 Nijmegen 764 965 Schaesberg 785 
549 Culemborg 763 DISTRICT 	12 966 Schinnen 798 
562 Tiel 762 828 Oudenbosch 768 968 Vaals 915 

569 Heumen 829 Zundert 786 969 Stein 766 

584 Geldermalsen 744 832 Bergen op Zoom 754 971 Noorbeek 844 

589 Zetten 777 833 Oosterhout 768 973 Beek (L.) 769 

592 Nijmegen (Radboud) 834 Chaam 768 974 Buchten 733 
830 Herwijnen 747 837 Steenbergen 789 976 Maastricht 751 
835 Andel 766 838 Ginneken 801 979 Echt 
836 Gorinchem 772 839 Hoogerheide 793 980 Epen (L.) 882 
840 Nieuwendijk (N.B.) 778 841 Klundert 745 
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Figuur 2.1.1. 	Overzicht waarnemingsstations K.N.M.1. en indeling in districten (voor de namen van de stati- 
ons zie tabel 2.1.1). 
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2.2. Neerslag 

2.2.1. Begrippen 

De onderstaande begrippen zijn ontleend aan de "Verklarende hydrologische woorden-
lijst" (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986). 

Nr. Term 
	

Omschrijving 
	

Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

1 	neerslag 	De massa waterdeeltjes, zowel vloei- m 3  
baar als vast, die vanuit de atmos- 
feer het aardoppervlak* bereikt. 
Aangezien de dichtheid van water 
nagenoeg 1 is, is de massa equiva- 
lent met het volume: 1 kg is equiva-
lent met 10 -3  m3 . 

2 	specifieke neerslag De neerslag (1) die per eenheid van 	mm 	L 2 M 
horzontaal oppervlakte valt. 

3 	specifieke neerslag- 
intensiteit 

De afgeleide van de specifieke 	mm• min" 
neerslag (2) naar de tijd. 

De specifieke neerslag (2) gedeeld 	mm• min" 
door het tijdsinterval waarbinnen de 
neerslag valt. 

De gemiddelde specifieke neerslag- 	mm • d" 
intensiteit (3b) boven het 
aardoppervlak* 

Deel van bruto neerslag (4) dat door mm• d' 
vegetatie of andere structuren wordt 
onderschept en dat vervolgens 
verdampt. 

Het verschil tussen de bruto neerslag mm• 
(4) en de interceptie (5): Pn = P — 

a. momentaan 

b. gemiddeld 

4 	bruto neerslag 

5 	interceptie 

6 	netto neerslag 

L-2  MT -1 

 L-2  MT 1  

L-2  MT-1 
	

P 

L-2  MT-1 
	

Ei  

L-2  MT. ' 
	

Pn 

aardoppervlak: begroeid, onbegroeid (incl. water), bebouwd, ongebouwd oppervlak. 

2.2.2. Meting van de neerslag 

Voor de meting van de neerslag zijn in de loop der jaren verschillende typen regenmeters 
gebruikt. In 1903 werd een standaardregenmeter ingevoerd met een opvangopening van 
400 cm2 . De opstellingshoogte bedroeg aanvankelijk 1,50 m. In de periode 1946-1955 
is deze voor alle stations gewijzigd in 0,40 m. Sinds 1962 wordt dit type regenmeter gelei-
delijk vervangen door een nieuw model met een opvangopening van 200 cm 2  Thans is 
op vrijwel alle stations dit model aanwezig. De verschillende typen regenmeters zijn in 
figuur 2.2.1 schematisch weergegeven. 
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opening: 	400 cm 2 
	

400 cm 2 
	

400 cm1 	 200 em2  

hoogte: 	1,0 m 
	

1,5 m 	 0,4 m 	 0,4 m 

       

     

Deze is sinds 1962 

geleidelijk vervangen 

door deze 	 

      

    

    

voorbee d goed 
model 

ca. 1860 - ca.1905 
1 1903 	1946  

1910 tot  á 1953 

standaardmodellen 

tot 1962 
sinds 1962 

    

Figuur 2.2.1. 	Schematische voorstelling van regenmeters welke in Nederland zijn gebruikt. 

Met uitzondering van het station Lelystad Houtrib vindt op de hoofdstations continue re-
gistratie van de neerslag plaats door middel van een elektrische pluviograaf. De neerslag 
wordt geregistreerd op een op afstand -gelegen recorder. Van de registraties worden de 
uurwaarden van de neerslaghoeveelheid en neerslagduur routinematig in een computer-
bestand opgeslagen. De op het K.N.M.I. ontworpen elektrische pluviograaf heeft een 
opvangopening van 400 cm 2  en is opgesteld op een hoogte van 0,40 m, meestal in een 
zogenaamde Engelse opstelling (zie fig. 2.2.2). Op de militaire vliegvelden Leeuwarden, 
Twente, Soesterberg, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven is echter een elektrische pluvio-
graaf van een ander type in gebruik met een opstellingshoogte van 0,90 m. Beide typen 
pluviografen werken met een vlottersysteem. 
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hoogte 0,40 m 

gemetselde rand 

0 3.00 m 

cirkelvormige wal 

Figuur 2.2.2. 	Regenmeter in Engelse opstelling. 

Fouten bij neerslagmetingen 
Onderscheiden kunnen worden: 

fouten door de opstelling van de regenmeter. 
Bij hoge windsnelheden veroorzaakt de regenmeter turbulentie van de lucht waardoor 
een deel van de neerslag niet wordt opgevangen. Deze zogenaamde windfout is groter 
naarmate de regenmeter hoger is opgesteld. De verschillen in neerslaghoeveelheden 
gemeten bij een opstelhoogte van 0,40 m en 1,50 m variëren van circa 2% tot circa 
10 %, afhankelijk van de geografische ligging, het jaargetijde en de lokale situatie (mate 
van beschutting). Tussen een opstelhoogte van 0,40 m en een grondregenmeter treden 
verschillen op welke in dezelfde orde van grootte liggen. 
Bij kuststations is de afwijking vanwege de hogere windsnelheid het grootst. In de win-
ter zijn de procentuele verschillen ongeveer twee keer zo groot als in de zomer. 

- fouten door de constructie van de regenmeters. 
Bij een goede constructie van de regenmeters zijn deze fouten meestal gering. Pluvio-
grafen hebben vanwege de ongunstige vorm meestal een grotere windfout dan de stan-
daardregenmeters; om deze reden worden ze in een Engelse opstelling gezet. Bij het 
K.N.M.I. worden de met een pluviograaf geregistreerde neerslaghoeveelheden gecor-
rigeerd op eventuele afwijkingen. 

- waarnemingsfouten. 
De fouten ontstaan door het niet op het juiste moment aftappen van de regenmeter, ver-
gissingen bij het noteren enz. Waarnemingsfouten worden achteraf door het K.N.M.I. 
zo goed mogelijk gecorrigeerd. 
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2.2.3. Verdeling van de neerslag naar plaats en in de tijd 

De verdeling van de gemiddelde jaarsom van de neerslag in Nederland is weergegeven 
in figuur 2.2.3. 
De hoogste gemiddelde neerslagsommen komen voor op de Veluwe en in Zuid-Limburg. 
De droogste delen zijn de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden, oostelijk Noord-Brabant 
en Noord- en Midden-Limburg, Noordoost-Groningen en enkele gebieden langs de 
Noordzeekust en de IJsselmeerkust. 

Figuur 2.2.3. 
Gemiddelde jaarsom (normaal) van de neerslag 
in Nederland voor het tijdvak 1951-1980 

De verdeling van de gemiddelde neerslaghoeveelheden binnen een jaar (de jaarlijkse 
gang) is in Nederland niet overal gelijk. In de kustgebieden valt de grootste neerslaghoe-
veelheid doorgaans in het najaar (september-november). Meer landinwaarts zijn juli en 
augustus meestal de natste maanden. De droogste maanden zijn februari, maart en april. 
In deze maanden zijn ook de plaatselijke verschillen gering. De maanden mei en juni 
zijn in de kustgebieden relatief droog. 
In figuur 2.2.4 is voor een zestal stations het gemiddelde van de maandsommen voor het 
tijdvak 1911-1975 weergegeven. 
De gemiddelde neerslaghoeveelheid voor het zomerhalfjaar en het winterhalfjaar is in 
figuur 2.2.5 respectievelijk figuur 2.2.6 weergegeven. 
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Figuur 2.2.4. Gemiddelde maandsommen van de neerslag voor het tijdvak 1911-1975 voor een zestal 
waarnemingsstations. 

Figuur 2.2.5. 
Gemiddelde neerslaghoeveelheid (normaal) 
voor het zomerhalfjaar (april-september) bere-
kend voor het tijdvak 1951-1980. 

Figuur 2.2.6. 
Gemiddelde neerslaghoeveelheid (normaal) 
voor het winterhalfjaar (oktober-maart) bere-
kend voor het tijdvak 1951-1980. 
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2.3. Verdamping 

2.3.1. Begrippen 

De onderstaande begrippen zijn ontleend aan de "Verklarende hydrologische woorden-
lijst" (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986). 

Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie 	Symbool 
eenheid 

la dampdruk 	De partiële druk van de waterdamp- mbar ') 	L-1  MT-2 	e 
moleculen bij een zekere tempe- 	of hPa 
ratuur. 

lb verzadigings- 	De dampdruk waarbij de waterdamp mbar 	MT-2 	e5  
dampdruk 	in evenwicht is met een vlak opper- of hPa 

vlak van zuiver water (ijs) van de- 
zelfde temperatuur en druk. 

2 relatieve vochtigheid De verhouding van de heersende 	- of % 	dim.loos 
dampdruk e (la) tot de verzadi- 
gingsdruk es  (lb) bij dezelfde tem- 
peratuur: 
eles . 

3 verzadigingsdeficit Het verschil tussen de verzadigings- mbar 	L-1  MT-2 	Ae 
druk es  (1b) en de actuele dampdruk of hPa 
(la) bij de heersende temperatuur: 
Ae = es  — e. 

4 natte-boltemperatuur De temperatuur Tw , welke door 	K of °C 	0 	 Tw  
vochtige lucht strijkend langs een 
nat oppervlak wordt verkregen als 
de verdampingswarmte uitsluitend 
door de lucht wordt geleverd. 

5 psychrometer- 	Het verschil in verzadigingsdamp- 	mbar • K-1 	L-1  MT-2  
constante 	druk (lb) bij de natte-boltempera- 	of hPa K-1  

tuur (4) en de heersende dampdruk 
gedeeld door het verschil in droge-
bol- en natte-boltemperatuur: y = 
{e s(T„,) — e(7)} I (T — T w) = cp •p 
/ 0,622 A 

(y = 0,67 mbar•K -1 , waarbij 
c

, 
= soortelijke warmte van lucht 

= 1005 J•kg-1  
p = luchtdruk = 1013 mbar 

= verdampingswarmte voor water 
bij 20°C = 2,45 • 106  J•kg-1 ) 

6 helling van de 	De afgeleide van de verzadigings- 	mbar • K- ' 	L-1MT-2  9-1  
verzadigings- 	dampdruk es  (lb) naar de tempera- 	of hPA•K-1  
dampdrukcurve 	tuur: s = des/dT. 

1)  voor verklaring zie blz. 336 
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VOCHTPARAMETERS 

Figuur 2.3.1. 

Vochtparameters 

y : 	psychrometerconstante (5) = tg a 

dampdruk 

Pa 

4.000 

(la) 

mbar 

40 

verzadigingsdampdruk (1b) 

natte-boltemperatuur (4) 

3.500 —35 

3.000 —30 

2.500 -, 25 

2.000 — 20 

1.500 —15 
es  (T) 

1.000 —10 

500 —5 

0 

Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

7 	advectie Het proces waarbij een atmosferi-
sche grootheid wordt getranspor-
teerd door de horizontale beweging 
in de atmosfeer. 
Ook de verandering per tijdseenheid 
in de waarde van een zekere groot-
heid X op een zeker punt: 
tr UI& + y•alby, waarbij u en v 
de windcomponenten zijn in x- en y-
richting. 

specifieke verdam- De hoeveelheid energie die nodig is J • kr' 	L2  T' 	A 
pingswarmte van 	om een massa-eenheid water zonder 
water 	 temperatuurverhoging (isotherm) 

van de vloeibare fase in de dampfa-
se te doen overgaan Â = 2,4518 .10 6 

 J • kg' (20° C). 
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Nr. Term 
	

Omschrijving 
	 Gangbare Dimensie Symbool 

eenheid 

9 	latente warmte- 	De energie per eenheid van tijd en 	W • m-2 	MT-3 
stroomdichtheid eenheid van oppervlakte, die wordt 

gebruikt voor verdamping. (Ver-
damping als massaflux (24) verme-
nigvuldigd met de specifieke ver-
dampingswarmte (8)). 

	

10 voelbare warmte 	De energie per eenheid van tijd en 	w • m-2 	MT-3 

	

stroomdichtheid 	eenheid van oppervlakte, die in de 
vorm van verwarming van lucht aan 
de atmosfeer wordt afgegeven. 

	

11 bodemwarmte- 	De energie per eenheid van tijd en 	W • m-2 	MT-3  

	

stroomdichtheid 	eenheid van oppervlakte, die door 
de bodem wordt opgenomen. 

	

12 netto stralings- 	Het verschil tussen de neerwaartse 	w 	MT-3  

	

stroomdichtheid 	en opwaartse totale (kortgolvige en 
langgolvige) straling per eenheid 
van tijd en eenheid van oppervlakte. 

13 globale stralings- 	De som van directe en diffuse kort- 	W • nl- 2 	MT-3  

	

stroomdichtheid 	golvige zonnestraling (golflengte < 
41.Am) die uit de hemisfeer invalt op 
een horizontaal vlak per eenheid van 
tijd en eenheid van oppervlakte. 

14 netto kortgolvige 	Het verschil tussen de neerwaartse 	W- m-2 	MT-3  

	

stralingsstroom- 	en gereflecteerde opwaartse (kort 
dichtheid 	golvige) straling per eenheid van op- 

pervlakte: K* = K1 — Kt. 

15 netto langgolvige 	Het verschil tussen de neerwaartse 	W • m-2 	MT-3  

	

stralingsstroom- 	en opwaartse langgolvige straling 
dichtheid 	per eenheid van tijd en eenheid van 

oppervlakte L* = L4 — Lt. 

16 energiebalans van De vergelijking die de balans van 

	

aardoppervlak 
	

inkomende en uitgaande energie- 
fluxen aan het aardoppervlak 2) uit-
drukt: Q* = AE + H + G (de rela-
tief kleine term van de fotosyntheti-
sche energie-vastlegging is hierbij 
verwaarloosd). 

17 "Bowenverhouding" De voelbare warmtestroomdichtheid 
	

dim.loos 	,8 
(10) gedeeld door de latente warm-
testroomdichtheid (9), afgegeven 
door het aardoppervlak 2) aan de at-
mosfeer: fl = H/AE. 

18 albedo 	De fractie van de (inkomende) glo- 	 dim.loos 
bale straling (13) die door het 
aardoppervlak 2) wordt teruggekaatst: 
r = KI I K). 

AE 

H 

G 

Q* 

K* 

L* 

2)  voor verklaring zie blz. 336 
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Omschrijving 
	

Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

De overgang van water in vloeibare 
of vaste vorm in waterdamp. 

De theoretische verdampingsflux 3) 	mm • d-1 	L-2  MT-1 	Eo  
die zou optreden van een oneindig 
uitgestrekt ondiep glad wateropper-
vlak (zonder dat opslag van energie 
optreedt) wanneer dit wateropper-
vlak wordt blootgesteld aan de heer-
sende meteorologische omstandighe-
den, die onveranderd blijven door 
het verdampingsproces zelf; mas-
sa(volume)flux. 1 kg • m -2 • s -1  = 
86.400 ram • d- '. 

21 panverdamping 	De verdampingsflux 3) uit een ver- 	mm • d- ' 	L-2  MT-' 	Epan 
dampingspan. (De gemeten waarde 
hangt sterk af van het type pan, de 
wijze van opstelling en de om-
geving). 

22a evaporatie van 	De verdampingsflux3) van intercep- 	mm • d- ' 	L-2  MT-1 	Ei  
interceptiewater 	tiewater. 

22b bodemevaporatie 	De verdampingsflux') vanuit de 	mm•c1-1 	L-2  MT-1 	E, 
bodem. 

22c evaporatie 	De verdampingsflux 3) van intercep- 	mm • d- ' 	MT-1  
tie water en vanuit de bodem (som 
22a en 22b: (Ei  + Es). 

23 transpiratie 	De verdampingsflux 3) via de huid- 	mm • c1 -1 	L-2  MT-1 	E, 
mondjes en cuticula van een droog 
bladoppervlak van planten. 

24 evapotranspiratie 	De totale verdampingsflux 3)som 22a mm • d-1 	L-2  MT-1 	E 
+ 22b + 23) van een begroeid op- 
pervlak: E = Ei + Es  + Et . 

25a potentiële 	De theoretische bodemevaporatie 	mm•d-1 	L-2  MT-1 	Esp  
bodemevaporatie 	(22b) die zou optreden van een bo- 

dem die voldoende van water is 
voorzien, wanneer deze bodem 
blootgesteld wordt aan de heersende 
meteorologische omstandigheden die 
onveranderd blijven door het ver- 
dampingsproces zelf. 

25b potentiële 	De theoretische transpiratie (23) van mm•d - ' 	L-2 .MT-1 	Etp  
transpiratie planten, die voldoende van water 

zijn voorzien, wanneer zij bloot-
gesteld worden aan de heersende 
meteorologische omstandigheden. 

3 ) voor verklaring zie blz. 336 
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Nr. Term 
	

Omschrijving 
	 Gangbare Dimensie Symbool 

eenheid 

25c potentiële evapotran- De som van de potentiële bodem-
spiratie 	evaporatie (25a) en de potentiële 

transpiratie (25b): Ep  = Esp  + Etp . 

26 	 De verhouding van de werkelijke tot 	 dim.loos 
de potentiële verdamping (Quotiënt 
van 24 en 25c: E/Ep). 

27 	 De theoretische verdampingsflux 3) 	mm•d-1 	L-2  MT-' 	EH, 
van een fictief wateroppervlak dat 
de eigenschappen heeft van een ge- 
was. (albedo (18) en aerodynami-
sche weerstand voor waterdamp-
transport (29)). 
De evapotranspiratie (24) van een 
uitgebreid uniform, van buiten 
droog grasoppervlak met een hoogte 
van 8-15 cm dat voldoende van wa-
ter is voorzien. 

De weerstand voor het transport van 
waterdamp in de luchtlaag tussen 
het gewas/bodemoppervlak en de 
hoogte van de meting. 

30 gewasweerstand 	De schijnbare diffusieweerstand 	s • m-1  
voor het transport van waterdamp 
van de stomata van een hypothetisch 
platgeslagen gewas naar de hoogte 
van de meting. 
De schijnbare diffusieweerstand 
voor het transport van waterdamp 
van de stomata van een hypothetisch 
platgeslagen gewas naar de hoogte 
van de meting. 
Meestal wordt r, in relatie tot de 
volgende formule gebruikt: 
E = (E • Pl pa)  1(es  — e a) / (ra + rc)}, 
waarbij E = AlvIA I = 0,622. 

1) 1 Pa = 1 N • in-2  = 1 kg•m-'•s -2 
 1 mbar = 100 N -nr2  = 1 hPa 

2) Aardoppervlak: begroeid, onbegroeid (incl. water), bebouwd, onbebouwd oppervlak. 
3) Verdampingsflux: de massa water die per eenheid van bodem- of wateroppervlakte per tijdseen-

heid verdampt. 
N.B. In het Engels geldt meestal: 
flux = per eenheid van tijd (Nederlands: stroom) 
fluxdensity = per eenheid van tijd en oppervlakte (Nederlands: stroomdichtheid). 

Opm. Voor de verdamping van 1 mm water per dag is een hoeveelheid energie nodig van ongeveer 
28,5 J per seconde per m 2  (= W • m-2). 
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2.3.2. Bepaling van de verdamping (algemeen) 

Inleiding 
Het verdampingsproces hangt samen met vele factoren die enerzijds met "het weer" 
te maken hebben en anderzijds met de eigenschappen en de toestand van het aardopper-
vlak. Deze factoren, die sterk naar plaats en tijd kunnen variëren, worden in het alge-
meen niet routinematig gemeten. Voorbeelden zijn de nettostraling, het vochtgehalte van 
de bodem, de verticale gradiënten van luchttemperatuur en luchtvochtigheid, de dikte 
van de wortelzone, de gewashoogte etc. Er bestaan verschillende methoden voor het be-
palen van de verdamping. Een aantal van deze zullen in de volgende paragrafen worden 
besproken (zie ook Buishand en Velds, 1980; Keijman, 1981 en De Bruin, 1981). 

Lysimeters 
Voor de bepaling van de verdamping van begroeide oppervlakken is veel gebruik ge-
maakt van zogenaamde lysimeters (figuur 2.3.2) . Een lysimeter is een geïsoleerd ge-
deelte van de bodem waarvoor de verdamping uit de waterbalans wordt bepaald. Men 
onderscheidt weegbare en niet-weegbare lysimeters. Bij weegbare lysimeters kunnen 
bergingsveranderingen eenvoudig door weging worden bepaald. 

Figuur 2.3.2. 
Schematische voorstelling van een 
lysimeter. 

Een zeer langjarig lysimeteronderzoek (van 1942 t/m 1971) heeft plaatsgevonden in de 
duinen bij Castricum. Hier werden verschillende duinvegetaties vergeleken. Een goede 
indruk van het lysimeteronderzoek kan worden verkregen uit een drietal publikaties over 
de lysimeters in Nederland, zie Wind (1958, 1960) en Rijtema en Ryhiner (1968). In de 
oudste van deze publikaties wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van alle lysime-
ters die kort na de oorlog operationeel waren. Een beknopt overzicht van lysimeter-
opstellingen in Nederland met een uitgebreide literatuurlijst wordt gegeven door Mak-
kink (1959). 

Waterbalans 
Een klassieke methode om de verdamping te verkrijgen is met behulp van de waterbalans 
van een stroomgebied of een polder. Voor een polder kan de waterbalans de volgende 
vorm hebben: 

neerslag + kwel + inlaat 1  = verdamping + lozing + bergingsveranderingen 1 

 toevoer 	 verliezen 
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De berekening van de verdamping met behulp van de waterbalans is slechts zinvol indien 
men de verschillende termen voldoende nauwkeurig kan bepalen en dat is helaas meestal 
niet het geval. Het meest uitgebreide onderzoek van een waterbalans heeft in Nederland 
plaatsgevonden in de Rottegatspolder, zie bijvoorbeeld Deij e.a. (1955). 
Gedurende het tijdvak 1947-1972 werden de verschillende termen van de waterbalans 
hier zeer zorgvuldig bepaald. Hieruit werden redelijk nauwkeurige waarden voor de ver-
damping verkregen. 
Een unieke studie van de waterbalans heeft in 1967 plaatsgevonden in het zogenaamde 
Flevomeer (Koopmans, 1968). De berekende verdamping uit de waterbalans bleek rede-
lijk overeen te komen met de berekende verdamping volgens een aantal fysische metho-
den (Keijman and Koopmans, 1973). 
Door Colenbrander (1970) is een vrij uitvoerig onderzoek verricht naar de bepaling van 
de verdamping uit de waterbalans van stroomgebieden in Oost-Gelderland. 

De eddy -correlatiemethode 
Deze methode is gebaseerd op het feit dat de verdamping samenhangt met de snelle fluc-
tuaties van de verticale windsnelheid, w', en de specifieke vochtigheid, q': 

E = p w' q' (Buishand en Velds, 1980). Op het ogenblik is de methode nog in onder-
zoekstadium. De verwachting is echter dat hij binnen tien jaar semi-operationeel is. 

De profielmethode 
De profielmethode maakt gebruik van 

E — p q

- 

(z i ) — 9

- 

(z 1 ), 
ra  

waarin: 

(kg•m-2 .s-1) 	(2.3.1.) 

P 	= luchtdichtheid 	 (kg • m-3) 

q(zi) 	= specifieke vochtigheid op hoogte z i  (i = 1,2) 
gemiddeld over, zeg, 20 min. of een half uur 

ra 	= aerodynamische weerstand van de luchtlaag 
tussen z 1  en z2 	 (s • m-1 ) 
ri>r2  

De aerodynamische weerstand hangt samen met de verticale profielen van de windsnel-
heid en temperatuur (Brutsaert, 1982). Omdat hierdoor de methode nogal veel invoerge-
gevens vereist, wordt hij zelden toegepast. De methode werd getest door Deij (1960) 
en Keijman (1960, 1963) Indirect werd een profielmethode in Nederland gebruikt door 
Brutsaert en Stricker (1979), Soer (1980) en De Bruin (1982). Zie de paragraaf over 
combinatiemethoden (blz. 339). 

De energiebalansmethode 
Voor verdamping is energie nodig. Aangezien verdamping aan het aardoppervlak plaats 
vindt, is de energiebalansvergelijking van belang: 
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waarin: 

Q* = H + AE + G 

Q* = nettostraling 
E = verdamping 
A = verdampingswarmte van water 
H = voelbare warmtestroomdichtheid van het 

oppervlak naar de atmosfeer 
G = bodemwarmtestroomdichtheid van het 

oppervlak naar beneden 

(AT • n1-2) 	(2.3.2) 

. m-2) 
(kg •m-2 .s-1 ) 
(2,45.106  J •kg-1  bij 20°C) 

in-2) 

. m-2)  

In principe kunnen Q* en G direct worden gemeten. Tevens kunnen deze worden geschat 
uit standaard weergegevens (zie par. III. 2.3.3). 

De verhouding tussen H en 'IE wordt de Bowenverhouding genoemd: ,8 = HIM. Men 
kan aantonen dat deze gelijk is aan (Buishand en Velds, 1980) 

AT 
fl = Y 

Ae 
(2.3.3) 

waarin: 

y = psychrometerconstante (0,66 mbar •K -1  bij 20°C) 
AT = 1 z2) — T(z i) = temperatuurverschil tussen hoogte z, en z2  (°C) 
Ae = e(z2) — e(z,), idem voor waterdampspanning 	 (mbar) 

Door de verticale temperatuur- en waterdampspanningsverschillen te meten, kan fl be-
paald worden. De verdamping volgt dan uit vergelijkingen 2.3.2 en 2.3.3: 

E= Q*  —  G 
	 na-2) 

	
(2.3.4) 

2(1 + fl) 

Als tijdstap moet circa een half uur worden gekozen. Dit maakt deze energiebalansme-
thode, waarbij de Bowenverhouding wordt bepaald, te complex voor toepassing op grote 
schaal. In Nederland werd de methode gebruikt door onder andere Keijman en Koop-
mans (1973) boven water en door De Bruin en Kohsiek (1977), De Bruin (1982) en Nieu-
wenhuis en Palland (1982) boven respectievelijk gras en aardappelen. 

Combinatiemethoden 
Deze ontstaan uit combinatie van de profielmethode met de energiebalansmethode. Er 
zijn twee varianten. Bij de eerste wordt de voelbare warmtestroomdichtheid, H, bepaald 
met een profielmethode, waarna E volgt uit de energiebalansvergelijking 2.3.2. 
Brutsaert en Stricker (1979), Soer (1980) en De Bruin (1982) pasten deze aanpak in Ne-
derland toe. Soer (1980) gebruikte de oppervlaktetemperatuur. Zijn methode wordt toe-
gepast in remote-sensing studies, zie bijvoorbeeld Nieuwenhuis (1983) en Thunnissen 
en Van Poelje (1984). 
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De tweede variant van de combinatiemethode is het meest bekend. Dit is namelijk de 
Penman-formule die in par. III. 2.3.4 nader wordt besproken. Zie ook De Bruin en Koh-
siek (1979), Buishand en Velds (1980) en Keijman (1981). 
Het is ook mogelijk Hop een andere wijze te bepalen en dan vervolgens E uit de energie-
balansvergelijking 2.3.2. Voorbeelden zijn: de H bepaald met de eddy-correlatiemetho-
de (Schotanus e. a. , 1983), met de temperatuurfluctuatiemethode (De Bruin, 1981, 1982) 
en de scintillatiemethode (Kohsiek en Herben, 1983). 
Bij de laatste twee technieken wordt gebruik gemaakt van het feit dat H samenhangt met 
de intensiteit van de temperatuurturbulentie van de atmosfeer (De Bruin, 1982; Kohsiek, 
1982). De verdamping zelf hangt ook nog van de turbulentiegraad van de specifieke 
vochtigheid af. 

2.3.3. Nettostraling en bodemwarmtestroomdichtheid 

Bij verschillende methoden voor het bepalen van de verdamping spelen de nettostraling 
en de bodemwarmtestroom een belangrijke rol. Deze worden in het nu volgende daarom 
nader bekeken. 

De nettostraling, Q* 
De nettostraling wordt bepaald uit de stralingsbalans van het aardoppervlak volgens: 

Q* = 	— Kt + 	— Lt 
	 (W. rn-2) 

	
(2.3.5) 

waarin: 

K1 = inkomende kortgolvige straling 
Kt = uitgaande kortgolvige straling 
Ll = inkomende langgolvige straling 
Lt = uitgaande langgolvige straling 

In figuur 2.3.3 zijn de termen van de stralingsbalans schematisch weergegeven. 

Figuur 2.3.3. 
Schematische voorstelling 
van de termen van de 
stralingsbalans. 
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De inkomende kortgolvige straling, Ki ,  , ook wel globale straling genoemd, met golf-
lengten tussen 0,15µm en 4,0 pm, is afkomstig van de zon. Het bereikt het aardoppervlak 
hetzij direct, hetzij indirect via reflectie aan wolken of verstrooiing aan luchtmoleculen 
of wolkendruppeltjes. 
Een deel van K4 wordt gereflecteerd door het aardoppervlak. Dit is de uitgaande kortgol-
vige straling, Kt , waarvoor geldt: 

Kt = r • Ki 
	

(w .m-2) 	(2.3.6) 

waarin r is de albedo of de reflectiefactor van het aardoppervlak voor kortgolvige 
straling. 
Op onze breedte is r van water gemiddeld ongeveer 0,06; die van kort, groen gras is 
0,20-0,25. 

Naast zonlicht ontvangt het aardoppervlak ook straling afkomstig van de atmosfeer, de 
inkomende langgolvige straling, L4, . Dit betreft thermisch infrarode straling met een 
golflengte tussen 4 en 50 pm, en wordt uitgezonden door wolken (waterdruppeltjes) en 
bepaalde gassen, waarvan waterdamp en kooldioxyde de belangrijkste zijn. 
Een deel van bt wordt door het aardoppervlak gereflecteerd, maar omdat de meeste na-
tuurlijke oppervlakken bijna zwart zijn in het infrarode gebied, is dit deel in eerste bena-
dering verwaarloosbaar. 

De aarde zendt zelf ook thermische langgolvige straling uit. Deze wordt de uitgaande 
langgolvige straling, Lt, genoemd. 

De verschillende componenten van Q* worden in het algemeen niet direct gemeten (met 
uitzondering van K1, die in Nederland sinds het begin van de jaren zestig door het 
K .N.M.I. routinematig wordt waargenomen). Men is daarom in veel gevallen aangewe-
zen op schattingsformules. 

K1 kan worden geschat met: 

K1 = 41. (a + b•n/IV) 
	 (W . m-2) 	 (2.3.7) 

waarin: 

K61. = de inkomende straling op een horizontaal 
oppervlak aan de rand van de atmosfeer 	(W .m-2) 

n 	= de zonneschijnduur 	 (h) 
N 	= de maximaal mogelijke zonneschijnduur 	(h) 
a en b = empirische constanten 

In tabel 2.3.1 respectievelijk 2.3.2 worden voor 52 °NB de waarden van K o4,  en N per 
dag gegeven. Voor 51 °NB en 53 °NB zijn de gemiddelde waarden per decade vermeld. 
Voor het berekenen van 10. en N bestaan computerprogramma's (bijvoorbeeld De 
Bruin, 1977). 
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Tabel 2.3.1. De inkomende kortgolvige straling K.l aan de rand van de atmosfeer (W • nr 2) per dag op 52 °NB 
(tabel A) en per decade en per maand op 51°NB, 52°NB en 53°NB (tabel B). 

A 

DAG JAN. FEB. MRT. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. 

52° 	1 	75 	119 	198 	307 	403 	466 	475 	428 339 237 	141 	84 
NB 	2 	76 	121 	202 	310 405 	467 474 425 336 234 	139 83 

	

3 	76 	124 205 	314 	408 	468 	473 	423 333 230 	136 82 

	

4 	77 	126 	208 	317 	411 	469 	473 	421 	329 227 	134 81 

	

5 	78 	128 	212 	320 	413 	470 	472 	418 326 223 	131 	80 

	

6 	78 	131 	215 	324 	416 	471 	471 	416 323 220 	129 79 

	

7 	79 	133 	219 	327 	418 	472 	470 	413 319 217 	126 78 

	

8 	80 	136 	222 	331 	421 	473 	469 	410 316 213 	124 77 

	

9 	81 	138 	225 	334 	423 	474 	468 	408 313 210 	122 77 

	

10 	82 	141 	229 	338 	426 475 	467 	405 309 207 	120 76 

	

11 	83 	144 	232 	341 	428 	475 	465 	403 306 204 	117 75 

	

12 	85 	146 236 344 430 476 464 400 302 200 	115 75 

	

13 	86 	149 	239 	345 	433 	476 	463 	397 299 	197 	113 74 

	

14 	87 	152 	243 	351 	435 	477 	461 	394 295 	194 	111 	74 

	

15 	88 	155 	246 	354 	437 	477 	460 	391 292 	191 	109 73 

	

16 	90 	158 	250 	357 	439 	477 	458 	389 289 	188 	107 73 

	

17 	91 	161 	253 	361 	441 	478 	457 	386 285 	184 	105 73 

	

18 	93 	164 257 	364 	443 	478 	455 	383 282 	181 	103 72 

	

19 	94 	167 	261 	367 	445 	478 	454 	380 278 	178 	102 72 

	

20 	96 	170 264 	370 447 478 452 	377 275 175 	100 72 

	

21 	97 	173 	268 	373 	449 	478 	450 	374 271 	172 	98 	72 

	

22 	99 	176 271 	376 	451 	478 	448 	371 268 	169 	96 	72 

	

23 	101 	179 275 	379 	453 	478 	447 	368 264 166 	95 	72 

	

24 	103 	182 	278 	382 	454 	478 	445 	365 261 	163 	93 	72 

	

25 	105 	185 	282 	385 	456 	478 	443 	362 258 	161 	92 	72 

	

26 	106 	189 	285 	388 	458 	477 	441 	358 254 	158 	90 	72 

	

27 	108 	192 	289 	391 	459 	477 	439 	355 251 	155 	89 	73 

	

28 	110 	193 	292 	394 	461 	477 	436 	352 247 	152 	88 	73 

	

29 	112 	296 397 462 476 434 349 244 149 	86 73 

	

30 	115 	300 400 463 476 432 	346 240 147 	85 74 

	

31 	117 	303 	465 	430 	342 	144 	74 

B 

JAN. FEB. MRT. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. 

51° le dec. 	85 137 	220 	327 	417 	471 	472 	419 	329 228 	137 	87 
NB 2e dec. 	96 164 	225 	360 440 478 460 393 296 196 	115 80 

	

3e dec. 114 191 	291 	390 	458 	478 	442 	362 262 	165 	98 	79 

maand 	99 162 	256 	359 	439 	476 458 	391 296 195 	117 82 

52° le dec. 	78 128 	214 	322 	414 	471 	471 	417 	324 	222 	130 	80 
NB 2e dec. 	89 157 	248 	356 	438 	477 	459 	390 290 189 	108 73 

	

3e dec. 107 184 	285 	387 	457 	477 	440 	358 256 	158 	91 	73 

maand 	92 155 	250 	355 	437 475 456 387 290 189 	110 75 

53° le dec. 	72 123 	207 	317 	412 	470 	470 	414 319 215 	123 	73 
NB 2e dec. 	83 150 	242 	351 	436 	477 	458 	387 285 	183 	101 	67 

	

3e dec. 100 176 	279 	383 	456 	477 	439 	354 250 151 	85 	66 

maand 	85 147 244 	351 	435 	474 455 	384 285 182 	103 69 
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A 

maand 253,5 285,6 367,2 418,8 490,7 505,7 508,1 457,5 381,6 329,4 261,6 237,1 
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Tabel 2.3.2. De maximaal mogelijke zonneschijnduur (1V) per dag op 52°NB (tabel A) en per decade en per 
maand op 51°NB, 52°NB en 53°NB (tabel B). 

DAG JAN. FEB. MRT. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. 

52° 	1 	7,8 	9,1 	10,8 	12,9 	14,9 	16,4 	16,7 	15,5 	13,7 	11,7 	9,7 	8,1 
NB 	2 	7,8 	9,1 	10,9 	13,0 	14,9 	16,4 	16,7 	15,5 	13,6 11,6 9,6 	8,1 

3 	7,9 	9,2 	11,0 	13,1 	15,0 	16,5 	16,6 	15,4 	13,5 	11,5 	9,5 	8,0 
4 	7,9 	9,2 	11,0 	13,1 	15,1 	16,5 	16,6 	15,4 	13,5 	11,5 	9,5 	8,0 
5 	7,9 	9,3 	11,1 	13,2 	15,1 	16,5 	16,6 	15,3 	13,4 	11,4 	9,4 	8,0 
6 	7,9 	9,4 	11,2 	13,3 	15,2 	16,5 	16,6 	15,3 	13,3 	11,3 	9,4 	8,0 
7 	8,0 	9,4 	11,2 	13,3 	15,2 	16,6 	16,6 	15,2 	13,3 	11,3 	9,3 	7,9 
8 	8,0 	9,5 	11,3 	13,4 	15,3 	16,6 	16,5 	15,1 	13,2 	11,2 	9,2 	7,9 
9 	8,0 	9,5 	11,4 	13,5 	15,3 	16,6 	16,5 	15,1 	13,1 	11,1 	9,2 	7,9 
10 	8,1 	9,6 	11,4 	13,5 	15,4 	16,6 	16,5 	15,0 	13,1 	11,1 	9,1 	7,9 

11 	8,1 	9,7 	11,5 	13,6 	15,4 	16,7 	16,4 	15,0 	13,0 	11,0 	9,1 	7,8 
12 	8,1 	9,7 	11,6 	13,7 	15,5 	16,7 	16,4 	14,9 	12,9 	10,9 	9,0 	7,8 
13 	8,2 	9,8 	11,6 	13,7 	15,6 	16,7 	16,4 	14,9 	12,9 	10,9 	9,0 	7,8 
14 	8,2 	9,9 	11,7 	13,8 	15,6 	16,7 	16,3 	14,8 	12,8 	10,8 	8,9 	7,8 
15 	8,2 	9,9 	11,8 	13,9 	15,7 	16,7 	16,3 	14,7 	12,7 	10,7 	8,8 	7,8 
16 	8,3 	10,0 	11,9 	13,9 	15,7 	16,7 	16,3 	14,7 	12,7 	10,7 	8,8 	7,8 
17 	8,3 	10,1 	11,9 	14,0 	15,8 	16,7 	16,2 	14,6 	12,6 	10,6 	8,7 	7,7 
18 	8,4 	10,1 	12,0 	14,1 	15,8 	16,7 	16,2 	14,5 	12,5 	10,5 	8,7 	7,7 
19 	8,4 	10,2 	12,1 	14,1 	15,9 	16,7 	16,2 	14,5 	12,5 	10,5 	8,6 	7,7 
20 	8,5 	10,2 	12,1 	14,2 	15,9 	16,8 	16,1 	14,4 12,4 	10,4 	8,6 	7,7 

21 	8,5 	10,3 	12,2 	14,2 	16,0 	16,8 	16,1 	14,4 	12,3 	10,3 	8,5 	7,7 
22 	8,5 	10,4 	12,3 	14,3 	16,0 	16,8 	16,0 	14,3 	12,3 	10,3 	8,5 	7,7 
23 	8,6 	10,4 	12,3 	14,4 	16,0 	16,8 	16,0 	14,2 12,2 	10,2 	8,4 	7,7 
24 	8,6 	10,5 	12,4 	14,4 	16,1 	16,8 	15,9 	14,2 	12,1 	10,2 	8,4 	7,7 
25 	8,7 	10,6 	12,5 	14,5 	16,1 	16,7 	15,9 	14,1 	12,1 	10,1 	8,4 	7,7 
26 	8,7 	10,6 	12,5 	14,6 	16,2 	16,7 	15,8 	14,0 12,0 10,0 	8,3 	7,7 
27 	8,8 	10,7 	12,6 	14,6 	16,2 	16,7 	15,8 	14,0 11,9 	10,0 	8,3 	7,7 
28 	8,9 	10,8 	12,7 	14,7 	16,3 	16,7 	15,7 	13,9 11,9 	9,9 	8,2 	7,8 
29 	8,9 	10,8 	12,7 	14,8 	16,3 	16,7 	15,7 	13,9 	11,8 	9,8 	8,2 	7,8 
30 	9,0 	 12,8 	14,8 	16,3 	16,7 	15,6 	13,8 	11,7 	9,8 	8.2 	7,8 
31 	9,0 	 12,9 	16,4 	15,6 	13,7 	9,7 	7,8 

JAN. FEB. MRT. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. 

	

51° le dec. 	81,1 	94,6 111,8 131,9 149,9 163,2 163,7 151,5 133,0 114,0 	95,0 81,7 

	

NB 2e dec. 	84,3 100,5 118,3 138,1 155,1 164,9 160,8 145,8 126,8 107,6 	89,5 79,6 

	

3e dec. 	97,9 	95,7 137,5 144,3 175,8 165,0 172,3 153,6 120,3 111,3 	85,1 87,3 

maand 263,3 290,8 367,6 414,3 480,8 493,1 496,8 450,9 380,1 332,9 269,6 248,6 

	

52° le dec. 	79,3 	93,3 111,3 132,3 151,4 165,2 165,9 152,8 133,7 113,7 	93,9 79,8 

	

NB 2e dec. 	82,7 99,6 118,2 139,0 156,9 167,1 162,8 147,0 127,0 107,0 88,2 77,6 

	

3e dec. 	96,2 	95,1 137,9 145,3 177,9 167,4 174,1 154,5 120,3 110,3 	83,5 85,1 

maand 258,2 288,0 367,4 416,6 486,2 499,7 502,8 454,3 381,0 331,0 265,5 242,5 

	

53° le dec. 	77,5 	92,3 111,1 132,8 152,6 167,1 167,8 154,1 134,0 113,4 	92,8 78,1 

	

NB 2e dec. 	81,1 	98,7 118,1 139,7 158,4 169,2 164,6 148,0 127,3 106,6 86,9 75,9 

	

3e dec. 	94,9 94,6 138,0 146,3 179,7 169,4 175,7 155,4 120,3 109,4 	81,9 83,1 



Penman vond voor Z.O.-Engeland a = 0,20 en b = 0,48. Deze constanten zijn later door 
het K.N.M.I. overgenomen voor het berekenen van de zogenaamde open-waterverdam-
ping (Kramer, 1957). Voor Nederland stellen Frantzen en Raaff (1982) voor: 

a = 0,21 en b = 0,61 voor de kust en 
a = 0,20 en b = 0,60 voor het binnenland. 

Deze waarden zijn gebaseerd op maandgemiddelden. Voor dagcijfers van De Bilt vinden 
zij: a = 0,19 en b = 0,55-0,56. Deze waarden voor b verschillen aanzienlijk van die van 
Penman. 

Bij afwezigheid van wolken kan L,4 geschat worden met: 

44,  = Eatm  oT24 
	

(W .m-2) 	(2.3.8) 

waarin: 

L.4 	= inkomende langgolvige straling bij onbedekte hemel 
Eatm = de effectieve emissiefactor van de wolkenloze hemel 
o 	= de Stefan-Boltzmann constante (= 5,67.10-8W . m-2. K-4) 

T2 	= de temperatuur op 2 m boven het aardoppervlak, uitgedrukt in K 

Brunt (1939) stelde de volgende empirische relatie voor: 

Eatm  = c + d ■. e2 	 (2.3.9) 

waarin: 

c en d constanten zijn en 
e2  de dampdruk 

Volgens Penman (1948) is c = 0,53 en d = 0,067 mbar-1/2 , indien e2  in mbar wordt uit-
gedrukt (Kramer, 1957). 
Het effect van bewolking op L4 kan op verschillende wijzen worden beschreven (bijvoor-
beeld Brutsaert, 1982). 
Penman (1948) gebruikte hiervoor: 

L1 = uT24  + (eat.- ') (17'24  { p + (1 — p)n/IV)} 	(v1/47  .m-2) 	(2.3.10) 

waarin p een empirische constante is. 

Deze methode wordt ook toegepast door het K.N.M.I. (Kramer, 1957) met p = 0,8. 
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Omdat het aardoppervlak in het infrarode gebied in goede benadering een grijze straler 
is wordt beschreven door 

Lt = E ij T04 
	 (w .m-2) 	(2.3.11) 

waarin: 

To 	= de oppervlaktetemperatuur in K 
e 	= de emissiefactor die voor gewassen en water dichtbij 1 ligt (0,97 á 

0,98) zodat deze in eerste benadering 1 kan worden genomen 

In het algemeen is To  niet bekend. Voor berekeningen over 24 uur wordt T o  meestal ver-
vangen door T2. 
Dit is een redelijke benadering voor een landoppervlak maar voor een wateroppervlak 
is dit in veel gevallen te ruw. 

De warmteopslagterm G 
In het algemeen wordt in het voorjaar en vroege zomer zonnewarmte in het aardoppervlak 
opgeslagen. In dat geval is G positief. Door afkoeling komt deze warmte in het najaar 
en vroege winter weer vrij en is G negatief. 
Voor landoppervlakken is G relatief gering. De waarde van G wordt in belangrijke mate 
bepaald door de warmtegeleidingscoëfficiënt van de bodem. De grootte hiervan hangt 
af van het vochtgehalte van de bodem (De Vries, 1952). Uitgaande van een homogene 
natte zandgrond bedekt met gras, vonden De Bruin en Kohsiek (1979) dat in het zomerhalf-
jaar de bodemwarmtestroom hooguit 5 % van de nettostraling is. In de winter is G circa 
de helft van Q* (zie fig. 2.3.4). 

Figuur 2.3.4. 
De gemiddelde jaarlijkse gang 
van de nettostraling (Q*) en de 
bodemwarmtestroom (G) voor 
grasland op een homogene, 
vochtige zandgrond te De Bilt 
over de periode 1971-1976, (Uit: 
De Bruin en Kohsiek, 1979). 



Figuur 2.3.5. 
De gemiddelde jaarlijkse gang van de 	140 
nettostraling (Q*), de latente warmte- 
stroomdichtheid AE = verdamping E x 	loo 
verdampingswarmte ,1), de voelbare 
warmtestroomdichtheid (H) en de warm- 	60 
te-opslag term G (zie tekst) voor een 
goed gemengd meer van 5 m diep. (Uit: 	20 
De Bruin, 1982) 
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Uit metingen te Cabauw (gras op kleigrond) van de etmaalsommen van G en Q* blijkt 
dat in het zomerhalfjaar de bodemwarmtestroom circa 5-10% van de nettostraling is. De 
verhouding is echter verschillend voor dag en nacht. Overdag is G 0,1 Q*, terwijl 
's nachts de bodemwarmtestroom de helft van de nettostraling kan bedragen, of meer. 
Voor wateroppervlakken blijkt dat de amplitude van G evenredig is met de waterdiepte 
De Bruin (1982b) vindt voor Nederlandse omstandigheden voor een meer van 5 m diep 
dat deze ongeveer 40 W .m -2  is (zie fig. 2.3.5). 
Als de waterdiepte minder is dan 1 m is G onder de meeste Nederlandse omstandigheden 
te verwaarlozen. 

2.3.4. Verdamping van een vrij wateroppervlak 

De Penman-formule 
Beschouwt men een zeer uitgestrekt, horizontaal homogeen (bijvoorbeeld geen horizonta- 
le temperatuurverschillen en constante diepte) wateroppervlak, dan wordt de verdamping 
van dit zogeheten vrije wateroppervlak beschreven door de formule van Penman (1948): 

/IE  = s(Q* — G) + plEa 	 (W . m-2) 	 (2.3.12) 
s + y 

waarin: 

Q* 	= 	de netto-straling 	 (Nv . m-2) 
G 	= 	de verandering per seconde van de hoeveelheid warmte per 

m2  in het water opgeslagen 
psychrometerconstante 00,66 mbar• K" op zeeniveau) 
des(7)/dT, de afgeleide van de verzadigingsdampspanning 
es(7) bij luchttemperatuur T2 op waarnemingshoogte 	(mbar-K-1) 

2 	= 	verdampingswarmte van water (2,45.10 6  J • kg- ' bij 20°C) 
Ea 	= 	de zogenaamde isotherme verdamping (dit is de verdamping 

van een wateroppervlak met dezelfde temperatuur als de 
lucht) 
	

(kg • m-2 • s-') 
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De grootheid E a  wordt gegeven door: 

Ea  = nu)  fes(T2) — e2) 
	

(kg•m-2 •s-2) 	(2.3.13) 
A 

waarin: 
e, (T2) = de verzadigingsdampspanning bij luchttemperatuur T2 	(mbar) 
f(u) = een functie van de windsnelheid u 	 (W • m-2mbar") 

Een goede analystische benadering voor e s  is: 
7,5  

es(7) = e,(0)•10 T + 237,3
1 (mbar) 	(2.3.14) 

waarin es(0) = 6,107 mbar en T in °C; s volgt uit differentiëren van deze uitdrukking naar 
T Dit leidt tot: 

dess 	s) = esa)  
\ 

	7,5 • 237,3  
(T + 237,3)2 In 10 dT  

(2.3.15) 

In tabel 2.3.3 worden de waarden van e s  en s als functie van de temperatuur gegeven. 

In par. III. 2.3.3 is reeds uiteengezet hoe de nettostraling Q* kan worden berekend. Merk 
op dat de albedo van water ongeveer 0,06 is onder gemiddelde Nederlandse omstan-
digheden. 

De windfunctie f(u) 
Strikt genomen is de term "windfunctie" misleidend, omdat f(u) niet alleen een functie 
is van de windsnelheid, maar ook van andere factoren, zoals bijvoorbeeld de stabiliteit 
van de atmosfeer. Verder is in de praktijk het wateroppervlak niet zeer uitgestrekt (wat 
een voorwaarde is voor de geldigheid van de Penman-formule), zodat randeffecten een 
rol gaan spelen. Deze laatste kunnen empirisch in f(u) worden verdisconteerd door deze 
ook van de oppervlakte A afhankelijk te maken. 

Sweers (1976) vond voor meren: 

f(u) = 1) 0 05  (3,6 + 2,7 u2) 
	

(W.m-2 •mbar-1) 	(2.3.16) 

waarin: 

A = de representatieve oppervlakte 	 ( k ni  2) 

u2  = de windsnelheid op 2 m boven het wateroppervlak 
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des(7) 
Tabel 2.3.3. De verzadigingsdampspanning van waterdamp (ten opzichte van water) e,(7) en s - 	 

	

dT 	als  
functie van de temperatuur T. 

T 
(°C) 

es  (7) 
(mbar) 

s (7) 
mbar °C' 

T 
(°C) 

; (7) 
(mbar) 

s (7) 
mbar °C - ' 

-5 4,21 0,32 21 24,86 1,53 
-4 4,55 0,34 22 26,43 1,62 
-3 4,90 0,37 23 28,09 1,70 
-2 5,28 0,39 24 29,83 1,79 
-1 5,68 0,42 25 31,87 1,89 

0 6,11 0,45 26 33,61 1,99 
1 6,57 0,48 27 35,65 2,10 
2 7,05 0,51 28 37,80 2,21 
3 7,58 0,54 29 40,06 2,32 
4 8,13 0,57 30 42,43 2,44 
5 8,72 0,61 31 44,93 2,57 
6 9,35 0,65 32 47,55 2,69 
7 10,01 0,69 33 50,31 2,83 
8 10,72 0,73 34 53,20 2,97 
9 11,47 0,78 35 56,24 3,12 

10 12,27 0,83 36 59,42 3,27 
11 13,12 0,88 37 62,76 3,43 
12 14,02 0,93 38 66,26 3,57 
13 14,97 0,98 39 69,93 3,76 
14 15,98 1,04 40 73,78 3,94 
15 17,04 1,10 41 77,80 4,13 
16 18,17 1,17 42 82,02 4,32 
17 19,37 1,23 43 86,42 4,52 
18 20,63 1,30 44 91,03 4,73 
19 21,98 1,37 45 95,86 4,94 
20 23,37 1,45 

Bij een regelmatig gevormd meer is A de werkelijke oppervlakte, maar bij langgerekte 
meren is A het kwadraat van de strijklengte over het water. In de praktijk wordt de wind 
echter niet boven het water zelf, maar op een naburig landstation gemeten op 10 meter 
hoogte. Dan beveelt Sweers (1976) aan: 

f(u) = 4,4 + 1,82 u 10 	 (W • m-2 • mbar') 	(2.3.17) 

waarin u lo  de windsnelheid is op 10 m boven maaiveld gemeten op een naburig wind-
station. 

Opmerking. Penman stelde voor om als windfunctie te nemen: 

f(u) = 3,7 + 4,0 u2 	 (W • m-2 • mbar- ') 	(2.3.18) 

Deze werd onder meer door het K.N.M.I. gebruikt voor het berekenen van de openwaterverdam-
ping E, (zie par. III. 2.3.6). Voor "echt" water is vergelijking 2.3.18 minder geschikt (De Bruin 
en Kohsiek, 1979). 
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De Priestley-Taylorfonnule 
Na het analyseren van een aantal micro-meteorologische gegevens vonden Priestley en 
Taylor (1972) dat de verdamping van zowel wateroppervlakken als van goed van water 
voorziene landoppervlakken redelijk wordt benaderd door de empirische relatie: 

A.E = a  s  (Q — G) 	 (w  .m-2) 	(2.3.19) 
s + y 

waarin a. is de zogeheten Priestley-Taylor constante, waarvoor een waarde van 1,26 
werd gevonden. 
De Bruin en Keijman (1979) vonden voor het toenmalige Flevomeer (nu de zuidelijke 
Flevopolder) dat voor etmaalgemiddelden in de zomermaanden formule (2.3.19) goede 
resultaten oplevert. Echter over het gehele jaar gezien werden afwijkingen gevonden en 
bleek dat 

AE — a' 
 s + y 
 (Q* — G) + fl 	 (V• •m-2) 

	

(2.3.20) 

waarin a' en 13 constanten, beter voldoet, waarbij ruwweg a' z:1,1 en fl = 10 W • m -2 . 

Formules (2.3.19) en (2.3.20) worden ook toegepast om de potentiële verdamping van 
gewassen te schatten. Deze formules blijken ook aardig te voldoen voor grasland 
(De Bruin en Holtslag, 1982). Voor aardappelen vonden Nieuwenhuis en Palland (1982) 
a' = 1,5 en fl = 0. Bij deze laatste metingen speelde advectie een rol. 

2.3.5. Verdamping van een landoppervlak 

Inleiding 
Het verdampingsproces van een landoppervlak is ingewikkelder dan van een waterop-
pervlak omdat factoren als bodemvocht en begroeiing ook een rol gaan spelen. 
Een belangrijk verschil tussen beide is dat de verdamping van een landoppervlak belang-
rijk gereduceerd kan worden ten gevolge van uitdroging, terwijl dit bij een wateropper-
vlak uiteraard nooit het geval is. Verder zijn er verschillen ten aanzien van warmtecapa-
citeit, reflectie van zonlicht en aerodynamische ruwheid. 
Voor een beschrijving van de voornaamste verdampingskenmerken van een aantal land-
bouwgewassen, van loofbos en naaldbos en van kale grond zie het rapport van de ad 
hoc groep Verdamping (Begeleidingsgroep Gelgam, 1984). 

De hoeveelheid water die door begroeide oppervlakken wordt verdampt, kan worden 
opgesplitst in een hoeveelheid die via de plant verdampt (transpiratie, E t), een hoeveel-
heid die rechtstreeks vanaf het bodemoppervlak verdampt (bodemverdamping, E s) en 
een hoeveelheid die direct vanaf het bladoppervlak verdampt (interceptieverdamping, 
Ei). Beide laatstgenoemde hoeveelheden vormen samen de evaporatie. De totale hoe-
veelheid verdampt water wordt aangeduid als verdamping of evapotranspiratie, E: 

E = Ei  + Es  + E,. 	 (kg -m-2 •s- i) 	(2.3.21) 
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,1E„at  — 
s + 

s(Q* — G) + Pcp  (es  (T2) — e 2} I ra m-2) 

Verdamping van een nat landoppervlak; interceptie, (Ei) 
Omdat de lucht direct boven een van buiten nat landoppervlak verzadigd is, is de 
Penman-formule ook hierop van toepassing, met dien verstande dat de windfunctie f(u), 
de nettostraling (Q*) en de warmteopslagterm (G) moeten worden aangepast. 

Het is gebruikelijk om van landoppervlakken de aerodynamische weerstand in te voeren 
in plaats van de windfunctie (zie Monteith, 1981). 
De Penman-formule toegepast op een nat landoppervlak ziet er dan als volgt uit: 

(2.3.22) 

waarin: 

p = de dichtheid van lucht (1,2 kg • m -3  bij 15°C en 1.000 
mbar) 

c , 
	

de soortelijke warmte van lucht bij constante druk 
(1005 J •kg- '• K-1) 

ra 	de aerodynamische weerstand van de luchtlaag tussen 
de grond en 2 m voor warmte en waterdamp 

G = heet nu de bodemwarmtestroomdichtheid 

(kg •m-3) 

(J- kg-1 - K-1) 

(s -m') 
(Nv . m-2) 

De aerodynamische weerstand hangt af van de windsnelheid, de stabiliteit van de lucht 
en de ruwheid van het aardoppervlak (Keijman, 1981). Van korte gewassen en licht on-
stabiele omstandigheden kan r a  worden benaderd door (Thom en Oliver, 1977): 

4,72 { In ()}2  
ra  = 
	

4' 
 
0 	 (s • m-1 ) 	(2.3.23) 

1 + 0,54 u2  
waarin: 

zo  = de ruwheidslengte van het oppervlak (voor gras 0,01 
tot 0,03 m) 	 (m) 

u2  = de windsnelheid op 2 m hoogte 	 (m• s-1 ) 

Een typische waarde van ra  voor gras is 40 á 50 s m-1 , terwijl die van volgroeid naald-
bos 10 s m-1  bedraagt. Op dit soort van zeer ruwe oppervlakken is vergelijking 2.3.22 
overigens niet meer van toepassing. 

Indien men etmaalgemiddelden gebruikt, is de bodemwarmtestroom G in eerste benade-
ring verwaarloosbaar klein, vooral in de zomer. 
Overdag in de zomer is G rz: 0,1 Q* voor kort gras (De Bruin en Holtslag, 1982). 

De albedo van landoppervlakken is over het algemeen hoger dan dat van water (Sellers, 
1965). Voor kort gras bedraagt deze ongeveer 0,20-0,25. 
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Interceptie, Ei 
Vergelijking 2.3.22 is van belang voor het inschatten van de interceptieverdamping. Is 
het gewas volledig door neerslag of dauw bevochtigd dan is de totale verdamping gelijk 
aan de interceptie-verdamping; de transpiratie is in dit geval nul. De interceptie hangt 
samen met de neerslagduur en -hoogte en de maximale hoeveelheid water (/ m) die het 
gewas kan vasthouden (zie bijvoorbeeld Gash, 1979). Enkele typische waarden voor In, 
zijn gegeven in tabel 2.3.4. 

Tabel 2.3.4. /rn-waarde voor een aantal gewassen. 

Gewas 	 4,-waarde 

gras 	 0,5 mm 
granen, mais 	 1,0 mm 
aardappelen, suikerbieten 	1,0 min 
loofbos 	 1,5 mm 
naaldbos 	 2,0 mm 

In een klimaatgebied met een lage neerslagintensiteit, hoge windsnelheid en lange 
neerslagduur kan de interceptie-verdamping voor gewassen met een hoge / m-waarde, 
zeer hoge waarden bereiken. Een voorbeeld is een naaldbos in Plynlimon (Wales) dat 
over 1970-1980 gemiddeld meer dan tweemaal zo veel verdampt als een naburig gebied 
bedekt met gras (gemiddelde jaarsom van 799 mm voor naaldbos tegen 370 mm voor 
gras). Dit verschil komt hoofdzakelijk door de hoge interceptiewaarden van naaldbos. 
Keijman en Schipper (1978) vonden voor naaldbos in Castricum een verdamping in de 
winter die circa 30% van de neerslag bedroeg. Dit is ook voornamelijk interceptie-
verdamping. 

Verdamping van een droog gewas; transpiratie, (E t ) 
De verdamping van een homogeen, uitgestrekt, gewas, dat de bodem volledig bedekt 
en verder van buiten droog is, wordt voornamelijk bepaald door de transpiratie. 
Dit is het waterdamptransport via de huidmondjes en cuticula van het bladoppervlak van 
de planten. De plant is in staat de huidmondjesopening te regelen. Bij voldoende water-
voorziening in de wortelzone en voldoende licht zijn de huidmondjes volledig geopend. 
Treedt daarentegen vochttekort op in de wortelzone, dan zal de plant de huidmondjes 
geheel of gedeeltelijk sluiten. 

Om dit effect te beschrijven wordt het gewas in gedachten vervangen door een plat hypo-
thetisch "gewas", dat dezelfde ruwheid en hetzelfde albedo heeft en waarin zich aan 
het oppervlak "huidmondjes" bevinden, waarbinnen de lucht verzadigd wordt veron-
dersteld. Aan dit "platgeslagen" gewas wordt gewasweerstand, r e , ook wel oppervlak-
teweerstand genoemd, toegekend. Dit is de schijnbare diffusieweerstand voor het trans-
port van waterdamp vanuit de "huidmondjes" van het hypothetisch platgeslagen gewas 
naar de standaardhoogte van 2 m. 
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Monteith (1965) en anderen toonden aan dat de transpiratie dan gegeven wordt door: 

s (Q* — 	+ Pcp  {e s(T2) —  e2} / ra  
1E, = 

s + y (1 + rc/ra) 

(W. m-2) (2.3.24) 

Deze vergelijking staat bekend als de Penman-Monteith-formule. In een iets andere 
vorm werd hij afgeleid door Rijtema (1965). Het verschil met vergelijking 2.3.22 voor 
een nat oppervlak is dat in de noemer y is vervangen door y (1 + rc/ra). 

Ook nu is G in de regel verwaarloosbaar klein als het gaat om etmaalgemiddelden. Ver-
der wordt voor korte gewassen ra  benaderd door vergelijking 2.3.23. 

De waarde van de gewasweerstand rc  hangt van vele factoren af, die moeilijk te meten 
zijn zoals bijvoorbeeld de vochtspanning in de wortelzone (Van Bakel, 1981). 
Bij voldoende vocht in de bodem is rc  2: 60 s • rrf voor gras (De Bruin en Holtslag, 
1982; Stricker, 1981). Bij uitdroging kan r, oplopen tot 300 s • m -1  of hoger. Voor ak-
kerbouwgewassen worden bij goede watervoorziening lagere r c-waarden gevonden 
(bijvoorbeeld Nieuwenhuis en Palland (1982) vinden voor aardappelen een r, = 30 
s • m-1  bij goede vochtvoorziening). 
Kohsiek (1981) ontwikkelde een methode om van gras of andere korte gewassen di-
rect te meten in het veld. 

Bossen blijken iets minder gevoelig te zijn voor uitdroging Vaak wordt gevonden dat 
rc  toeneemt met het vochtdeficit {e s(T2) — e2} vlak boven het bos (Calder, 1977; Ste-
wart en De Bruin, 1984). De waarden van r, van bossen is in het algemeen hoger dan 
die van gras. Bij voldoende bodemvocht is r c r-t: 100 s • 	van een bos. 
Belangrijk is op te merken dat alle gewassen een rc  > 0 hebben, ook als er voldoende 
water in de wortelzone aanwezig is. Deze zogenaamde basisgewasweerstand wordt aan-
geduid als rb en verschilt per gewas (zie par. III. 2.3.7). 

Verdamping van kale grond, (E s) 
Een belangrijke eigenschap van kale grond is, dat, als het bovenste laagje uitdroogt, het 
capillair geleidingsvermogen daarvan sterk afneemt. Hierdoor wordt de watertoevoer 
van onderaf belemmerd, waardoor de verdamping wordt gereduceerd. De relatie tussen 
capillair geleidingsvermogen en vochtgehalte is afhankelijk van de bodemsoort en de 
wijze waarop de grond is bewerkt. Dit betekent dat de verdamping van kale grond in 
belangrijke mate bepaald wordt door bodemfysische eigenschappen. Daarnaast is de kale 
grondverdamping natuurlijk afhankelijk van "het weer" en de grondwaterstand. 
Een ander aspect is dat, na uitdroging, het verdampend oppervlak onder maaiveld komt 
te liggen. Voordat de waterdamp de atmosfeer bereikt, moet deze eerst door de droge 
toplaag van de bodem diffunderen. Ook hierin verschilt het proces van de verdamping 
van kale grond van die van een begroeid oppervlak of open water. 
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Een model voor de verdamping van kale grond wordt gegeven door Menenti (1984). 
Als vuistregel geldt dat natte kale grond ongeveer 0,7 E omow verdampt. Kale grond 
droogt echter vrij snel uit na neerslag, zodat het percentage van de tijd dat de grond nat 
is betrekkelijk klein is, zelfs in natte perioden. 
Voor de onbegroeide lysimeter te Castricum, die gevuld was met duinzand, bedroeg de 
gemiddelde verdamping circa 60 mm in het winterhalfjaar (dit is 40% van E omow van 
Den Helder) en circa 200 mm (dit is 26% van E omow van Den Helder) voor het gehele 
jaar. 
NB: Voor een verklaring van de index mow zie par. III. 2.3.6). 

2.3.6. Berekening van de door het K.N.M.I. verstrekte verdampingscijfers 

Berekening op basis van de Penman -formule (Eomow) 
Het K.N.M.I. publiceert sinds 1956 routinematig verdampingscijfers in de Maandover-
zichten van het Weer in Nederland (MOW). Tot 1 januari 1971 betrof dit maandsommen 
van 12 stations en tussen 1 januari 1971 en begin 1980 decadecijfers van 15 stations. 
Sindsdien werd dit tot 18 stations uitgebreid. 
Tot 1 april 1987 vond de berekening van deze verdampingscijfers plaats op basis van 
de Penman-formule. De berekende cijfers werden vermeld als verdamping van een vrij 
wateroppervlak, Eo , vaak de open-waterverdamping genoemd. Voor de berekening van 
Eo  werd in principe gebruik gemaakt van vergelijking 2.3.12, waarbij in de netto stra-
ling het albedo r = 0,06 genomen werd, G = 0 gesteld werd en de windfunctie volgens 
vergelijking 2.3.18 werd gebruikt. Dit laatste geschiedde op advies van Penman (Kra-
mer, 1957). Achteraf gezien bleek deze aan de hoge kant voor "echt" water. 
In 1956 werden van veel stations de luchttemperatuur en vochtigheid alleen overdag ge-
meten (3 x). Daarom werd destijds besloten E o  te berekenen met de overdaggemiddel-
den van T2 en e2 . Dit levert ongeveer 10% hogere E0-waarden op vergeleken met het 
gebruik van 24-uurs-gemiddelden van T2 en e2 . Sinds 1971 worden T2 en e2  continu 
waargenomen en werd Eo  in eerste instantie berekend op grond van 24-uurswaarden van 
T2 en e2 , doch deze cijfers werden vervolgens weer "gecorrigeerd", zodat de uitkomst 
overeenkwam met die welke verkregen zouden zijn als overdaggemiddelden van T2 en 
e2  zouden zijn gebruikt (De Bruin, 1979; Buishand en Velds, 1980). Dit werd gedaan 
om een breuk in Eo-reeksen te voorkomen. De "correctie" die werd toegepast varieert 
zowel naar plaats als in de tijd en is dus niet voor alle stations gelijk. 

De aanduidingen "verdamping van een vrij wateroppervlak" en "openwaterverdam-
ping" hebben veel verwarring gegeven omdat deze suggereren dat met behulp van de 
Eo-waarden de verdamping van open water als meren en rivieren goed kan worden be-
paald. Dit is echter niet het geval. Eo  is in de eerste plaats een rekengrootheid waarmee 
de potentiële verdamping van gewassen kan worden geschat (zie par. III. 2.3.7). Met 
"echt" open water heeft deze rekengrootheid echter betrekkelijk weinig te maken; de 
term "open-waterverdamping" is daarom misleidend. Bovendien zijn buiten het 
K.N.M.I. verschillende varianten van de Penman-formule toegepast, hetgeen evenzeer 
3e korr., 23-11-'88. HD integrator. 
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heeft bijgedragen aan de verwarring over het begrip Eo . Ter onderscheiding van E0-
waarden verkregen uit andere berekeningswijzen worden de verdampingscijfers ver-
meld in de Maandoverzichten van het Weer van het K.N.M.I. vaak aangeduid als 
Eomow. 

Berekening op basis van de Makkink -formule (E r ) 
Gezien de bezwaren en de verwarring met betrekking tot de E o-waarden is het 
K.N.M.I. met ingang van 1 april 1987 overgestapt op de verdampingsberekening vol-
gens de formule van Makkink. 

Makkink (1960) vond een goede correlatie tussen E o  en de term s/(s + y)K1 en leidde 
op basis hiervan een eenvoudige formule af: 

AEgras = Cl 	Kl + C2 	 111-2) 	 (2.3.25) 
s + y 

waarin C1  en C2 constanten zijn. 

De hiermee berekende verdampingscijfers worden aangeduid als de referentiegewasver-
damping, Er. 

De Bruin (1981) vond voor C 1  0,65 en voor C2 0. Deze waarden betreffen kort 
gras. Vergelijking 2.3.25 kan hiermee als volgt worden herschreven: 

iEr  = 0,65 	s  
s + y 

m-2) (2.3.26) 

De methode van Makking heeft als groot voordeel dat deze alleen Kl ,  en de temperatuur 
(voor s) nodig heeft. Deze kunnen direct worden gemeten. 

De verdamping van een goed van water voorzien gewas wordt in hoofdzaak bepaald door 
de beschikbare stralingsenergie. Factoren als windsnelheid en luchtvochtigheid spelen 
slechts een geringe rol. 
De Makkink-formule heeft hierdoor een redelijk goede fysische basis (Hooghart, 1987). 

De uitkomsten van de Makkink-formule en van de Penman-formule zijn door De Bruin 
(1987) met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de empirische Makkink-formule voor 
een schatting van de gewasverdamping dezelfde of betere resultaten geeft dan de 
Penman-formule. 
Feddes (1987) berekende per decade voor het zomerhalfjaar de gemiddelde verhouding 
Eomow/Er  op basis van de gegevens van de waarnemingsstations De Bilt, Helde en Beek 
over de periode 1965-1985. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2.3.5. 
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Tabel 2.3.5. De verhouding Eomw/E, per decade voor het zomerhalfjaar als gemiddelde over de periode 
1965-1985 voor de stations De Bilt, Eelde en Beek (Feddes, 1987). 

Maand Decade Eomc'w IE, Maand Decade kmow/E, 

april 1 1,30 juli 1 1,29 
2 1,30 2 1,27 
3 1,30 3 1,24 

mei 1 1,30 augustus 1 1,21 
2 1,30 2 1,19 
3 1,30 3 1,18 

juni 1 1,31 september 1 1,17 
2 1,31 2 1,17 
3 1,31 3 1,17 

2.3.7. Potentiële verdamping (evapotranspiratie, E p) 

Inleiding 
Voor bepaalde problemen wil men weten hoe groot de verdamping zou zijn, indien er 
geen vochttekort in de wortelzone optreedt. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij irrigatieprojecten en vochttekort berekeningen. Hiertoe 
wordt het begrip potentiële verdamping ingevoerd. 
Dit is de theoretische verdamping (transpiratie en bodemevaporatie) van een begroeid 
oppervlak, dat van buiten droog is en goed van water is voorzien. 
Voor gewassen die de bodem totaal bedekken is de bodemevaporatie klein en heeft de 
potentiële verdamping hoofdzakelijk betrekking op transpiratie. 
Over het begrip potentiële verdamping bestaat nogal eens onduidelijkheid. Soms heeft 
het begrip betrekking op het werkelijk aanwezige gewas, en in andere gevallen op een 
hypothetisch referentiegewas (meestal gras). Bovendien betrekken sommige auteurs de 
interceptie bij de potentiële verdamping. Vanwege deze begripsverwarring vermijden 
sommigen de term potentiële verdamping, zoals bijvoorbeeld Doorenbos en Pruitt 
(1977), die de begrippen crop water requirement en reference crop evapotranspiration 
invoeren. In het navolgende wordt het begrip potentiële verdamping gehanteerd, waarbij 
echter wordt vermeld op welk gewas dit betrekking heeft. In de meeste gevallen zal dat 
gras zijn. 
Er bestaan verschillende methoden voor het schatten van de potentiële verdamping. En-
kele worden in het volgende behandeld. 

Verdampingspan 
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een open bak die van tijd tot tijd tot een 
bepaald niveau met water wordt gevuld. Door tevens de neerslag te meten kan het verlies 
door verdamping berekend worden. Door deze met een factor te vermenigvuldigen ver-
krijgt men een schatting van de potentiële evapotranspiratie. 
De verdamping uit een pan kan sterk verschillen van de verdamping van zijn omgeving. 
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Bovendien blijken verschillende verdampingspannen grote onderlinge verschillen in 
meetuitkomsten te geven. Zo vond Braak (1936) bij verdampingsbakken verschillen van 
meer dan een factor twee voor de gemiddelde verdamping op sommige plaatsen. 

De potentiële verdamping volgens de Penman -Monteith vergelijking 
Uit het voorgaande blijkt, dat Ep  van een bepaald gewas kan worden bepaald door in 
de Penman-Monteith vergelijking r, gelijk te stellen aan de basisweerstand rb, dat is de 
waarde die r, heeft bij optimale vochtvoorziening in de bodem, dus: 

s(Q* — G) + pcp  {e s(T2) — e 2} / ra  
—  	(,1v • m-2) 	(2.3.27) P 	 s 	y (1  1 	Ybfra) 

Deze formule is gebaseerd op een redelijk fysisch model. 

Merk op dat rb 60 s • m-1  voor gras, 
rb rz: 30-40 s in-1  voor aardappelen, suikerbieten en granen 

en 	rb = 100 s• m-1  voor een naaldbos. 

De potentiële verdamping volgens de gewasfactormethode 
Voor praktische berekeningen is de Penman-Monteith formule vaak te ingewikkeld. 
Daarom wordt in de praktijk een meer empirische aanpak gevolgd, namelijk de gewas-
factormethode. Hierbij worden de weer- en gewasfactoren, die beide E p  bepalen, ge-
scheiden; Ep  wordt gelijk gesteld aan: 

EP  = kc  • Eref 
	 (mm- d-1 ) 	(2.3.28) 

waarin: 
k, = een empirische gewasfactor 	 (-) 

Eref = de potentiële verdamping van een referentie-oppervlak 
	

(mm• d-1 ) 

Voor irrigatiedoeleinden wordt als referentie oppervlak meestal gras van 10 cm hoogte 
genomen (Doorenbos en Pruitt, 1977). 
Het praktische voordeel van vergelijking 2.3.28 is dat Eref alleen van "het weer" af-
hangt en daardoor centraal kan worden berekend. De gebruiker hoeft vervolgens Eref 

alleen nog maar te vermenigvuldigen met de relevante gewasfactor. 

De gewasfactor op basis van de open-waterverdamping, E, (Penman) 
Penman (1948) stelde voor de potentiële verdamping van standaardgras te schatten met: 

Egras  = g 	 ( 	•d-1 ) 	(2.3.29) 

waarin: 

g = een andere gewasfactor (niet te verwarren met k) 
Eo  = de zogenaamde open-waterverdamping 	 (mm• d-1) 
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Deze laatste is de verdamping van een hypothetisch ondiep, uitgestrekt wateroppervlak, 
dat is blootgesteld aan het heersende weer. 
Onder Nederlandse omstandigheden wordt voor het groeiseizoen vaak g = 0,8 gebruikt. 
Deze waarde is onder andere toegepast door De Bruin (1979) en Buishand en Velds 
(1980). Stricker (1981) berekende voor een grasland in het stroomgebied van de Hupsel-
se Beek (Gelderland) een waarde voor g van 0,75. 

Combinatie van de vergelijkingen 2.3.28 en 2.3.29 leidt tot: 

waarin: 

E = f.  Eo  p 	o 

f = kc • g 

(mm•d- ') 	(2.3.30) 

Voor de schatting van Ep  van begroeide oppervlakken wordt vergelijking 2.3.30 in Ne-
derland vrij algemeen toegepast. Voor het schatten van de verdamping in het wintersei-
zoen is deze methode minder betrouwbaar. 
Bij toepassing van vergelijking 2.3.30 is het van belang te weten op welke wijze de te 
hanteren waarden voor Eo  berekend zijn. Als gevolg van verschillen in berekeningwijze 
van E, (zie par. III. 2.3.6) zijn de f-waarden niet eenduidig. 
In tabel 2.3.6 zijn voor een aantal gewassen f-waarden gegeven welke betrekking heb-
ben op de verdampingscijfers die tot 1 april 1987 werden vermeld in de Maandoverzich-
ten van het Weer van het K.N.M.I. (Eomow). 

Tabel 2.3.6. De f-waarden per decade voor een aantal gewassen. De f-waarden behoren bij de openwaterver-
damping zoals tot 1 april 1987 gepubliceerd door het K.N.M.I. in het Maandoverzicht van het 
Weer (0m°"'). (Ontleend aan Projectgroep Grevelingen zout/zoet, 1982). 

Maand april mei juni juli augustus 	september 

decade I II lII I II III I 	II III I H HI I IIIHIHIII 

gras 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
granen 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 - - - - 
maïs') - - - 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
aardappelen - - - 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 - - 
suikerbieten - - - 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 0,9 
peulvruchten - 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 - - - - - - - 
plantuien 2e jr. 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 - - - - - 
zaaiuien - 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 - - 
witlof - - - - - - 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
winterpeen - - - - - 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
knolselderij - - - - 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 - 
prei - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
bol en 
knolgewassen - - - - 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
pit- en 
steenvruchten 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

'Ontleend aan Verheijen en Steenvoorden (1981). 
3e korr., 18-1 1-'88. HD integrator. 
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De gewasfactor op basis van de referentie-gewasverdamping, Er  (Makkink) 
Sinds 1 april 1987 worden door het K.N.M.I. routinematig verdampingscijfers gepubli-
ceerd gebaseerd op de Makkink-formule (zie par. III. 2.3.6). De hiermee (vergelijking 
2.3.26) berekende verdampingscijfers gelden voor een goed van water voorzien kort 
grasgewas. Voor de winterperiode zijn de waarden van Er  (evenals de Eo  waarden)
minder betrouwbaar. 
Analoog aan vergelijking 2.3.30 kan de potentiële verdamping van een gewas worden 
geschat met: 

E = f.E p 	r (mm- d') 	(2.3.31) 

Op basis van de in tabel 2.3.6 gegeven gewasfactoren geldend voor E omow en de in ta-
bel 2.3.5 gegeven verhouding Eomow/Er, berekende Feddes (1987) een "nieuwe" 
reeks gewasfactoren geldend voor E r . De resultaten zijn vermeld in tabel 2.3.7. 

Tabel 2.3.7. Gewasfactoren f per decade voor een aantal gewassen gerelateerd aan de referentiegewas-
verdamping, Er. (ontleend aan Feddes, 1987) 

Maand 	april 	mei 	Juni 	 juli 	augustus september 

decade 	111111 I II III I HM I 1110[ I 

gras 	1,0 1,0 1,0 	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 	1,0 1,0 1,0 	1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
granen 	0,7 0,8 0,9 	1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 	1,0 0,9 0,8 	0,6 - 	- - - 
mais 	- 	- 	0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 	1,3 1,3 1,2 	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
aardappelen 	 - 	0,7 0,9 1,0 1,2 1,2 	1,2 1,1 1,1 	1,1 1,1 1,1 0,7 - 	- 
suikerbieten 	- 	- 	0,5 0,5 0,5 0,8 1,0 1,0 	1,2 1,1 1,1 	1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 
peulvruchten 	- 0,5 0,7 	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 	1,0 0,8 	- 	- 	- 	- - - 
plantuien 	0,5 0,7 0,7 	0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 	1,0 1,0 1,0 	1,0 - 	- 	- - - 
zaaiui 	- 0,4 0,5 	0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 	1,0 1,0 1,0 	1,0 1,0 0,9 0,7 - - 
witlof 	 - 	- 	- 	- 	- 	0,5 0,5 0,5 	0,8 1,0 1,1 	1,1 1,1 1,1 	1,1 1,1 1,1 
winterpeen 	- 	 - 	- 	0,5 0,5 0,5 	0,8 1,0 1,1 	1,1 1,1 1,1 	1,1 1,1 1,1 
knolselderij 	 - 	0,5 0,7 0,7 0,7 	0,8 0,9 1,0 	1,1 1,1 1,1 	1,1 1,1 - 
prei 	 - 	- 	- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 	0,7 0,8 0,8 	0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
bol/ 
knolgewassen - 	- 	- 	- 	0,5 0,7 0,7 0,9 1,2 	1,2 1,2 1,2 	1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
pit/ 
steenvruchten 1,0 1,0 1,0 	1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 	1,7 1,7 1,7 	1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
volgroeid) 

Bij het gebruik van de gewasfactoren (zowel op basis E omow als op basis van Er) dient 
bedacht te worden dat hiermee slechts een globale schatting van de gewasverdamping in 
het zomerhalfjaar wordt verkregen. Voor een nauwkeurige schatting van de gewasver-
damping of van de verdamping vanuit oppervlaktewater zijn meer geavanceerde metho-
den noodzakelijk, waarbij naast de meteorologische grootheden ook de eigenschappen 
van het desbetreffende land- of wateroppervlak moeten worden betrokken. 



Andere methoden voor het schatten van de potentiële verdamping van gras, Egras  
De Makkink-formule (2.3.26) geeft een schatting van de potentiële verdamping van "stan-
daard"gras. Er bestaat een aantal alternatieven voor het schatten van Egras,  zoals de 
Priestley-Taylor-formule en de formule van Thom en Oliver. 

De Priestley-Taylor formule is reeds besproken in par. III. 2.3.4. In droge jaren blijkt deze 
formule (vergelijking 2.3.19) wat lagere waarden te geven dan bijvoorbeeld 0,8 E omow 
(De Bruin, 1981). 
Thom en Oliver (1977) stellen voor om voor gras de term rc/ra  in de Penman-Monteith-
vergelijking (vergelijking 2.3.24) constant te veronderstellen en wel gelijk aan 1,4. Deze 
waarde blijkt gemiddeld te gelden onder normale omstandigheden in Engeland. De 
warmteopslagterm G wordt verwaarloosd. Dit leidt uiteindelijk tot: 

AEgras 
sQ* + pcp  {es(T2) — e2} / ra  (W . m-2) (2.3.32) 

  

s + 2,4 y 

  

waarin ra  wordt gegeven door vergelijking 2.3.23. 

Doorenbos en Pruitt (1977) bevelen aan Egras  met een variant van de Penmanformule te 
berekenen. Hierin wordt de nettostraling van gras toegepast, G = 0 gesteld, doch een 
windfunctie gebruikt die hoort bij een zeer glad oppervlak (z o  1,4 mm, zie Thom en 
Oliver, 1977). Deze is voor gras te laag, maar dit wordt gecompenseerd door de gewas-
weerstand r, = 0 te veronderstellen. Deze methode is ook jarenlang in zwang geweest 
in ondermeer Groot-Brittanië 

Enkele opmerkingen met betrekking tot het concept "potentiële verdamping" 
Bij het concept van de potentiële verdamping moeten enkele kanttekeningen worden ge-
plaatst. 

Onder zeer droge omstandigheden zoals die zich bijvoorbeeld in het droge seizoen in 
sommige tropische of sub-tropische gebieden voordoen, is het twijfelachtig of het concept 
potentiële verdamping wel toepasbaar is. Er wordt namelijk gerefereerd naar een hypo-
thetische situatie waarbij voldoende water in de wortelzone beschikbaar is en de heersen-
de weersomstandigheden onveranderd blijven door het verdampingsproces. Op het mo-
ment echter dat men daadwerkelijk voldoende water gaat toevoeren, bijvoorbeeld door 
irrigatie, wijzigen de heersende omstandigheden zich drastisch. De oppervlakte- en de 
luchttemperatuur zullen dalen en de luchtvochtigheid zal stijgen. Dit heeft invloed op de 
nettostraling Q* en het vochtdeficit es(T2) — e 2  en daarmee op de uitkomst van de poten-
tiële verdampingsberekening. 

Een ander effect dat vooral in droge gebieden een rol speelt is advectie. Dit treedt onder 
meer op als men een klein gebied irrigeert of beregent. Hierover strijkt dan warme droge 
lucht uit de omgeving, die onderin zal afkoelen; er wordt dus warmte uit onttrokken. Op 
zo'n manier wordt horizontale warmte geadvecteerd. Dit effect wordt niet of slechts ten 
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dele door vergelijking 2.3.27 beschreven, terwijl het bij irrigatie of beregening een grote 
rol kan spelen. 

Indien bij de schatting van de potentiële verdamping de interceptie-verdamping mee in 
beschouwing is genomen, leidt dit tot hogere waarden voor E. 
Bij het gebruik van En-waarden in bijvoordeeld de berekening van potentiële gewaspro-
dukties (par. III. 4.4.3) is het daarom van belang na te gaan op welke wijze E i, is be-
rekend. 

Bij grote sapstromen in de plant (dus bij hoge transpiratie) gaan sommige planten de huid-
mondjes sluiten, ook bij een goede watervoorziening. Dit betekent dat de basisweerstand 
rb van Et  zelf afhangt. Als gevolg hiervan kunnen in Nederland voor ; niet veel hogere 
waarden bereikt worden dan 5 á 6 mm per dag. 

2.3.8. Verdeling van Eomow naar plaats en in de tijd 

De grootte van de open-waterverdamping vertoont een duidelijke samenhang met de af-
stand tot de kust (fig. 2.3.6 en fig. 2.3.7). Door de hogere windsnelheid en de langere 
zonneschijnduur zijn de waarden van E omow in de kustgebieden hoger dan meer landin-
waarts. De absolute verschillen zijn het grootst in het zomer halfjaar. Procentueel zijn 
de verschillen echter het grootst in het winterhalfjaar. 

Figuur 2.3.6. 
Gemiddelde jaarsom van de verdamping (Eom°w) 
berekend voor het tijdvak 1951-1980. 
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Figuur 2.3.7 
Gemiddelde som van de verdamping (kmow) voor 
het zomerhalfjaar berekend voor het tijdvak 
1951-1980. 



aug Juni juli sept okt nov dec 

De open-waterverdamping vertoont een zeer sterke seizoensmatige fluctuatie. In de win-
termaanden bedraagt de open-waterverdamping slechts enkele milimeters, terwijl in de 
zomermaanden gemiddelde waarden van 100 á 120 mm worden bereikt. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat de schatting van de verdamping op basis van het concept E omow 
voor het winterhalfjaar minder betrouwbare resultaten oplevert. 
In figuur 2.3.8 is voor een kuststation en voor een meer landinwaarts gelegen station het 
verloop (de jaarlijkse gang) van de gemiddelde waarde (de normaalwaarde) van de open-
waterverdamping weergegeven. 

mm 
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mrt apr met 

Figuur 2.3.8. De jaarlijkse gang van de open waterverdamping berekend volgens Penman (E.549w) voor een 
kuststation (De Kooy) en een landstation (De Bilt). De curven gevende maandgemiddelden voor 
het tijdvak 1951-1980. 
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2.4. Neerslagtekort en neerslagoverschot 

2.4.1. Begrippen 

De onderstaande begrippen zijn ontleend aan de "Verklarende hydrologische woorden-
lijst" (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986). 

Nr. Term 	Omschrijving 
	 Gangbare Dimensie Symbool 

eenheid 

la potentieel neer- Het verschil tussen de potentiële evapo- mm•d - ' 
slagtekort 	transpiratie en de netto neerslag: 

EP  — P. 

lb potentieel neer- Het verschil tussen de netto neerslag en mm•cl - ' 
slagoverschot 	de potentiële evapotranspiratie: P. — Ep . 

2a neerslagtekort Het verschil tussen de werkelijke evapo- mm•d - ' 
transpiratie en de netto neerslag: E — P. 

2b neerslagover- 	Het verschil tussen de netto neerslag en min- cl - ' 
schot 	de werkelijke evapotranspiratie: P. — E. 

L-2  MT- 

L-2  MT- ' 

L-2  MT-' 

L' MT-1  

N.B. In de praktijk wordt potentiële evapotranspiratie vaakgelijk gesteld aan 0,8 E om°w, terwijl voor de 
neerslag wordt uitgegaan van de bruto neerslag, P. Het potentieel neerslagtekort (verdampingsover-
schot) wordt dan berekend als 0,8 E0MOW — P 

2.4.2. Verdeling van het neerslagoverschot (-tekort) naar plaats en in de tijd 

In figuur 2.4.1 is per district het gemiddelde potentieel neerslagoverschot c.q. neerslagte-
kort (hier gedefinieerd als P — 0,8 Eomow respectievelijk 0,8 Eomow — P) per seizoen 
over de periode 1951-1980 weergegeven. 
Door de geringe verdamping is er in de herfst en winter een neerslagoverschot. In het 
najaar is het verschil in gemiddelde neerslaghoeveelheid tussen de kust en het binnenland 
groter dan het verschil in de gemiddelde potentiële evapotranspiratie (0,8 E omow) tussen 
de kust en het binnenland. Als gevolg hiervan is in de kustgebieden (met name de distric-
ten 1, 2, 3, 4, en 7, het neerslagoverschot in de herfst aanzienlijk groter dan meer landin-
waarts (districten 6, 8, 9, 10, 13, 14 en 15). In de winter zijn er geen duidelijk systematische 
verschillen. 
In het voorjaar en de zomer treedt er in alle districten een potentieel neerslagtekort (ver-
dampingsoverschot) op. In de kustgebieden is het tekort aanzienlijk groter dan in het mid-
den, het oosten en het zuiden van het land. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de grote-
re verdamping in de kustgebieden en anderzijds door de geringere neerslaghoeveelheid. 
Buiten de kustgebieden valt de grootste neerslaghoeveelheid meestal in de maanden juli 
en augustus. Als gevolg hiervan is het potentieel neerslagtekort in de zomer, ondanks de 
grotere potentiële verdamping, in de meer landinwaarts gelegen gebieden niet of nauwe-
lijks groter dan in de lente. 
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District nr. 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 	12 	13 14 	15 

winter  
dec. t/m febr. 

herfst  
sept. t/m nov. 

lente 
mrt. t/m mei 

zomer 
juni t/m aug. 

neerslag-
overschot 
(mm) 

180 

140 

100 

60 

20 

- 0 

20 

100 
neerslag 
tekort 
(mm) 

Figuur 2.4.1. Gemiddeld potentieel neerslagoverschot (P — 0,8 Eom°w) en neerslagtekort (0,8 0(mc)w — P) 
in mm per seizoen per district over het tijdvak 1951-1980. 

2.5. Frequentieverdelingen en procentpunteni van de neerslag, 
verdamping en neerslagoverschot (-tekort) 

Een methode om snel een indruk te krijgen van de variabiliteit van een meteorologische 
grootheid is het maken van frequentieverdelingen. Voor het verkrijgen van een indruk 
van met name de verdeling van neerslagtekorten tijdens het groeiseizoen of van neerslag-
overschotten tijdens het winterseizoen wordt veelal gebruik gemaakt van frequentieverde-
lingen van het cumulatieve potentiële neerslagtekort respectievelijk cumulatieve neerslag-
sommen vanaf een bepaalde datum. 

Synoniemen zijn: percentielen, kwantielen. 
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2.5.1. Begrippen 

De onderstaande begrippen zijn ontleend aan de "Verklarende hydrologische woorden-
lijst" (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986). 

Nr. Term 	Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

1 	normaalwaarde De gemiddelde waarde van een meteoro- 
logische grootheid over het meest recente 
30-jarige tijdvak beginnend met een jaar 
dat eindigt op een 1 (bv. 1951/m 1980). 

2a k-daagse som De waarde van een of andere grootheid 	mm 	L-2  M 	- 
(bv. verdamping, neerslag) te verkrijgen 
door sommatie over een periode van k 
opeenvolgende dagen. 

2b k-minuut som De waarde van een of andere grootheid 	mm 	L-2  M 	- 
(meestal neerslag) te verkrijgen door som-
matie over een periode van k opeenvolgen-
de minuten. 

3a n% droog jaar Een jaar met een verdamping (of neerslag-
tekort) over een nader aan te geven perio-
de (bv. groeiseizoen van een bepaalde 
lengte met een bepaalde begindatum) die 
gemiddeld n maal per 100 jaren wordt 
overschreden. Een n% droog jaar is gelijk 
aan een (100 — n)% nat jaar. Een 1% 
droog jaar is dus zeer droog. 

3b n% nat jaar 	Een jaar met een specifieke neerslag (of 
neerslagoverschot) over een nader aan te 
geven periode (bv. groeiseizoen van een 
bepaalde lengte met een bepaalde beginda-
tum) die gemiddeld n maal per 100 jaren 
wordt overschreden. Een n% nat jaar is 
gelijk aan een (100 — n)% droog jaar. Een 
1% nat jaar is dus zeer nat. 

4 	regenduurlijn 	Grafische weergave van de specifieke 	 - 
neerslag die valt in een periode van een 
bepaalde duur en die met een bepaalde 
frequentie wordt overschreden (zie figuur 
2.5.1). 
De regenduurlijn is afhankelijk van de ge- 
kozen overschrijdingsfrequentie. 

Volgens de hiervoor gegeven omschrijving uit de "Verklarende hydrologische woorden-
lijst" zou men van een n % droog jaar of een n % nat jaar moeten spreken. Uit een oogpunt 
van statistiek is deze terminologie eigenlijk onjuist en op zijn minst ongelukkig. In het 
navolgende wordt de toevoeging droog of nat veelal achterwege gelaten. 
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Figuur 2.5.1. 
Regenduurlijn voor een bepaalde 
overschrijdingsfrequentie. 
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2.5.2. Frequentieverdeling en procentpunten van neerslagsommen 

In figuur 2.5.2 is de cumulatieve relatieve frequentiecurve van de jaarsommen van de 
neerslag te De Bilt gegeven. De jaarsommen zijn bij benadering normaal verdeeld. Dit 
geldt algemeen voor jaarsommen van de neerslag in Nederland. De voor de jaarsommen 
te De Bilt berekende standaardafwijking s, bedraagt 132 mm. De variatiecoëfficiënt, c v , 
van de jaarsom kan worden berekend door deling van de standaardafwijking door de ge-
middelde jaarsom: 

cv = 	 (2.5.1) 

Figuur 2.5.2. 
Cumulatieve relatieve frequenties van 
jaarsommen van de neerslag te De Bill 
over het tijdvak 1897-1983. 
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De waarde van de variatiecoëfficiënt voor De Bilt bedraagt "z: 0,17. Dit getal geldt ruwweg 
voor alle gebieden in Nederland. 

Voorbeeld 
Stel dat men een punt heeft waarvoor de gemiddelde jaarsom 900 mm bedraagt. De standaardafwijking voor 
dit punt bedraagt dan s = 0,17 x 900 = 153 mm. Op grond van de normale verdeling komt men tot de conclusie 
dat 95 % van de jaarsommen gelegen is tussen 900 — 2 x 153 = 594 mm en 900 + 2 x 153 = 1206 mm. 
Op deze wijze kan men voor alle plaatsen in Nederland uitspraken doen over de kansverdeling voor de jaar-
sommen. 

Voor kortere tijdsduren (maand, dag) is de kansverdeling van de neerslagsommen niet 
symmetrisch. De scheefheid neemt toe naarmate het tijdsinterval waarop de neerslagsom 
betrekking heeft korter wordt. 

In de figuren 2.5.3 en 2.5.4 zijn lijnen van gelijke cumulatieve frequentie gegeven van 
de totale neerslaghoeveelheid in De Bilt, gerekend vanaf 1 oktober tot 1 april en vanaf 
1 april tot 1 oktober. 

Figuur 2.5.3. 	 Figuur 2.5.4. 
Lijnen van gelijke cumulatieve frequentie van de 
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Uit figuur 2.5.3 leest men bijvoorbeeld af dat het 95 % -punt van de neerslagsom in het 
tijdvak 1 oktober-31 januari ongeveer 430 mm bedraagt. Dit is de neerslaghoeveelheid 
die voor dat tijdvak gemiddeld in 100 — 95 = 5 % van de jaren ofwel eens in de 20 jaar 
wordt overschreden. 

De neerslagsom bij een bepaalde frequentie is bij benadering evenredig met de normaal-
waarden van de neerslag voor het zomerhalfjaar c.q. het winterhalfjaar. Voor andere 
plaatsen dan De Bilt kan men de neerslagsom bij een bepaalde frequentie globaal benade-
ren door de waarden uit figuur 2.5.3 c.q. 2.5.4 te vermenigvuldigen met de verhouding 
tussen de normaalwaarde van de betreffende plaats en die van De Bilt. 
De normalen zijn gegeven in figuur 2.2.5 voor het zomerhalfjaar en in figuur 2.2.6 voor 
het winterhalfjaar. Voor de duidelijkheid wordt hier vermeld dat de normalen voor De 
Bilt respectievelijk 406 mm (zomerhalfjaar) en 390 mm (winterhalfjaar) bedragen. 

Door De Bruin (1979) zijn voor de waarnemingsreeksen van Den Helder, De Bilt, Win-
terswijk, Oudenbosch, Gemert en Avereest procentpunten gegeven van cumulatieve 
neerslaghoeveelheden, potentiële verdampingssommen en potentiële neerslagtekorten 
over perioden vanaf 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli tot 1 oktober (zie par. III. 2.7.4). 

2.5.3. Frequentieverdeling en procentpunten van de potentiële verdamping 

In figuur 2.5.5 zijn lijnen van gelijke cumulatieve frequentie gegeven van de potentiële 
verdamping (0,8 Eomow) te De Bilt gerekend vanaf 1 april tot 1 oktober. De potentiële 
verdamping vertoont veel minder spreiding dan de neerslag (vergelijk met figuur 2.5.4). 

Uit een onderlinge vergelijking van de door De Bruin (1979) gegeven procentpunten van 
de cumulatieve verdampingssommen (Eomow) over het zomerhalfjaar voor een zestal 
waarnemingsstations blijkt dat de relatieve verschillen in cumulatieve verdamping voor 
de verschillende procentpunten vrijwel constant zijn. Procentpunten van de cumulatieve 
potentiële verdamping voor andere plaatsen dan De Bilt kunnen derhalve globaal worden 
berekend door de voor De Bilt geldende waarden (fig. 2.5.5) te vermenigvuldigen met 
de verhouding tussen de normaalwaarden voor de potentiële verdamping van de betreffen-
de plaats en van De Bilt. 

De normalen van Eomow voor het zomerhalfjaar zijn gegeven in figuur 2.3.7. Vermenig-
vuldiging met 0,8 levert de normalen voor de potentiële verdamping. Voor De Bilt be-
draagt de normaalwaarde van Ep voor het zomerhalfjaar 0,8 x 552 = 442 mm. 

Voor kuststations leidt de hiervoor beschreven benadering tot enigszins te hoge waarden 
voor de potentiële verdamping, met name over deelperioden in de eerste helft van het 
zomerhalfjaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de grotere verdampingssom in kustgebie-
den grotendeels wordt opgebouwd in de maanden juli, augustus en september. In de 
maanden april, mei en juni zijn de verschillen ten opzichte van De Bilt slechts gering 
(enkele procenten). 
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Figuur 2.5.5. 
Lijnen van gelijke cumulatieve frequentie 
van de potentiële verdamping in De Bilt, ge-
rekend vanaf 1 april tot 1 oktober. 
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2.5.4. Frequentieverdeling en procentpunten van het potentiële neerslagoverschot 

In figuur 2.5.6 zijn lijnen van gelijke cumulatieve frequentie gegeven van het potentiële 
neerslagoverschot vanaf 1 april tot 1 oktober voor De Bilt. 
Uit figuur 2.5.6 blijkt dat in natte zomerhalfjaren er op 1 oktober een potentieel neerslag-
overschot is. In normale en droge zomerhalfjaren is er op deze datum altijd nog een poten-
tieel neerslagtekort. De 50 % -lijn bereikt zijn minimumwaarde omstreeks 1 augustus. 
Daar het 50%-punt vrijwel overeenkomt met het gemiddelde, houdt dit in dat in De Bilt 
na deze datum de gemiddelde neerslag groter wordt dan de gemiddelde potentiële ver-
damping. 
Bij het potentieel neerslagoverschot bestaat geen vaste verhouding tussen de procentpun-
ten van De Bilt en de overeenkomstige procentpunten van andere plaatsen. De procent-
punten van andere plaatsen kunnen daarom niet zonder meer uit die van De Bilt worden 
afgeleid. Hoewel er een negatieve correlatie bestaat tussen potentiële verdamping en de 
neerslaghoeveelheid, mag men niet het 10%-punt van het potentiële neerslagoverschot 
gelijkstellen aan het verschil tussen het 10 % -punt van de neerslag en het 90%-punt van 
de potentiële verdamping. Men krijgt dan in droge jaren een te lage waarde en in natte 
jaren een te hoge waarde voor het potentiële neerslagoverschot. 
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Figuur 2.5.6. 
Lijnen van gelijke cumulatieve frequentie 
van het potentiële neerslagoverschot in De 
Bilt, gerekend vanaf 1 april tot 1 oktober. 
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Buishand en Velds (1980) geven een procedure aan om uit de gegevens van De Bilt de 
procentpunten van het potentieel neerslagoverschot voor andere plaatsen af te leiden. De 
potentiële verdamping wordt hierbij gerelateerd aan de procentpunten van de neerslag 
(fig. 2.5.7). De waarden voor de potentiële verdamping in figuur 2.5.7 zijn verkregen door 
de neerslagsom bij bepaalde procentpunten (fig. 2.5.4) te verminderen met het potentieel 
neerslagoverschot bij overeenkomstige procentpunten (fig. 2.5.6). Figuur 2.5.7 geeft het 
resultaat van deze bewerking voor De Bilt. De waarden van de potentiële verdamping 
bij bepaalde procentpunten van de neerslag voor andere plaatsen dan De Bilt kunnen wor-
den benaderd door de in figuur 2.5.7 gegeven waarden te vermenigvuldigen met de ver-
houding tussen de normaalwaarden van de potentiële verdamping van de betreffende 
plaats en die van De Bilt. 
De procentpunten van het potentieel neerslagoverschot voor deze plaats kunnen vervol-
gens worden bepaald door de voor deze plaats geldende procentpunten van de neerslag 
te verminderen met de potentiële verdamping behorend bij dezelfde procentpunten van 
de neerslag. 
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Figuur 2.5.7. 
Potentiële verdamping te De Bilt bij verschil-
lende procentpunten van de neerslag in het 
zomerhalfjaar. De 10%-lijn geeft de poten-
tiële verdamping aan die behoort bij de 
10%-lijn voor de zomerneerslag in figuur 
2.5.4. 
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2.5.5. Het gebruik van frequentieverdelingen van cumulatieve sommen 

Voor velerlei berekeningen wordt gebruik gemaakt van frequentieverdelingen van cumu-
latieve sommen van meteorologische grootheden. Hierbij dient echter bedacht te worden 
dat onjuist gebruik of interpretatie van frequentieverdelingen tot verkeerde uitkomsten 
of conclusies kan leiden. In het navolgende wordt een aantal aspecten met betrekking tot 
het gebruik van frequentieverdelingen van cumulatieve potentiële neerslagoverschotten 
in het zomerhalfjaar nader toegelicht. 

Bepaling van de frequentieverdeling van cumulatieve neerslagoverschotten 
Soms wordt een frequentieverdeling van cumulatieve neerslagoverschotten bepaald door 
het verschil te bepalen tussen de neerslagsom en de potentiële verdampingssom bij com-
plementerende procentpunten (bijvoorbeeld 10 % -punt neerslagsom — 90 % -punt poten-
tiële verdampingssom). 
Aan het aldus bepaalde neerslagsoverschot wordt dezelfde frequentie toegekend als van 
de neerslagsom. Zoals in par. III. 2.5.4 reeds is vermeld, is deze benadering in principe 
onjuist, omdat de neerslag en de potentiële verdamping niet volledig aan elkaar gecorre-
leerd zijn. 
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Verloop van het cumulatieve potentiële neerslagoverschot in het zomerhalfjaar 
Naast de grootte van het potentiële neerslagoverschot in een zomerhalf aar van een be-
paalde droogtegraad kan ook het verloop van het potentiële neerslagoverschot binnen een 
dergelijk zomerhalf aar belangrijk zijn. 
Hoewel men in figuur 2.5.6 kan aflezen dat er in een 10 % -zomerhalijaar een potentieel 
neerslagoverschot is van —200 mm zegt deze figuur niets over het mogelijke verloop van 
het potentiële neerslagoverschot binnen een dergelijk zomerhalf aar. In de praktijk is men 
echter vaak geneigd het verloop van het cumulatieve potentiële neerslagoverschot binnen 
een 10 % -zomerhalij aar gelijk te stellen aan het verloop van de 10 % -lijn in figuur 2.5.6. 
Onder andere voor de berekening van vochttekorten wordt het neerslagoverschot per 
tijdstap (decade of maand) veelal afgeleid uit het verloop van deze frequentielijnen. Dit 
kan evenwel een zeer onwaarschijnlijk verloop zijn. 
In figuur 2.5.8 is het verloop van de 10 % -lijn vergeleken met het chronologisch verloop 
van het cumulatieve potentiële neerslagoverschot gedurende de zomerhalfjaren van 1929, 
1933 en 1949. Dit zijn de zomerhalfjaren waarin het potentiële neerslagoverschot voor 
de gehele periode tussen —191 en —210 mm gelegen was. In het begin van het zomersei-
zoen veronderstelt de 10 % -lijn een veel geringer potentieel neerslagoverschot dan in de 
jaren 1929, 1933 en 1949 voorgekomen is. Dit wijst er al enigszins op dat een verloop 
volgens de 10 % -lijn niet zo erg waarschijnlijk is. Het verdient daarom veelal de voorkeur 
om een soort gemiddeld verloop te nemen. 

Figuur 2.5.8. 
Het verloop van het cumulatieve potentiële neer-
slagoverschot voor de zomerhalfjaren van 1929, 
1933 en 1949. De vloeiende curve is de 10%-lijn uit 
figuur 2.5.6. 
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Voor een 10 % -zomerhalfj aar kan men in dit geval een gemiddeld verloop bepalen door 
steeds het potentiële neerslagoverschot gelijk te stellen aan het gemiddelde potentiële 
neerslagoverschot van de jaren 1929, 1933 en 1949. Een bezwaar van deze procedure is 
dat het gemiddelde verloop slechts op een gering aantal jaren is gebaseerd. 
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Buishand (1982) beschrijft een methode om het verloop van het potentieel neerslagover-
schot in een zomerhalfjaar van een bepaalde droogtefrequentie te berekenen, door toepas-
sing van een aantal elementaire technieken uit de waarschijnlijkheidsrekening. Hiervoor 
dienen de volgende gegevens bekend te zijn: 
- het potentieel neerslagoverschot in het betreffende droogtejaar over het gehele zomer-

halfjaar (s); 
- het gemiddelde potentiële neerslagoverschot (de verwachting, 14) voor het deeltijdvak 

waarin men is geïnteresseerd (gx) en over het gehele zomerhalfjaar (us); 
- de standaardafwijking van het potentieel neerslagoverschot voor het deeltijdvak (ai) en 

over het gehele zomerhalfjaar (u s). 

Het gemiddelde potentiële neerslagoverschot (m s) over een bepaald deeltijdvak in jaren 
waarin dit overschot in het gehele zomerhalfjaar de waarde s heeft, kan dan worden bere-
kend met behulp van de volgende vergelijking: 

ms = 	+.(7 `2  (s Ps) 	 (mm) 	(2.5.2) 
ast 

De gemiddelde waarde (,4 en de standaardafwijking (a-) van het potentieel neerslagover-
schot te De Bilt voor het gehele zomerhalfjaar en voor een aantal deelperioden van het 
zomerhalfjaar zijn gegeven in tabel 2.5.1. 

Tabel 2.5.1. Verwachting g en standaardafwijkingen a-  van het potentiële neerslagoverschot te De Bilt voor het 
zomerhalfjaar en voor enkele deelperioden van het zomerhalfjaar. 

tijdvak 14  (min) o (mm) 

1 april-30 april — 9,4 27,8 
1 april-31 mei —41,3 44,3 
1 april-30 juni —73,8 57,1 
1 april-31 juli —89,9 76,0 
1 april-31 aug. —77,4 97,2 
zomerhalfjaar —54,7 113,2 

Met behulp van vergelijking 2.5.2 kan men het gemiddelde potentiële neerslagoverschot 
bepalen voor verschillende deelperioden in zomerhalfjaren van uiteenlopende droogte-
graden. De methode is weinig bewerkelijk daar men slechts voor een aantal tijdvakken 
het gemiddelde en de standaardafwijking van het potentiële neerslagoverschot nodig 
heeft. 
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neerslagoverschot 
(mm) 

90,70 

Voorbeeld 
Berekening van het gemiddeld potentieel neerslagoverschot over de deelperiode 1 april-31 mei in een 10%-
zomerhalfjaar (potentieel neerslagoverschot over het gehele 10%-zomerhalfjaar, s = —200 mm). 

Voor de verwachting en de standaardafwijking van het potentiële neerslagoverschot in het zomerhalfjaar leest 
men in tabel 2.5.1 de volgende waarden af: 

ks = —54,7 mm ; os  = 113,2 mm. 

Voor de deelperiode 1 april-31 mei geldt volgens tabel 2.5.1: 

.7„ = —41,3 min ; cr), = 44,3 mm. 

Voor de waarde van m s  in het geval s = —200 mm krijgt men dan: 

ms  = —41,3 + 4-1=3-2- (-200 + 54,7) = —63,5 mm. 
113,22  

In figuur 2.5.9 is het verloop van het gemiddelde cumulatieve potentiële neerslagover-
schot gegeven voor zowel een 10 %-zomerhalfjaar als een 90 %-zomerhalfjaar. Tevens zijn 
in figuur 2.5.9 de lijnen van gelijke cumulatieve frequentie van een 10 %-, een 50 %- en 
een 90%-zomerhalfjaar uit figuur 2.5.6 aangegeven. Daar de mediaan van het cumulatie-
ve potentiële neerslagoverschot meestal weinig verschilt van de gemiddelde waarde, geeft 
de 50 % -lijn tevens het verloop weer van het gemiddelde cumulatieve potentiële neersla-
goverschot gedurende een 50%-zomerhalfjaar. Een dergelijke overeenkomst is er niet in 
een 10 % -zomerhalfjaar en in een 90 %-zomerhalfjaar. 
Voor een 10%-zomerhalfjaar ligt de gemiddelde lijn geheel boven de 10 % -lijn. In een 
90 % -zomerhalfjaar ligt de lijn voor het gemiddelde juist onder de 90 % -lijn. Daar een 

Figuur 2.5.9. 
Het verloop van het gemiddelde cumulatieve 
potentiële neerslagoverschot binnen een 
10%-zomerhalfjaar en een 90%-zomerhalf-
jaar (onderbroken lijnen). De niet-onder-
broken lijnen zijn de lijnen van gelijke cumu-
latieve frequentie uit figuur 2.5.6. 
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verloop volgens het gemiddelde veel waarschijnlijker is, verdient het gebruik hiervan 
meestal de voorkeur. Voor sommige berekeningen kan het echter wenselijk zijn een heel 
ander verloop te kiezen, of uit te gaan van een frequentieverdeling van een ander ken-
merk. Een voorbeeld hiervan wordt in het navolgende gegeven. 

Vereffening van de basisgegevens 
Het cumulatief potentieel neerslagoverschot zoals weergegeven in figuur 2.5.9 vertoont 
in de tijd gezien een vloeiend verloop. Dit geldt zowel voor de lijnen gebaseerd op de 
frequentieverdeling als voor de lijnen gebaseerd op de gemiddelde verdeling. 
Het werkelijke verloop in een concreet jaar kan echter zeer grillig zijn. De invloed hier-
van op de berekeningsresultaten kan zeer groot zijn zoals wordt geïllustreerd door tabel 
2.5.2. In deze tabel zijn op basis van de decadesommen van (P — 0,8 E',,m9w) voor een 
aantal jaren de berekende vochttekorten voor grasland op hangwaterprofielen met een dun 
humeus dek (vochtinhoud wortelzone 50 mm) vermeld. De jaren zijn ingedeeld in een 
drietal groepen met vrijwel gelijk cumulatief potentieel neerslagoverschot over het groei-
seizoen (april tot en met september). Tevens is per groep het vochttekort vermeld, bere-
kend op basis van het verloop van het neerslagoverschot volgens de lijn van gelijke cumu-
latieve frequentie, voor droogtejaren met een zelfde neerslagoverschot over het gehele 
zomerhalfjaar. 

Tabel 2.5.2 Vochttekort bij grasland op hangwaterprofielen met een dun humeus dek voor een 3-tal groepen 
jaren met vrijwel overeenkomstig cumulatief potentieel neerslagoverschot over het groeiseizoen en 
voor vergelijkbare "frequentie" jaren. (Waamemingsreeks Avereest). 

Jaar 	Neerslag- 
overschot 

Vochtte- 
kort (mm) 

Jaar 	Neerslag- 
overschot 

Vochtte- 
kort (mm) 

Jaar Neerslag- Vochtte-
overschot kort (mm) 

1913 	—106 78 1918 	— 9 103 1924 97 40 
1941 	— 98 167 1937 	— 8 36 1956 96 59 
1944 	—103 94 1969 	— 9 58 1957 82 129 
1973 	— 96 137 1980 	— 1 73 1972 81 0 

ca. 30% ca. 60% ca. 90 % 
jaar 	—100 82 jaar 	—10 26 jaar 90 0 

De berekende vochttekorten van de werkelijke jaren zijn in vrijwel alle gevallen groter 
dan het vochttekort berekend op basis van het vergelijkbare "frequentie" jaar. Tussen 
individuele jaren binnen een groep, zijn verschillen tot meer dan 100 mm vochttekort 
mogelijk. Deze verschillen in vochttekort moeten nagenoeg volledig worden toegeschre-
ven aan verschillen in de verdeling van het neerslagoverschot binnen het groeiseizoen. 

Uit het voorgaande blijkt dat bij gebruik van statistische bewerkte meteorologische gege-
vens voor berekeningen waarbij de feitelijke verdeling in de tijd van invloed is op de 
berekeningsresultaten (onder andere vochttekortberekeningen), voorzichtheid geboden 
is. Het verdient aanbeveling om in deze situaties voor zover mogelijk te werken met de 
basisgegevens. 
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2.5.6. Karakterisering van de droogtegraad 

De droogtegraad wordt meestal gekarakteriseerd door de kans waarmee een bepaalde 
meteorologische grootheid (of afgeleide hiervan) in een bepaalde periode wordt over-
of onderschreden. Welke grootheid hiervoor wordt gehanteerd is afhankelijk van de 
doelstelling. Voor meteorologische doeleinden zal de neerslagsom veelal als criterium 
gehanteerd worden. Voor landbouwkundige doeleinden wordt vaak gebruik gemaakt 
van het potentiële neerslagoverschot (P — 0,8 Eomow) over het zomerhalfjaar. Zoals 
hiervoor reeds is uiteengezet (zie tabel 2.5.2) is dit echter geen goede maatstaf voor de 
mate waarin vochttekorten optreden. Dit wordt nog eens geïllustreerd door figuur 
2.5.10A, waarin de overschrijdingskans van het vochttekort op een hangwaterprofiel 
met een vochtinhoud van 50 mm, berekend op basis van decadegegevens van het poten-
tieel neerslagoverschot (P — 0,8 Eomow) van de waarnemingsreeks Avereest over de 
periode 1911 t/m 1977, is uitgezet tegen de onderschrijdingskans van het potentiële 
neerslagoverschot over het zomerhalfjaar. De punten vertonen een grote spreiding. 

Figuur 2.5.10. Relatie tussen de overschrijdingskans van het berekende vochttekort en A: de onderschrij-
dingskans van het potentiële neerslagoverschot; B: de overschrijdingskans van de maximale 
vermindering van het cumulatieve potentiële neerslagoverschot. Zowel A als B gelden voor 
de periode april t/m september. Het vochttekort is berekend voor een hangwaterprofiel met 
een vochtinhoud van 50 mm op basis van decadegegevens van het potentieel neerslagoverschot 
(P — 0,8 Eomow) van de waarnemingsreeks Avereest over de periode 1911 t/m 1977. 

Een betere overeenstemming wordt verkregen door de overschrijdingskans van het 
vochttekort te relateren aan de overschrijdingskans van de maximale vermindering van 
het cumulatieve potentiële neerslagoverschot in een aaneengesloten periode binnen het 
zomerhalfjaar (fig. 2.5.10B). Door deze benadering worden neerslagoverschotten aan 
het begin en/of aan het einde van het zomerhalfjaar buiten beschouwing gelaten. Deze 
neerslagoverschotten zijn wel medebepalend voor het potentiële neerslagoverschot over 
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het gehele zomerhalfjaar doch hebben geen invloed op de grootte van de eventuele vocht-
tekorten. 
Gezien de geringe spreiding van de punten in fig. 2.5.10B kan worden gesteld dat, uit 
landbouwkundig oogpunt bezien, de maximale vermindering van het cumulatieve poten-
tiële neerslagoverschot over een aaneengesloten periode van het zomerhalfjaar een goed 
criterium is om de droogtegraad van dat zomerhalfjaar te karakteriseren. 
In figuur 2.5.11 is op basis van de waarnemingsreeks Avereest van een aantal jaren het 
cumulatieve potentiële neerslagoverschot over de periode april tot en met september 
weergegeven. Tevens is per jaar de periode aangegeven, waarover de vermindering hier-
van de grootste waarde heeft. De betreffende jaren zijn met uitzondering van 1979 in 
figuur 2.5.10 apart aangeduid. 

cumulatief potentieel 
neerslagoverschot 
(mm) 

1966 

1957 

1958 \  

Begin resp. einde van de 
periode waarin de vermin-
dering van het cumulatief 
potentieel neerslagoverschot 
de grootste waarde bereikt. 

1973 

decade 

1979 

Figuur 2.5.11. Verloop van het cumulatieve potentiële neerslagoverschot over de periode april tot en met 
september, voor een vijftal jaren (waarnemingsreeks Avereest). 
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2.6. Extreme neerslaghoeveelhedenl 

2.6.1. Inleiding 

Met name in de afvoerhydrologie (ontwerpen van rioleringsstelsels en afwateringsstel-
sels) is men vaak geïnteresseerd in de neerslaghoeveelheid in relatief korte perioden die 
gemiddeld eens per T jaar wordt overschreden. De grootheid T wordt de herhalingstijd 
genoemd. 
Omdat over korte perioden de waarnemingen van de neerslagsommen onderling niet on-
afhankelijk zijn, mag voor de kansberekening van neerslagsommen over korte perioden 
en neerslagsommen van elkaar overlappende perioden echter niet worden uitgegaan van 
frequentieverdelingen zoals beschreven in hfdst. III.2.5. Door uit te gaan van kansbere-
keningen op basis van extreme waarden, kan het effect van deze onderlinge afhankelijk-
heid of persistentie meestal worden verwaarloosd. 

Voor het analyseren van extreme waarden zijn in de hydrologische praktijk twee metho-
den in gebruik: een methode gebaseerd op analyse van zogenaamde partiële reeksen en 
een methode gebaseerd op analyse van reeksen van extreme waarden. Beide bereke-
ningsmethoden worden in het navolgende kort toegelicht. 

Een partiële reeks ontstaat door van de oorspronkelijke reeks alleen de neerslaghoeveel-
heden boven een bepaalde waarde (het basisniveau) te noteren. Zo kan men bijvoorbeeld 
in een reeks van uursommen alle neerslaghoeveelheden kleiner dan 8 mm weglaten. De 
hoogte van het basisniveau wordt meestal zodanig gekozen dat men gemiddeld enige 
overschrijdingen per jaar heeft. Het voordeel van de partiële reeks is dat men deze veelal 
als een reeks van onafhankelijke waarnemingen mag opvatten. Nadere bijzonderheden 
over de analyse van neerslaghoeveelheden in een partiële reeks kan men vinden in Buis-
hand (1983, 1984). 

De extreme waarden-reeks ontstaat door voor elk jaar (of een bepaald seizoen) slechts 
de grootste neerslagsom te noteren. Heeft men een reeks van bijvoorbeeld 50 jaren dag-
sommen van de neerslag dan bestaat de extreme waarden-reeks uit 50 waarnemingen 
van de maximale dagsommen in afzonderlijke jaren. Men verliest hier wel informatie. 
Heeft men bijvoorbeeld in een jaar drie dagen met extreem hoge neerslag dan wordt 
slechts de dag met de hoogste neerslag opgenomen. De andere twee dagen blijven buiten 
beschouwing ondanks het feit dat de neerslaghoeveelheid op die dagen groter kan zijn 
dan de maximale dagsom in andere jaren. 

' Bij de samenstelling van dit onderdeel is in belangrijke mate gebruik gemaakt van de K.N.M.I.-publikatie 
"Neerslag en Verdamping" van Buishand en Velds, 1980. 
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Door statistische bewerking van de partiële reeks of de extreme waarden-reeks kan voor 
elke neerslaghoeveelheid een bepaalde herhalingstijd worden berekend. 
De herhalingstijd geeft de gemiddelde lengte van het tijdsinterval aan tussen twee opeen-
volgende gebeurtenissen van een bepaald verschijnsel. Het is dan ook beter te spreken 
over de gemiddelde herhalingstijd. Een gebeurtenis met een herhalingstijd van 5 jaar 
komt in een reeks van 100 jaren gemiddeld 20 x voor. 
De herhalingstijd wordt afhankelijk van de toegepaste berekeningsmethode aangeduid 
als Tp  (partiële reeks) of als Te  (extreme waarden-reeks). De waarden van Tp  en Te  voor 
een bepaalde neerslagsom zijn niet gelijk. Voor waarden van T p  > 1 kan globaal worden 
gesteld dat Te  z  Tp  0,5. 
Voor herhalingstijden van meer dan 5 keer per jaar mag men geen gebruik maken van 
extreme waarden-reeksen maar moet gebruik worden gemaakt van partiële reeksen. 
Voor meer informatie omtrent de kansverdeling van extremen en de relatie tussen Te  
en Tp  wordt verwezen naar Buishand en Velds (1980). 

Op basis van de door Buishand en Velds (1980) beschreven methode zijn door Bouwknegt 
(1986) voor partiële duur-reeksen van het gehele jaar, van het zomerhalfjaar en van het 
winterhalfjaar de neerslaghoeveelheden berekend bij herhalingstijden Tp  van 1, 2, 5, 
10, 25 en 100 jaar. De gekozen tijdsduren waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd, 
variëren van 5 minuten tot 4 dagen. 

2.6.2. Extreme neerslaghoeveelheden voor lange tij dsintervallen 

In de figuren 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 zijn de door Bouwknegt (1986) berekende neerslag-
hoeveelheden voor duren van 6 uren tot 96 uren (4 dagen) grafisch weergegeven voor 
respectievelijk de jaarextremen, de zomerextremen en de winterextremen. 
De grootste neerslaghoeveelheden, vooral bij korte duren, treden op in het zomerhalf-
jaar. Bij langere duren neemt het verschil tussen de zomer- en winterextremen af. 
Voor periodelengten van ongeveer 1 dag tot 10 dagen blijkt er bij een bepaalde herha-
lingstijd een vrijwel lineair verband te bestaan tussen de neerslaghoeveelheid en de duur 
op dubbellogaritmisch papier. 
Voor winterextremen blijkt het rechtlijnig verband op dubbellogaritmisch papier ook 
voor duren van 6 uur tot 24 uur goed te voldoen. Bij zomer- en jaarextremen mag men 
dit verband voor duren kleiner dan 24 uur niet toepassen (Buishand en Velds, 1980). 

De figuren 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 hebben betrekking op de reeks van De Bilt. Voor andere 
plaatsen in Nederland kunnen de neerslaghoeveelheden bij een bepaalde herhalingstijd 
enigszins verschillen van die voor De Bilt. 
Evenals bij de procentpunten van cumulatieve neerslaghoeveelheden geldt ruwweg dat 
de extremen evenredig zijn aan de normalen. De neerslagsom bij een bepaalde herha-
lingstijd voor andere plaatsen dan De Bilt kan worden benaderd door de extreme waarden 
voor De Bilt te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de normaalwaarden van de 
betreffende plaats en die van De Bilt. 
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Figuur 2.6.1. Neerslaghoogte te De Bilt (jaarextremen op basis van een partiële reeks) voor duren van 6 
uren tot 96 uren (4 dagen) bij een herhalingstijd Tp  van 1, 2, 5, 10, 25 en 100 jaar ontleend 
aan Bouwknegt, 1986). 
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Figuur 2.6.2. Neerslaghoogte te De Bilt (zomerextremen op basis van een partiële reeks) voor duren van 
6 uren tot 96 uren (4 dagen) bij een herhalingstijd Tpvan 1, 2, 5, 10, 25 en 100 jaar (ontleend 
aan Bouwknegt, 1986). 
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Figuur 2.6.3. Neerslaghoogte te De Bilt (winterextremen op basis van een partiële reeks) voor duren van 
6 uren tot 96 uren (4 dagen) bij een herhalingstijd Ti, van 1, 2, 5, 10, 25 en 100 jaar (ontleend 
aan Bouwknegt, 1986). 

De normalen van De Bilt zijn respectievelijk NB = 796 mm (jaarsom), NB = 390 mm 
(winterhalfjaar) en NB = 406 mm (zomerhalfjaar). De normalen voor andere plaatsen 
in Nederland kunnen worden afgelezen uit figuur 2.2.3 en tabel 2.1.1 (jaarsom), figuur 
2.2.5 (zomerhalfjaar) en figuur 2.2.6 (winterhalfjaar). 

2.6.3. Neerslagintensiteit bij korte tijdsintervallen 

In figuur 2.6.4 zijn voor verschillende herhalingstijden de neerslaghoeveelheden van de 
jaarextremen voor duren van 5 tot 300 minuten weergegeven. Omdat bij deze korte tijds-
duren de extremen vrijwel uitsluitend in de zomer optreden, kunnen deze jaarextremen 
eveneens als zomerextremen worden aangemerkt. 
Bij korte tijdsintervallen werkt men vaak met intensiteiten in plaats van met hoeveelhe-
den. De intensiteit, 1, verkrijgt men door de neerslaghoeveelheid te delen door de duur 
van het tijdvak waarin deze gevallen is. 
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Figuur 2.6.4. Neerslaghoogte te De Bilt (jaarextremen op basis van een partiële reeks) voor duren van 5 
tot 300 minuten bij een herhalingstijd Tp  van 1, 2, 5, 10, 25 en 100 jaar (ontleend aan Bouw-
knegt, 1986). 

Figuur 2.6.4 kan worden gebruikt om de intensiteit bij verschillende duren (D) en herha-
lingstijden te berekenen. Een iets nauwkeuriger antwoord kan worden verkregen met 
behulp van de volgende vergelijking: 

I u (1 + c ln Tp) 	u {1 + c ln(Te  — 1/2)} 	 (2.6.1) 

De parameter c in deze vergelijking kan uit figuur 2.6.5 worden afgelezen. Voor de para-
meter u geldt: 

U = 
5,74 

 

(2.6.2). 
(D + 4)0 , 76  

met D in minuten en u in mm • min'. 

Bijvoorbeeld voor een duur van 15 minuten krijgt men u = 0,61 mm min' (102 liter 
per sec per ha). Dit is de 15-minutenintensiteit die gemiddeld eens per jaar wordt over-
schreden (het zogenaamde Reinhold-getal). Uit figuur 2.6.6 volgt c = 0,42, zodat voor 
Tp = 0,5 jaar geldt: 

I 7 0,61(1 + 0,42 ln 0,5) = 0,43 mm•min - ' 
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Figuur 2.6.5. 
De waarde van de parameter c in verge-
lijking 2.6.1. in afhankelijkheid van de 
duur (ontleend aan Buishand en Velds, 
1980). 
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Dit is de 15-minutenintensiteit die gemiddeld 2 maal per jaar wordt overschreden. De 
neerslagintensiteit bij Tp  = 0,5 jaar is ongeveer de ondergrens tot waar men vergelij-
king 2.6.1 mag toepassen. Voor duren van 6 uren en langer is vergelijking 2.6.1 ook 
nog redelijk toepasbaar voor Tp  = 0,2 jaar. 

De in figuur 2.6.4 gegeven extremen hebben betrekking op het waarnemingsstation De 
Bilt. Het is niet duidelijk in hoeverre er in Nederland belangrijke plaatselijke verschillen 
zijn met betrekking tot de extremen voor korte duren, zodat aanbevolen wordt voorals-
nog overal de getallen van De Bilt aan te houden. 

2.6.4. Gebiedsgemiddelden van extreme neerslaghoeveelheden 

De hiervoor genoemde extreme waarden hebben betrekking op de neerslagsom op één 
punt. Voor vele toepassingen zijn echter niet puntneerslagen maar gebiedsgemiddelden 
van belang. Bij niet te kleine herhalingstijden zijn extremen van gebiedsgemiddelden 
echter kleiner dan die van puntneerslagen. Extremen van gebiedsgemiddelden worden 
gewoonlijk uit extremen van puntneerslagen afgeleid met behulp van de gebiedsreductie-
factor (Eng.: "areal reduction factor"). Deze wordt gedefinieerd door: 

. waarin: 

ARF = x x gI P (2.6.3) 

xp  = puntneerslagsom bij een gegeven duur D en herhalingstijd T 
xg  = gebiedsgemiddelde bij dezelfde duur en herhalingstijd 

De ARF hangt af van de oppervlakte A en de vorm van het gebied, de duur D en de herha-
lingstijd T. Daarnaast zijn er ook nog seizoeninvloeden. 
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In figuur 2.6.6 is de gebiedsreductiefactor ARF gegeven als functie van de oppervlakte 
en de duur. 
Met behulp van de gegeven waarden voor de ARF kunnen de jaarextremen van punt-
neerslagen in de figuren 2.6.1 en 2.6.4 worden herleid tot gebiedsextremen. Bij korte 
duren komen de jaarmaxima vrijwel uitsluitend voor in het zomerhalfjaar en komt de 
ARF voor de zomerextremen nagenoeg overeen met de ARF voor de jaarextremen. 
Voor het winterhalfjaar is de ARF echter veel groter en verschilt nauwelijks van 1. Het 
is daarom aan te bevelen voor gebieden kleiner dan 1.000 km 2  bij de puntextremen van 
het winterhalfjaar in figuur 2.6.2 helemaal geen gebiedsreductiefactor toe te passen om 
gebiedsextremen te verkrijgen. 

Figuur 2.6.6. 
De waarde van de gebiedsreductie-
factor ARF in afhankelijkheid van de 
oppervlakte en de duur (ontleend 
aan Buishand en Velds, 1980). 
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2.7. Tabellen 

2.7.1. Historische reeksen 

Tabel 2.7.1 Neerslaghoeveelheden in min per winterhalfjaar, zomerhalfjaar en per jaar voor zes 
waarnemingsstations vanaf 1911 

JAAR DEN HELDER 
WI ZO JAAR 

DE BILT 
WI ZO JAAR 

AVEREEST 
WI ZO JAAR 

OUDENBOSCH 
WI ZO JAAR 

GEMERT 
WI ZO JAAR 

WINTERSWIJK 
WI ZO JAAR 

1911 198 596 232 641 183 550 275 655 164 529 175 502 
1912 415 393 759 480 586 1027 414 457 850 430 394 834 447 416 846 393 354 783 
1913 352 262 593 416 352 719 349 352 661 413 367 714 372 322 685 397 338 720 
1914 374 326 747 429 341 785 361 403 823 380 377 741 410 352 740 425 396 803 
1915 484 314 800 465 412 891 442 450 836 388 372 809 394 338 794 425 322 737 
1916 408 275 595 465 430 895 373 395 771 433 417 846 473 336 751 392 372 783 
1917 247 379 739 308 458 782 249 368 673 317 397 675 277 428 691 297 437 756 
1918 396 356 678 422 478 884 399 392 750 331 368 778 310 337 720 396 426 776 
1919 348 324 663 384 350 742 312 335 689 409 317 679 387 353 711 316 306 710 
1920 308 366 526 379 416 641 382 458 654 348 353 533 362 311 530 453 349 607 

1921 165 177 415 199 156 388 176. 215 482 155 150 398 174 142 354 232 158 450 
1922 270 310 592 294 362 651 291 428 713 341 367 687 282 397 682 301 334 707 
1923 260 388 745 246 425 841 307 391 752 275 377 783 269 366 787 367 428 831 
1924 312 399 596 396 502 778 270 429 635 383 416 702 363 473 724 324 616 827 
1925 269 390 782 324 429 899 244 431 783 324 476 914 360 401 856 361 405 887 
1926 365 305 590 465 331 711 389 445 788 409 316 680 424 356 772 481 446 968 
1927 322 431 726 385 531 875 343 576 878 370 505 801 389 508 805 453 579 876 
1928 283 324 721 350 384 814 298 366 798 290 351 761 294 295 695 321 575 830 
1929 297 194 504 295 285 630 327 357 667 317 247 640 288 210 519 300 312 660 
1930 352 407 755 383 550 911 342 453 761 436 548 948 366 522 878 444 453 852 

1931 414 389 657 475 475 771 397 541 842 514 490 787 466 356 645 485 414 739 
1932 179 333 626 199 407 744 223 604 941 186 373 711 164 400 669 223 464 802 
1933 328 204 457 363 290 511 353 343 549 388 350 627 289 328 524 329 330 516 
1934 280 280 619 229 352 711 206 375 739 281 261 624 214 313 635 223 401 743 
1935 344 342 738 400 563 917 410 454 828 381 433 803 364 435 750 373 469 816 
1936 412 340 727 361 420 750 383 462 859 368 399 753 315 402 734 348 520 905 
1937 440 396 740 475 329 727 517 405 807 502 379 796 467 314 710 492 416 763 
1938 263 238 637 277 367 783 310 325 783 271 230 577 263 327 665 270 281 720 
1939 489 252 814 433 372 839 480 483 975 361 329 420 341 291 722 440 377 836 
1940 507 322 744 439 398 821 453 462 953 420 374 799 427 355 797 423 419 847 

1941 439 271 713 429 320 736 480 383 820 497 361 766 469 313 685 437 334 746 
1942 363 430 815 378 432 780 327 375 663 292 386 694 303 375 628 321 361 613 
1943 432 274 604 363 364 670 410 392 697 341 318 611 272 379 652 305 340 611 
1944 323 302 776 324 324 808 318 384 906 293 343 745 295 349 795 336 347 820 
1945 458 338 606 475 512 805 474 523 813 393 383 650 438 378 659 419 478 757 
1946 343 370 766 426 376 817 399 428 811 382 382 754 426 383 827 442 372 823 
1947 364 277 623 322 327 752 272 406 814 287 300 680 321 285 623 291 300 709 
1948 393 279 629 470 437 736 507 384 701 452 379 723 384 432 742 475 429 733 
1949 256 267 723 187 296 668 196 316 694 212 285 608 185 237 540 213 372 704 
1950 477 566 987 465 518 950 457 553 959 387 567 974 346 421 757 398 467 856 

1951 541 381 828 432 391 810 497 418 923 471 504 887 413 444 811 429 401 836 
1952 394 306 731 374 355 792 409 465 887 377 427 960 328 344 734 394 369 779 
1953 344 367 590 358 424 607 357 512 713 413 430 588 308 331 480 321 361 530 
1954 263 370 761 204 463 818 220 512 936 178 503 811 212 449 806 228 515 914 
1955 384 215 585 349 307 660 446 329 714 349 334 674 373 303 610 405 353 715 
1956 423 403 806 382 422 752 384 441 796 349 412 781 305 415 740 356 497 837 
1957 372 428 791 361 582 924 422 486 881 391 502 818 369 430 742 424 472 833 
1958 423 323 734 364 432 829 377 436 824 356 411 820 303 370 734 334 453 863 
1959 372 156 593 347 200 539 321 212 499 355 210 562 329 143 425 325 204 468 
1960 332 352 944 321 401 928 282 484 986 330 397 887 263 441 963 274 452 945 
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Vervolg tabel 2.7.1. Neerslaghoeveelheden in mm per winterhalfjaar, zomerhalfjaar en per jaar 

JAAR DEN HELDER 
WI ZO JAAR 

DE BILT 
WI ZO JAAR 

AVEREEST 
WI ZO JAAR 

OUDENBOSCH 
WI ZO JAAR 

GEMERT 
WI ZO JAAR 

WINTERS WIJK 
WI ZO JAAR 

1961 591 357 816 573 425 912 609 463 1010 545 385 914 586 449 898 609 461 1016 

1962 459 338 711 488 363 765 482 374 695 488 396 733 431 364 704 523 405 777 

1963 300 455 724 310 494 777 225 412 672 283 392 675 241 342 587 260 421 707 

1964 258 370 697 269 385 748 263 322 604 281 399 780 249 257 395 270 302 590 

1965 400 462 895 464 643 1160 345 588 992 452 516 962 395 517 958 375 560 1045 

1966 466 454 1021 559 569 1143 454 488 998 473 489 1016 501 435 1004 566 557 1189 

1967 554 303 865 509 354 856 461 409 790 487 411 835 483 354 719 545 395 805 

1968 528 577 920 491 547 863 362 493 786 437 509 838 380 473 760 401 495 801 

1969 364 335 666 306 456 748 269 453 683 314 435 740 301 417 700 286 465 719 

1970 355 355 796 372 418 909 284 456 837 381 381 847 386 322 815 347 474 963 

1971 435 245 586 412 291 561 332 278 533 365 356 641 342 330 592 378 334 586 

1972 256 326 590 229 412 658 222 460 666 270 421 652 224 424 611 220 484 682 

1973 294 354 702 266 414 781 258 347 711 219 359 691 205 340 632 242 356 718 

1974 368 356 857 396 454 997 375 381 826 408 360 864 370 359 877 382 392 881 

1975 555 317 735 543 314 630 495 423 745 517 389 720 527 346 667 511 330 645 

1976 377 193 581 298 211 542 292 257 576 251 182 465 262 202 506 313 191 502 

1977 415 200 626 378 331 793 338 335 744 373 339 776 368 364 780 317 394 754 

1978 426 257 616 427 291 665 382 326 638 364 284 615 392 303 742 358 335 656 

1979 376 347 850 393 412 873 304 351 711 390 331 779 430 321 799 334 344 699 

1980 475 403 862 442 413 863 371 418 812 440 334 733 428 390 742 346 442 812 

1981 539 226 808 543 358 992 517 306 877 447 287 816 436 308 852 471 372 889 

1982 480 367 798 471 251 635 461 299 688 438 275 693 418 299 708 387 226 570 

1983 491 414 832 495 439 891 451 434 905 476 412 766 480 400 763 426 426 837 

1984 430 378 822 502 397 890 516 395 902 399 452 930 356 410 818 415 401 846 

1985 399 438 849 295 426 725 365 483 812 352 511 811 327 434 811 335 509 793 

1986 374 348 816 405 300 834 367 266 766 383 295 837 407 362 841 362 359 823 

1987 484 414 843 512 541 976 508 409 839 452 474 860 408 399 778 448 522 935 

1988 577 629 574 593 508 521 

Tabel 2.7.2 Verdamping (4149w) per winterhalfjaar, zomerhalfjaar en per jaar voor zes 
waarnemingsstations vanaf 1911 

JAAR DEN HELDER 
WI ZO JAAR 

DE BILT 
WI ZO JAAR 

AVEREEST 
WI ZO JAAR 

OUDENBOSCH 
WI ZO JAAR 

GEMERT 
WI ZO JAAR 

WINTERSWIJK 
WI ZO JAAR 

1911 708 862 648 750 631 732 655 770 619 708 614 713 

1912 155 601 748 103 547 643 103 497 596 122 546 664 92 517 607 106 512 613 

1913 161 586 767 112 524 640 116 540 663 125 510 637 106 493 599 118 508 624 

1914 176 662 812 109 599 704 110 603 697 120 587 697 97 580 676 103 576 679 

1915 144 661 800 101 575 671 83 592 666 100 565 658 97 578 670 94 577 665 

1916 147 561 726 98 531 640 73 522 608 98 516 627 97 520 628 91 521 625 

1917 143 650 791 98 612 705 80 603 672 97 581 671 92 607 692 88 609 686 

1918 158 624 758 109 576 673 81 536 607 111 568 669 103 555 649 101 546 642 

1919 118 603 725 77 564 646 61 557 628 84 573 661 79 570 655 81 558 640 

1920 147 606 748 108 541 659 97 531 638 110 533 651 111 541 659 107 543 664 

1921 145 686 844 114 633 749 93 591 688 110 624 732 115 641 759 113 622 733 

1922 144 628 768 106 574 674 97 542 629 94 566 654 103 562 658 90 575 658 

1923 132 604 750 100 545 641 81 493 572 91 536 625 97 540 636 94 529 622 

1924 152 580 718 98 549 648 80 480 564 86 529 614 95 541 634 95 537 631 

1925 156 632 781 100 581 677 90 585 675 84 548 628 96 548 644 93 568 660 

1926 136 604 757 99 544 650 88 548 647 88 532 627 98 517 617 94 532 629 

1927 147 597 737 102 546 643 108 552 650 92 532 628 97 535 627 96 528 621 

1928 157 645 815 114 606 730 112 640 769 122 607 735 103 593 703 106 587 695 

1929 137 659 810 100 612 713 97 611 700 95 604 697 91 605 699 83 599 691 
1930 167 640 782 113 573 681 102 566 661 106 566 670 95 565 654 104 562 657 

385 



Vervo g tabel 2.7.2. Verdamping (km 9w) per winterha (jaar, zomerhalfjaar en per jaar. 

JAAR DEN HELDER 
WI ZO JAAR 

DE BILT 
WI ZO JAAR 

AVEREEST 
WI ZO JAAR 

OUDENBOSCH 
WI ZO JAAR 

GEMERT 
WI ZO JAAR 

WINTERSWIJK 
WI ZO JAAR 

1931 152 600 749 103 558 663 91 539 627 105 559 677 95 556 651 90 554 655 
1932 147 616 766 111 561 664 91 538 623 129 575 693 95 553 646 106 541 632 
1933 149 647 787 107 602 705 93 547 641 120 631 743 101 585 677 102 560 659 
1934 125 648 781 88 626 724 77 596 672 97 639 747 80 613 704 80 601 690 
1935 162 668 855 112 597 717 87 580 684 121 622 745 100 602 717 101 585 696 
1936 174 579 739 110 561 663 95 514 598 112 569 676 114 544 651 104 541 634 
1937 160 539 690 99 526 620 82 489 568 104 541 639 103 522 619 79 509 588 
1938 156 636 807 108 553 668 93 548 648 111 593 716 110 560 676 101 559 663 
1939 166 651 800 103 605 701 92 572 659 118 619 724 111 597 699 100 573 666 
1940 130 621 761 86 568 658 77 542 623 94 582 683 90 565 659 82 540 622 

1941 141 613 753 92 585 673 86 567 655 95 584 675 92 562 649 79 548 626 
1942 133 643 766 78 610 686 81 572 647 88 649 738 82 597 684 74 563 646 
1943 157 655 804 102 604 701 98 604 698 108 614 712 106 589 683 105 573 665 
1944 153 618 774 97 582 687 84 554 639 92 568 672 84 557 647 75 532 606 
1945 129 618 754 97 589 692 85 547 638 100 590 690 95 571 678 77 549 634 
1946 146 640 781 105 594 695 89 576 664 103 606 713 103 534 639 84 545 629 
1947 126 739 885 87 716 811 88 676 768 96 759 862 99 688 787 80 653 738 
1948 175 666 830 127 586 705 105 582 681 137 605 732 124 568 683 109 542 648 
1949 156 644 816 104 619 731 90 563 653 111 655 771 113 631 752 95 572 670 
1950 176 649 819 111 585 689 92 583 680 117 626 739 114 595 708 100 575 679 

1951 162 626 794 101 565 676 94 570 675 110 591 706 112 566 680 107 551 661 
1952 171 655 804 106 588 679 103 577 662 106 616 710 106 585 683 103 560 652 
1953 124 648 762 89 606 697 79 600 682 93 622 714 96 602 699 87 583 673 
1954 119 599 746 96 564 678 90 539 637 93 561 667 106 569 691 105 540 655 
1955 171 611 768 118 593 695 99 563 652 107 606 702 122 596 706 110 588 683 
1956 131 551 671 101 515 621 89 486 577 98 530 628 111 505 617 99 477 577 
1957 131 665 800 111 593 701 85 563 649 104 610 715 118 612 735 96 574 677 
1958 140 578 709 101 550 646 92 521 605 100 591 688 115 571 675 103 537 634 
1959 124 730 876 90 700 817 74 649 749 99 742 872 100 727 860 88 675 788 
1960 150 592 720 129 562 669 114 522 614 137 580 691 142 560 670 126 528 634 

1961 126 596 735 98 513 603 87 521 612 110 578 693 108 538 647 108 511 616 
1962 147 561 697 85 487 569 86 511 597 115 555 660 102 518 615 93 501 587 
1963 92 562 654 76 508 586 80 536 619 101 557 664 92 538 638 80 527 615 
1964 120 632 756 85 573 660 94 602 694 99 620 714 101 620 714 97 616 712 
1965 136 565 709 88 502 592 92 516 613 96 532 636 99 519 629 98 502 606 
1966 135 602 743 83 528 609 97 545 640 101 550 646 102 557 655 100 536 630 
1967 169 623 815 97 556 659 118 558 691 113 590 715 128 592 727 113 549 672 
1968 182 591 733 100 523 616 128 540 650 122 571 679 123 559 670 112 533 630 
1969 121 629 776 91 587 686 94 548 649 100 616 728 100 599 712 88 557 654 
1970 147 633 777 90 577 665 94 572 666 106 606 711 105 579 680 87 542 627 

1971 148 614 766 102 587 695 98 567 660 115 595 710 111 590 695 99 578 677 
1972 155 580 701 116 535 650 98 496 588 129 561 691 118 536 656 111 506 616 
1973 106 592 699 101 598 691 79 542 620 113 609 722 100 607 706 91 568 655 
1974 108 582 706 99 567 669 90 540 636 123 586 710 III 589 706 102 554 664 
1975 138 623 745 100 629 722 86 580 666 117 614 719 114 610 712 108 597 695 
1976 131 641 766 109 667 774 106 629 735 121 710 835 113 687 805 101 661 765 
1977 104 549 668 100 543 647 100 523 629 112 559 679 III 555 676 100 524 634 
1978 124 564 664 102 521 614 92 510 592 111 541 642 117 524 624 99 500 584 
[979 104 534 638 86 521 614 83 505 596 96 541 642 92 537 647 78 503 591 
[980 107 577 706 95 542 638 88 527 613 98 570 678 114 580 689 95 548 640 

1981 138 561 688 92 516 599 87 521 601 119 527 627 117 563 681 95 540 629 
[982 123 610 727 89 589 682 85 572 659 95 580 678 121 616 738 90 592 687 
[983 137 566 705 98 560 656 89 590 684 105 573 676 129 615 745 100 602 712 
'984 142 533 677 93 508 602 93 471 560 95 525 622 122 537 647 107 497 600 
985 118 548 659 84 526 610 78 511 591 88 562 653 87 556 643 90 529 614 
986 114 579 705 94 568 669 89 558 649 110 590 708 114 585 698 94 567 665 
987 126 96 88 115 104 95 

N.B. M.i.v. 1 april 1987 is de berekening van de "openwaterverdamping" volgens Penman (Eo) vervan-
gen door de referentiegewasverdamping volgens makking (Er) 

HD integrator, Dir.: BROU WISK, File: verv.tab272 
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2.7.2. Normaalwaarden neerslag en verdamping 

Tabel 2.7.3 Maand-, seizoen- en jaamormalen van de neerslaghoeveelheid (1951-1980) in mm per dis-
trict. (Bron: Klimatologische gegevens van Nederlandse stations No.10 Normalen en stan-
daardafwijkingen voor het tijdvak 1951-1980. Kon. Ned. Meteorologisch Instituut, 1982). 

Dis- 
trict 
nr. 

J FM AM J J A S O N D WI LE ZO HE 
WI ZO 

h.jr. h.jr. JAAR 

1 65 44 44 43 41 46 68 78 78 81 91 79 188 128 191 250 354 404 756 
2 65 47 46 49 50 59 82 84 74 73 82 76 188 144 226 230 398 389 787 
3 63 44 46 48 54 61 88 84 68 68 77 73 180 148 234 213 404 371 775 
4 64 46 46 46 44 51 72 84 78 77 86 77 187 137 207 241 375 396 771 
5 60 46 46 50 52 63 86 87 72 67 74 72 178 147 236 213 410 365 775 

6 62 46 48 50 56 66 90 83 64 60 70 72 181 155 239 194 410 359 768 
7 67 50 49 48 47 60 79 88 75 77 84 78 194 144 226 236 397 404 800 
8 69 52 53 55 57 67 86 89 67 65 75 80 201 165 242 207 421 395 815 
9 62 49 50 49 57 65 87 80 59 57 67 73 184 156 232 183 397 358 755 

10 63 50 51 49 54 66 80 83 62 63 74 73 187 154 229 199 394 375 769 
11 61 48 47 44 46 60 74 79 68 74 79 69 178 137 212 221 372 377 748 

12 63 50 51 46 54 66 82 83 64 68 76 72 185 151 230 209 394 381 775 
13 62 52 53 47 55 65 78 78 58 59 69 72 185 154 221 186 380 367 746 
14 57 49 52 46 56 65 78 79 56 53 64 66 172 154 221 173 379 341 720 
15 64 57 56 55 64 73 84 87 64 59 73 73 194 175 243 196 426 382 808 

land 
gem. 64 48 49 48 52 62 81 83 68 68 77 74 

Tabel 2.7.4. Standaarddeviaties van de maand-, seizoen- en jaarsommen van de neerslag in mm per district. 
(Bron: Klimatologische gegevens van Nederlandse stations No. 10 Normalen en standaard-
awijkingen voor het tijdvak 1951-1980. Kon. Ned. Metereologisch Instituut, 1982) 

Dis- 
trict 
nr. 

J FM AM J J A S O N D WI LE ZO RE 
WI ZO 

h.jr. h.jr. JAAR 

,—
  C

A
  
e
n
 7

  
..l)
 ∎0

  
N

  0
0

  0
1  
C

  
~

 f
l
 e

n
 7

  V
1 

28 21 17 25 21 21 31 33 38 41 35 35 52 41 57 72 104 

28 24 17 26 22 24 35 38 35 36 35 36 55 43 62 63 117 
30 23 17 26 23 24 34 38 36 31 32 36 56 45 62 59 110 
29 22 20 24 24 24 32 40 40 40 39 38 56 44 64 72 118 
26 23 19 26 24 31 41 40 39 34 35 37 53 44 72 65 132 
30 25 19 27 23 27 44 36 37 31 34 39 63 45 73 63 144 
29 25 21 22 26 27 36 41 41 44 39 39 58 47 64 73 127 
31 27 20 28 25 27 42 38 41 36 36 47 67 48 72 68 154 
29 28 20 27 21 27 42 33 36 32 31 42 64 44 70 61 148 
26 27 22 25 27 29 39 37 38 37 35 41 59 48 65 66 132 
25 23 21 21 24 27 33 37 38 46 36 36 52 42 61 76 123 
26 26 22 24 26 28 34 36 36 40 33 40 55 45 58 69 120 
26 29 24 25 25 30 36 33 33 36 33 40 58 47 63 65 137 
23 28 24 25 24 31 41 30 32 35 29 35 49 46 66 64 140 
25 31 24 29 24 30 38 33 37 36 33 41 53 46 65 67 155 
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Tabel 2.7.5 Maand-, seizoen- en jaarnormalen (1951-1980) van de verdamping uit een vrij wateropper-
vlak, Eomow, in mm berekend volgens Penman. 
(Bron: Klimatologische gegevens van Nederlandse stations No. 10 Normalen en standaard-
afwijkingen voor het tijdvak 1951-1080. Kon. Ned. Meteorologisch Instituut, 1982) 

station J F M A M J J A S 0 N D WI LE ZO HE 
WI ZO 

h.jr. h.jr. JAAR 

Lelystad 4 13 42 71 108 122 114 92 61 27 9 2 19 220 328 96 568 97 663 
Winterswijk 4 14 43 70 104 116 109 92 59 28 9 3 21 218 316 96 550 101 650 
Hoorn NH 6 15 43 71 110 125 118 98 65 30 12 5 26 223 341 108 587 111 697 
Oudenbosch 5 15 43 73 110 123 117 97 63 30 10 3 24 226 337 103 583 106 689 
Gemert 5 15 45 75 111 122 116 96 61 29 9 3 23 231 333 99 581 106 687 

H.v.Holl.MP 7 15 43 72 108 121 116 96 62 30 12 6 28 223 333 103 575 113 686 
Andel 4 14 43 72 106 122 114 93 60 28 8 2 19 221 329 96 567 99 666 
Dedemsvaart 2 11 39 67 102 115 107 86 53 22 5 0 13 208 308 81 530 79 610 
Urk 4 13 40 69 105 121 113 92 60 27 9 2 19 215 326 96 560 95 655 
Venlo 5 15 45 73 107 120 113 95 61 31 10 4 24 224 328 102 569 110 678 

Valkenb. ZH 6 14 42 70 105 121 116 95 61 30 12 6 27 217 332 103 568 110 679 
De Kooy 8 16 41 70 109 126 122 105 71 36 18 9 33 220 352 124 603 128 730 
Schiphol 5 15 44 74 111 123 116 96 62 29 10 4 25 229 335 100 582 107 689 
De Bilt 2 13 42 71 105 119 111 90 57 25 7 1 16 217 320 89 553 90 642 
Leeuwarden 4 12 38 67 104 119 112 90 57 27 8 2 18 209 320 93 549 91 640 

Deelen 4 14 43 73 109 118 111 92 60 28 8 2 21 225 321 96 563 99 662 
Eelde 3 12 39 67 103 119 109 88 57 25 7 2 17 209 316 89 543 88 632 
Twente 3 12 40 68 102 114 106 88 56 25 7 1 16 210 308 88 534 88 622 
Vlissingen 8 16 44 73 110 125 121 102 70 35 15 8 32 227 348 120 601 126 727 
R'dam LH 5 14 42 70 107 120 114 93 60 28 9 3 21 219 327 97 564 101 664 

Gilze-R.vlb 5 14 44 74 109 123 117 96 62 29 9 3 22 226 336 101 581 104 685 
Eindhoven 5 15 45 75 112 123 117 96 62 30 9 3 23 232 336 100 585 107 690 
Beek L. 6 16 44 73 107 120 114 94 62 31 11 4 26 223 329 105 570 112 683 
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2.7.3. Decadegegevens van enkele stations (vanaf 1971) 

De in de navolgende tabellen vermelde gegevens zijn berekend op basis van gegevens 
vermeld in de jaarboeken Regenwaarnemingen 1971 t/m 1987 (K.N.M.I. publikatie nr. 
117); de maandoverzichten van de neerslag in Nederland; de maandelijkse overzichten 
van de weersgesteldheid (1971 t/m 1980) en de maandoverzichten van het weer in Neder-
land (1981 t/m 1987). De genoemde maandoverzichten worden uitgegeven door het 
K.N.M.I. 

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de in deze paragraaf opgenomen 
waarnemingsreeksen. 

Reeks Soort gegevens Tabel nr. blz. 

Beek (L) Neerslagsom 2.7.6.a 390 
Openwaterverdamping 2.7.6.b 391 
Neerslagoverschot 2.7.6.c 392 

De Bilt Neerslagsom 2.7.7.a 393 
Openwaterverdamping 2.7.7.b 394 
Neerslagoverschot 2.7.7.c 395 

Eindhoven Neerslagsom 2.7.8.a 396 
Openwaterverdamping 2.7.8.b 397 
Neerslagoverschot 2.7.8.c 398 

De Kooy (N.H.) Neerslagsom 2.7.9.a 399 
Openwaterverdamping 2.7.9.b 400 
Neerslagoverschot 2.7.9.c 401 

Leeuwarden (vlb) Neerslagsom 2.7.10.a 402 
Openwaterverdamping 2.7.10.b 403 
Neerslagoverschot 2.7.10.c 404 

Ouderbosch Neerslagsom 2.7.11.a 405 
Openwaterverdamping 2.7.11.b 406 
Neerslagoverschot 2.7.11.c 407 

Twent (vlb) Neerslagsom 2.7.12.a 408 
Openwaterverdamping 2.7.12.b 409 
Neerslagoverschot 2.7.12.c 410 
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Tabel 2.7.6a Neerslagsom in mm per decade 	 Station: Beek (L) 

	

JAAR 
	

1971 	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

	

JAN 1 	5 	7 	2 	18 	14 	30 	19 	13 	20 	27 	43 	22 	23 	42 	23 	13 	47 

	

2 	3 	15 	2 	26 	7 	18 	18 	5 	10 	0 	61 	3 	25 	37 	5 	56 	2 

	

3 	46 	19 	19 	23 	32 	39 	17 	17 	13 	10 	2 	23 	17 	29 	37 	15 	1 

	

FEB 1 	13 	10 	8 	45 	8 	1 	40 	21 	20 	39 	24 	7 	40 	97 	27 	3 	15 

	

2 	19 	6 	41 	3 	18 	28 	32 	9 	17 	6 	5 	9 	0 	0 	0 	3 	45 

	

3 	4 	1 	33 	3 	0 	1 	24 	2 	6 	5 	2 	1 	24 	2 	0 	0 	23 

	

MRT 1 	8 	8 	9 	14 	18 	2 	2 	4 	27 	4 	50 	19 	6 	11 	4 	14 	25 

	

2 	16 	16 	2 	35 	29 	6 	14 	42 	44 	12 	24 	35 	17 	3 	27 	6 	27 

	

3 	12 	29 	16 	10 	46 	16 	25 	51 	21 	40 	26 	4 	48 	7 	16 	70 	42 

	

APR 1 	1 	34 	38 	0 	31 	8 	36 	0 	8 	28 	4 	28 	17 	17 	25 	16 	3 

	

2 	1 	20 	32 	0 	26 	5 	18 	25 	7 	2 	3 	5 	12 	6 	30 	19 	15 

	

3 	30 	4 	10 	16 	4 	5 	27 	17 	50 	19 	10 	4 	31 	0 	10 	14 	7 

	

MEI 1 	1 	11 	39 	3 	16 	7 	18 	45 	11 	17 	32 	40 	25 	60 	10 	37 	16 

	

2 	8 	52 	11 	18 	2 	10 	20 	21 	14 	0 	25 	26 	14 	26 	24 	11 	44 

	

3 	51 	29 	30 	17 	0 	15 	7 	2 	32 	17 	26 	27 	83 	86 	5 	14 	22 

	

JUN 1 	4 	22 	22 	22 	15 	19 	42 	14 	7 	19 	33 	11 	19 	36 	33 	35 	36 

	

2 	54 	13 	3 	11 	11 	1 	48 	7 	34 	14 	14 	22 	4 	2 	38 	6 	54 

	

3 	52 	29 	6 	43 	32 	3 	15 	39 	7 	37 	98 	3E 	92 	11 	53 	14 	40 

	

JUL 1 	0 	85 	0 	42 	51 	0 	0 	52 	5 	43 	25 	9 	17 	1 	9 	22 	3 

	

2 	0 	0 	33 	20 	47 	22 	29 	4 	23 	58 	6 	24 	50 	69 	25 	4 	15 

	

3 	32 	41 	27 	15 	10 	39 	30 	5 	3 	70 	24 	5 	15 	2 	55 	10 	46 

	

AUG 1 	13 	30 	14 	19 	6 	13 	3 	17 	73 	26 	30 	10 	30 	23 	49 	5 	21 

	

2 	25 	39 	0 	36 	41 	0 	68 	4 	9 	15 	19 	27 	0 	7 	10 	17 	7 

	

3 	28 	1 	8 	12 	14 	5 	28 	12 	21 	45 	10 	22 	12 	5 	3 	27 	24 

	

SEP 1 	1 	15 	4 	46 	3 	33 	10 	4 	19 	29 	16 	8 	20 	88 	24 	11 	20 

	

2 	0 	46 	7 	41 	15 	18 	0 	15 	0 	5 	20 	4 	18 	34 	11 	40 	8 

	

3 	11 	2 	22 	28 	29 	45 	3 	21 	3 	5 	34 	17 	7 	21 	4 	0 	38 

	

OKT 1 	9 	0 	5 	26 	4 	23 	37 	8 	8 	31 	32 	93 	13 	67 	13 	0 	26 

	

2 	23 	1 	42 	39 	6 	11 	2 	3 	22 	25 	39 	46 	17 	18 	0 	7 	14 

	

3 	2 	14 	25 	76 	1 	4 	6 	20 	7 	20 	35 	11 	2 	20 	0 	80 	12 

	

 NOV! 	8 	5 	11 	13 	14 	40 	46 	5 	71 	1 	6 	4 	1 	1 	25 	10 	4 

	

2 	39 	44 	25 	20 	35 	15 	36 	7 	7 	24 	20 	30 	2 	13 	12 	22 	60 

	

3 	32 	8 	21 	68 	43 	27 	29 	11 	14 	23 	33 	14 	49 	52 	20 	12 	38 

	

DEC 1 	6 	15 	30 	25 	12 	37 	16 	20 	44 	20 	70 	22 	17 	I 	27 	9 	0 

	

2 	5 	6 	52 	45 	3 	15 	14 	18 	49 	27 	27 	19 	3 	20 	14 	38 	22 

	

3 	5 	0 	15 	38 	6 	6 	32 	62 	22 	13 	15 	18 	26 	II 	26 	43 	6 

Som 	567 677 	664 	916 649 567 	811 	622 	748 	776 	943 	705 	796 925 	694 	703 828 

390 



Tabel 2.7.6b Openwaterverdamping in mm per decade berekend volgens Penman (E 0ww) 

Station: Beek (L) 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 	1 0 0 0 2 1 5 0 1 1 0 2 3 1 2 2 0 I 
2 1 2 1 6 7 3 1 3  2 0 0 1 0 2 3 1 1 
3 5 2 2 4 5 3 3 1 3 1 2 5 2 4 2 0 

FEB 	1 3 5 2 6 3 2 5 3 4 7 5 4 5 4 5 2 3 

2 6 6 6 8 6 6 7 4 4 5 3 6 5 4 5 4 3 

3 5 4 5 5 7 8 7 8 4 6 5 6 7 4 5 5 5 

MRT 1 9 13 13 9 11 12 15 II 12 10 10 14 11 9 9 9 12 

2 15 22 12 12 9 13 16 15 11 11 16 16 16 14 10 12 13 

3 17 22 19 17 15 23 16 18 20 17 25 18 20 20 21 17 19 

APR 1 17 19 19 32 15 22 17 22 19 20 18 25 18 14 29 14 

2 28 20 17 30 17 30 22 19 26 32 31 27 26 27 25 21 

3 26 25 29 21 32 30 29 29 20 20 21 25 28 39 23 26 

MEI 	1 39 31 30 23 33 43 27 27 29 33 30 24 28 23 24 36 

2 35 24 39 39 32 41 31 27 38 53 39 41 28 28 33 39 

3 35 42 44 41 37 38 52 36 39 38 40 45 27 25 45 46 

JUN 	1 35 35 39 38 43 42 32 39 34 34 39 46 45 28 46 32 

2 29 37 47 38 42 50 32 36 38 41 38 34 44 39 29 48 

3 39 32 52 38 32 68 32 30 40 31 35 36 36 40 32 55 

JUL 	1 50 34 54 35 44 66 48 26 34 26 39 44 43 41 43 40 

2 43 46 33 32 37 43 35 30 28 25 31 51 48 27 45 36 

3 40 27 34 39 43 35 29 45 38 46 36 31 49 41 40 40 

AUG 1 41 33 41 32 55 35 33 26 31 37 30 31 33 29 33 43 

2 33 26 44 35 32 41 21 30 23 26 30 37 33 33 31 27 

3 29 29 34 33 34 41 25 24 29 31 28 29 39 33 34 27 

SEP 	1 25 24 31 27 22 23 22 18 26 28 27 27 29 20 23 21 

2 20 15 25 21 24 20 18 18 25 24 19 24 19 14 21 16 

3 16 14 16 17 23 17 15 14 17 16 19 20 19 14 17 17 

OKT 1 14 15 13 9 13 15 14 11 15 13 16 10 14 10 19 13 

2 12 8 8 7 9 11 10 9 9 8 8 11 13 8 8 10 

3 9 8 8 6 6 7 8 7 10 10 8 8 6 9 6 10 

NOV 1 5 4 6 4 4 6 9 2 6 4 4 6 4 5 7 6 

2 3 4 6 9 2 2 7 4 3 7 5 3 1 3 2 6 
3 1 3 2 4 2 4 2 1 3 5 4 3 1 10 0 2 

DEC I 0 6 1 2 1 1 0 0 7 1 1 1 0 2 4 2 

2 2 0 3 3 0 0 0 2 5 3 0 1 0 2 1 1 

3 0 0 1 5 3 1 3 1 2 2 1 0 3 3 0 1 

Som 687 637 736 689 701 807 643 598 651 673 665 709 706 629 682 687 

391 



Tabel 2.7.6c Neerslagoverschot in mm per decade (P — 0.8Eamow) 	 Station: Beek (L) 

1971 1972 1973 1974 on 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

	

5 	7 	2 	16 	13 	26 	19 	12 	19 	27 	41 	20 	22 	40 	21 	13 	46 

	

2 	13 	1 	22 	2 	16 	17 	3 	10 	0 	60 	3 	23 	35 	4 	56 	1 

	

42 	18 	17 	20 	28 	37 	14 	14 	12 	8 	1 	21 	13 	27 	33 	14 	1 

	

11 	6 	6 	40 	5 	0 	36 	19 	17 	33 	20 	4 	36 	94 	23 	I 	13 

	

14 	1 	36 	—3 	13 	23 	27 	6 	14 	2 	3 	4 	—4 	—3 	—4 	0 	42 
O —3 	29 	—1 	—6 	—5 	18 	—4 	3 	0 	—3 	—4 	18 	—1 	—4 	—4 	19 

	

1 —3 	—2 	7 	9 	—7 —10 	—5 	18 	—4 	42 	8 	—3 	4 	—3 	7 	15 

	

4 —2 	—8 	26 	22 	—4 	1 	30 	36 	3 	11 	22 	4 	—8 	19 	—3 	16 
—2 	11 	0 	—4 	34 	—2 	12 	37 	5 	27 	6 —11 	32 	—9 	—1 	57 	26 

	

—12 	19 	23 —26 	19 —10 	23 —18 	—8 	12 —11 	8 	3 	5 	1 	5 

	

—21 	4 	18 —24 	12 —19 	0 	10 —14 —23 —22 —17 	—9 —15 	10 	2 

	

9 —16 —14 	—1 —22 —19 	4 	—6 	34 	3 	—7 —16 	8 —31 	—8 	—7 

—31 —14 	15 —15 —10 —27 	—3 	23 —13 	—9 	8 	21 	3 	42 	—9 	8 

	

—20 33 —20 —13 —24 —23 	—5 	—1 —16 —42 	—6 	—7 	—8 	4 	—2 —21 

	

23 —5 	—5 —16 —30 —16 —34 —27 	1 —13 	—6 	—9 	61 	66 —31 —23 

—24 —7 	—9 	—9 —20 —15 	16 —17 —20 	—8 	2 —26 —18 	14 	—3 	10 

	

31 —17 —35 —20 —23 —39 	23 —22 	3 —19 —17 	—5 —32 —30 	15 —33 

	

21 	3 —35 	13 	6 —51 —11 	15 —25 	12 	70 	7 	63 —21 	27 —30 

—40 58 —43 	14 	16 —53 —38 	31 —23 	22 	—6 —26 —17 —32 —25 —10 
—34 —37 	6 	—6 	17 —13 	1 —20 	1 	38 —19 —17 	12 	48 —11 —25 

O 20 	0 —16 —24 	11 	7 —31 —28 	33 	—4 —20 —24 —30 	23 —22 

—20 	3 —19 	—7 —38 —15 —24 	—4 	48 	—4 	6 —15 	4 	0 	23 —29 
—1 	18 —35 	8 	15 —33 	51 —20 	—9 	—6 	—5 	—3 —26 —20 —15 	—5 

	

5 —23 —19 —15 —14 —28 	8 	—8 	—3 	20 —12 	—I —19 —22 —24 	6 

	

—19 —5 —21 	24 —15 	14 	—8 —10 	—2 	6 	—6 —14 	—3 	72 	6 	—6 

	

—16 	34 —13 	24 	—5 	2 —14 	0 —20 —15 	5 —15 	3 	23 	—6 	27 
—2 —10 	9 	14 	10 	31 	—9 	10 —11 	—8 	19 	I 	—9 	10 —10 —14 

	

—2 —12 	—5 	19 	—6 	11 	26 	—1 	—4 	21 	19 	85 	2 	59 	—2 —10 

	

13 —6 	36 	33 	—1 	2 	—6 	—4 	15 	19 	33 	37 	6 	12 	—6 	—1 
—6 	7 	19 	71 	—4 	—1 	0 	14 	—1 	12 	28 	4 	—3 	13 	—5 	72 

	

4 	1 	6 	10 	11 	36 	39 	3 	66 	—3 	2 	—1 	—3 	—3 	20 	5 

	

36 	41 	21 	13 	33 	14 	31 	4 	5 	18 	16 	28 	1 	11 	10 	17 

	

31 	5 	20 	65 	42 	24 	27 	II 	12 	19 	30 	11 	49 	44 	20 	10 

	

6 	10 	29 	23 	II 	36 	16 	20 	38 	19 	70 	22 	17 	0 	24 	7 

	

3 	6 	49 	43 	3 	15 	14 	16 	45 	25 	27 	18 	3 	19 	13 	37 

	

5 	0 	14 	34 	4 	5 	30 	61 	21 	12 	14 	18 	24 	8 	26 	42 

	

16 158 	73 	363 	83 —77 	298 	141 	226 	237 	409 	135 	229 	425 	149 	153 

JAAR 

Decade 

JAN 1 
2 
3 

FEB 1 
2 
3 

MRT 1 
2 
3 

APR 1 
2 
3 

MEI 1 
2 
3 

JUN 1 
2 
3 

JUL 1 
2 
3 

AUG 1 
2 
3 

SEP 1 
2 
3 

OKT 1 
2 
3 

NOV 1 
2 
3 

DEC 1 
2 
3 

Som 
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Tabel 2.7.7a Neerslagsom per decade in min Station: De Bilt 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 mo 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 1 4 1 2 19 23 64 22 23 18 29 56 22 45 67 11 34 33 

2 4 12 0 28 19 22 13 26 9 0 52 0 22 43 2 51 0 

3 47 28 24 14 40 22 37 18 31 21 6 23 19 36 28 28 5 

FEB 1 10 16 14 20 5 4 31 17 23 67 24 9 50 68 2 0 12 

2 27 12 54 6 18 13 26 2 27 4 6 5 0 1 0 0 11 

3 5 4 10 5 0 0 39 6 7 2 1 0 10 5 1 1 16 

MRT 1 8 11 17 17 16 5 5 8 36 20 52 30 2 17 8 II 31 

2 30 4 1 36 18 10 21 39 30 32 72 32 23 8 10 2 26 

3 11 17 3 9 39 21 15 34 32 19 20 3 64 40 23 65 35 

APR 1 0 34 39 0 27 6 32 0 18 38 0 14 24 9 27 7 22 

2 8 21 15 1 24 2 19 25 11 7 3 5 22 5 34 12 19 

3 12 7 12 9 11 2 11 13 51 12 7 3 48 0 10 17 30 

MEI 1 4 17 41 2 29 4 21 10 42 1 36 18 57 18 8 34 17 

2 57 29 19 21 5 10 35 14 13 0 11 4 31 15 19 8 48 

3 28 36 48 31 0 12 5 I 65 4 49 15 43 56 10 8 41 

JUN 1 1 20 28 47 17 14 13 7 44 12 17 7 24 40 26 36 44 

2 67 16 0 30 25 19 15 3 37 32 13 50 2 5 43 5 14 

3 26 32 5 10 44 20 11 59 12 56 36 35 10 17 26 5 20 

JUL 	1 0 45 4 41 3 0 1 63 7 73 31 2 3 19 2 9 1 

2 0 5 27 25 8 9 12 2 10 62 20 21 0 53 22 1 65 

3 24 51 35 18 14 34 50 1 17 13 54 2 20 2 63 38 102 

AUG 1 12 34 29 40 0 5 12 13 26 3 9 9 19 7 30 8 19 

2 10 24 0 36 15 6 36 5 6 34 14 24 4 0 46 6 26 

3 18 2 35 3 26 6 49 21 25 26 7 21 11 1 13 70 40 

SEP 	1 1 20 9 62 2 40 4 10 12 8 3 5 11 47 29 16 4 

2 0 18 11 21 40 19 6 11 11 31 41 2 107 36 12 20 41 

3 23 1 57 57 24 5 1 35 5 3 8 18 3 65 8 0 17 

OKT 1 0 0 12 52 5 20 48 19 3 38 58 72 13 46 23 2 47 

2 18 3 70 20 7 16 3 12 36 16 68 31 24 25 2 41 33 

3 1 31 19 71 1 8 3 11 4 32 61 6 4 46 5 93 24 

NOV 1 12 13 27 15 15 7 57 5 63 10 4 6 0 6 52 14 2 

2 21 46 20 48 39 11 54 5 13 42 26 46 4 15 33 53 74 

3 38 26 27 55 44 22 61 22 2 31 30 19 84 45 14 21 25 

DEC I 6 18 29 26 13 50 6 7 31 28 64 24 44 3 29 7 1 

2 7 4 31 58 5 21 10 45 51 44 16 38 5 8 15 36 46 

3 21 0 7 44 9 17 12 54 46 17 19 18 41 18 43 76 14 

Som 561 658 781 997 630 546 796 646 874 867 994 639 893 892 729 835 1005 
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Tabel 2.7.7b Openwaterverdamping in mm per decade berekend volgens Penman (E omow) 

Station: De Bilt 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 	I 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 
2 1 2 I 4 3 4 0 1 0 0 0 0 4 3 0 3 1 
3 5 2 2 1 4 2 0 2 0 2 0 1 4 1 1 3 0 

FEB 	1 4 4 2 5 3 2 4 3 2 4 3 3 3 5 4 4 3 
2 6 5 5 7 5 6 6 4 4 5 3 5 4 3 5 5 4 
3 7 5 5 5 8 6 5 6 3 6 5 5 7 4 4 5 5 

MRT 1 10 12 11 9 10 12 14 11 12 9 8 11 9 9 7 9 11 
2 14 20 14 12 11 13 15 15 II 12 11 15 13 15 11 11 13 
3 17 22 18 21 17 19 18 17 19 17 21 17 16 17 17 19 16 

APR 1 19 22 22 32 17 20 18 21 19 18 18 22 16 13 22 18 
2 23 22 20 30 18 30 22 22 26 30 29 27 23 23 20 19 
3 31 27 26 24 26 31 27 27 21 20 22 25 24 41 26 25 

MEI 	1 42 33 28 25 31 40 25 27 28 39 29 29 26 24 24 34 
2 39 29 39 41 32 39 35 30 36 52 36 40 26 32 33 38 
3 37 41 40 37 40 38 60 39 36 36 36 43 26 26 42 42 

JUN 1 40 33 35 39 44 45 33 43 37 39 39 48 44 28 41 30 
2 30 40 46 45 45 43 34 42 34 36 32 30 44 39 32 51 
3 41 33 55 36 41 65 32 29 39 32 28 37 41 36 29 55 

JUL 	1 53 31 49 34 47 66 48 26 36 25 36 41 45 37 42 43 
2 40 50 30 33 37 40 38 33 30 27 32 51 45 28 38 36 
3 35 28 35 39 44 35 32 45 36 44 34 41 43 38 37 35 

AUG 1 33 31 37 32 60 35 27 25 31 33 32 36 31 30 29 36 
2 29 29 41 32 36 41 23 31 23 25 29 32 32 33 28 31 
3 32 31 34 34 35 43 29 27 30 27 25 26 36 34 29 24 

SEP 	I 29 22 23 22 23 21 21 21 23 24 25 23 23 21 21 19 
2 19 18 24 19 21 18 20 21 19 21 17 21 18 13 18 18 
3 15 15 14 13 22 17 14 13 17 14 17 17 17 12 15 14 

OKT 1 13 15 11 9 12 12 13 10 12 11 12 9 13 9 13 11 
2 12 9 7 6 8 9 8 8 7 7 6 9 11 9 7 11 
3 8 7 6 6 5 6 6 6 9 7 5 6 4 8 5 8 

NOV 1 5 3 4 3 2 5 6 2 3 3 3 6 2 4 5 5 
2 3 3 5 4 1 2 5 3 t 5 2 3 1 2 1 3 
3 2 2 0 2 1 3 1 1 2 4 4 2 1 3 0 2 

DEC 1 1 4 0 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 
2 2 0 2 3 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 
3 0 0 0 2 1 0 4 1 1 2 0 0 2 0 0 1 

Som 697 650 691 669 712 773 643 615 612 638 599 682 656 602 610 671 
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Tabel 2.7.7c Neerslagoverschot in mm per decade (P — 0.8 0m") 	 Station: De Bilt 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 	1 4 1 2 19 23 60 22 22 18 29 56 22 44 66 11 34 32 
2 3 10 — I 25 17 19 13 25 9 0 52 0 19 41 2 48 —1 
3 43 27 23 13 37 20 37 16 31 19 6 23 16 36 27 25 5 

FEB 1 6 13 12 16 3 2 28 15 22 64 21 6 48 64 —1 —3 9 
2 22 8 50 0 14 8 21 —1 24 0 3 1 —3 —2 —4 —4 8 
3 —1 0 6 1 —6 —5 35 1 4 —3 —3 —4 4 2 —2 —3 12 

MRT 1 0 1 8 10 8 —4 —6 —1 26 13 45 21 —5 10 3 3 23 
2 19 —12 —10 27 9 0 9 27 21 22 63 20 13 —4 1 —7 15 
3 —3 —1 —11 —8 25 6 1 20 16 5 3 —10 51 26 10 49 22 

APR 1 —15 16 21 —26 13 —10 18 —17 3 24 —14 —4 11 —2 10 —8 
2 —10 3 —1 —23 10 —22 1 7 —10 —17 —21 —16 3 —13 18 —3 
3 —13 —15 —9 —10 —10 —23 —11 —9 34 —4 —10 —17 28 —33 —11 —3 

MEI 1 —30 —9 19 —18 4 —28 1 —12 20 —30 13 —5 36 —1 —12 7 
2 26 6 —12 —12 —21 —21 7 —10 —16 —42 —18 —29 10 —11 —8 —23 
3 —1 3 16 1 —32 —18 —43 —30 36 —25 20 —20 23 36 —24 —25 

JUN 	1 —31 —6 0 16 —18 —22 —13 —27 14 —19 —14 —31 —11 18 —6 12 
2 43 —16 —37 —6 —II —15 —12 —31 10 3 —13 26 —34 —26 17 —35 

3 —7 6 —39 —19 11 —32 —15 36 —19 30 14 5 —23 —12 2 —39 

JUL 	1 —42 20 —35 14 —35 —53 —37 42 —22 53 2 —31 —33 —10 —31 —25 
2 —32 —35 3 —1 —22 —23 —18 —24 —14 40 —6 —19 —36 30 —8 —28 

3 —4 29 7 —13 —21 6 24 —35 —12 —22 26 —31 —14 —28 33 10 

AUG 1 —14 9 —1 14 —48 —23 —10 —7 1 —23 —17 —20 —6 —17 6 —21 
2 —13 1 —33 10 —14 —27 18 —20 —12 14 —9 —2 —21 —26 23 —18 
3 —8 —23 8 —24 —2 —28 26 —1 1 4 —13 0 —18 —26 —11 50 

SEP 	1 —22 2 —9 44 —16 23 —13 —7 —6 —11 —17 —14 —7 30 12 1 
2 —15 4 —8 6 23 5 —10 —6 —4 14 27 —15 93 26 —2 6 
3 11 —11 46 47 6 —9 —10 25 —9 —8 —5 4 —11 55 —4 —11 

OKT 1 —10 —12 3 45 —4 10 38 11 —7 29 49 65 3 39 12 —6 

2 9 —5 64 15 0 8 —3 6 30 10 64 24 15 17 —4 32 
3 —6 26 14 66 —3 3 —2 6 —4 26 57 1 0 39 1 87 

NOV 1 8 11 23 13 13 3 53 4 60 7 2 1 —2 2 48 10 
2 19 44 16 44 38 9 50 2 12 38 25 43 3 13 32 51 
3 37 24 27 54 43 19 60 21 0 28 27 17 83 42 14 19 

DEC 1 5 14 29 23 12 50 6 7 29 28 64 24 44 3 28 6 
2 5 4 29 56 5 21 10 45 50 42 16 37 5 8 13 34 
3 21 0 7 42 8 17 9 54 46 15 19 18 40 18 43 75 

Som 4 137 227 461 59 —74 284 154 382 353 514 90 368 410 238 297 
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Tabel 2.7.8a Neerslagsom per decade in mm 	 Station: Eindhoven 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

2 	1 	1 	18 	17 	40 	22 	19 	19 	29 	52 	39 	36 	44 	19 	30 	41 
3 	14 	1 	30 	13 	14 	20 	12 	19 	0 	55 	0 	23 	44 	5 	65 	1 

47 	22 	22 	15 	38 	20 	18 	17 	16 	15 	6 	27 	17 	29 	37 	34 	6 

5 	16 	6 	58 	9 	2 	28 	20 	19 	68 	23 	5 	46 	64 	10 	2 	9 
19 	12 	39 	3 	14 	17 	27 	3 	33 	3 	6 	4 	1 	0 	0 	0 	32 
8 	1 	26 	3 	0 	1 	19 	3 	9 	2 	0 	1 	10 	8 	1 	0 	11 

10 	10 	13 	17 	17 	3 	2 	10 	41 	7 	52 	33 	9 	13 	10 	14 	24 
21 	9 	2 	42 	23 	9 	21 	29 	66 	15 	34 	34 	18 	5 	8 	1 	31 
21 	21 	6 	7 	44 	13 	15 	64 	34 	32 	25 	3 	62 	30 	29 	76 	52 

3 	29 	38 	0 	21 	4 	30 	0 	16 	33 	4 	2 	33 	15 	29 	11 	3 
26 	18 	18 	0 	21 	2 	20 	10 	8 	6 	3 	11 	8 	11 	50 	22 	16 
30 	4 	11 	14 	7 	0 	14 	17 	43 	12 	5 	4 	41 	0 	16 	24 	0 

2 	5 	40 	2 	15 	7 	27 	60 	31 	3 	29 	19 	29 	25 	14 	29 	4 
51 	12 	13 	15 	3 	13 	35 	16 	11 	0 	14 	7 	29 	28 	23 	9 	34 
63 	47 	11 	17 	0 	27 	6 	2 	59 	7 	37 	14 	70 	67 	13 	20 	43 

4 	40 	28 	16 	17 	6 	36 	14 	26 	10 	13 	27 	28 	40 	40 	43 	36 
82 	7 	0 	10 	17 	8 	14 	11 	24 	12 	7 	30 	0 	4 	43 	21 	40 
39 	20 	6 	27 	51 	4 	35 	45 	12 	48 	71 	23 	23 	34 	66 	7 	17 

0 	89 	4 	37 	21 	0 	0 	56 	5 	55 	6 	10 	14 	3 	2 	17 	5 
0 	2 	59 	13 	22 	20 	28 	8 	4 	50 	10 	5 	0 	63 	3 	2 	44 

31 	37 	29 	18 	11 	5 	12 	14 	27 	93 	42 	5 	15 	2 	39 	22 	51 

14 	35 	5 	41 	6 	21 	0 	12 	50 	9 	7 	11 	8 	13 	38 	11 	23 
35 	22 	0 	20 	33 	0 	110 	12 	12 	9 	20 	29 	1 	4 	47 	8 	7 
13 	1 	12 	6 	19 	27 	65 	21 	6 	39 	8 	26 	7 	0 	9 	81 	38 

1 	18 	11 	58 	3 	36 	9 	7 	34 	11 	0 	9 	14 	57 	40 	7 	6 
2 	31 	7 	13 	27 	15 	0 	6 	1 	13 	39 	0 	90 	45 	14 	40 	30 

29 	1 	27 	38 	39 	15 	1 	38 	1 	9 	27 	22 	3 	44 	3 	0 	11 

6 	0 	6 	22 	12 	12 	40 	22 	3 	20 	37 	60 	9 	57 	19 	0 	53 
17 	3 	47 	19 	5 	16 	2 	2 	15 	29 	44 	57 	23 	23 	2 	5 	23 
5 	26 	19 	53 	0 	3 	2 	16 	2 	21 	36 	4 	2 	37 	1 	73 	13 

15 	4 	14 	16 	8 	30 	56 	4 	76 	1 	5 	4 	1 	3 	38 	11 	0 
34 	44 	18 	31 	39 	15 	54 	3 	7 	30 	29 	45 	2 	18 	24 	30 	64 
30 	20 	18 	61 	32 	25 	57 	21 	8 	14 	34 	20 	69 	40 	17 	13 	42 

7 	13 	27 	27 	12 	38 	11 	26 	23 	20 	58 	33 	18 	1 	26 	10 	0 
10 	6 	40 	48 	4 	11 	13 	31 	75 	28 	15 	43 	6 	13 	18 	38 	23 
4 	1 	7 	36 	6 	8 	23 	55 	31 	16 	25 	16 	19 	8 	33 	73 	10 

	

689 641 	631 	851 	626 487 872 706 866 769 878 682 784 892 786 849 843 

JAAR 

Decade 

JAN 1 
2 
3 

FEB 1 
2 
3 

MRT 1 
2 
3 

APR 1 
2 
3 

MEI 1 
2 
3 

JUN 1 
2 
3 

JUL 1 
2 
3 

AUG 1 
2 
3 

SEP 1 
2 
3 

OKT 1 
2 
3 

NOV 1 
2 
3 

DEC 1 
2 
3 

Som 
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Tabel 2.7.8b Openwatervt damping in mm per decade berekend volgens Penman (0m") 

Station: Eindhoven (tot 1981 Gemert) 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 1 0 1 0 1 2 5 0 2 0 0 2 3 3 3 0 0 2 
2 1 3 1 6 6 4 0 2 0 0 1 0 7 5 0 4 1 
3 5 3 2 3 5 5 2 4 1 3 1 2 5 3 1 3 0 

FEB 	I 4 4 2 5 2 3 4 3 4 6 6 5 4 6 4 4 3 
2 6 6 5 9 6 7 7 4 4 6 4 7 6 5 4 6 4 
3 6 5 5 5 7 7 5 7 3 7 6 6 9 5 4 6 5 

MRT 1 10 12 11 9 11 13 16 11 13 10 10 15 11 10 8 10 12 
2 16 22 13 13 10 13 17 15 12 12 16 18 16 16 10 13 13 
3 17 23 18 18 16 23 18 18 21 18 25 17 19 19 18 20 17 

APR 1 18 22 21 35 17 20 20 22 19 21 19 26 19 14 23 19 
2 28 21 20 31 18 31 24 21 29 35 34 28 28 27 22 20 
3 29 29 26 22 29 33 32 29 22 23 25 29 26 45 25 24 

MEI 	1 43 31 28 24 35 42 26 27 28 39 32 27 29 26 22 37 
2 36 25 39 42 34 42 35 30 38 57 40 41 29 32 34 39 
3 37 44 41 41 42 40 59 39 41 38 41 48 28 25 45 45 

JUN 1 38 36 39 40 45 44 35 41 36 38 33 47 45 30 44 35 
2 27 38 47 42 42 45 33 42 36 43 39 34 50 40 32 52 
3 38 34 52 40 36 66 33 32 39 31 34 37 39 42 30 55 

JUL 	1 52 31 52 38 48 70 49 26 35 28 41 41 47 40 44 42 
2 44 50 31 34 36 40 38 32 30 26 31 53 52 29 41 37 
3 37 29 35 38 42 36 32 45 38 47 37 38 49 42 39 37 

AUG 1 40 32 38 30 55 39 31 27 32 36 30 34 37 30 32 39 
2 33 29 43 35 32 44 22 30 24 26 30 36 34 33 31 27 
3 32 30 35 34 33 40 27 28 29 29 27 28 38 34 34 25 

SEP 	1 27 22 26 25 22 22 22 21 23 25 26 27 27 20 22 21 
2 18 16 22 20 22 18 18 20 20 23 19 22 19 13 20 16 
3 14 14 14 17 22 15 15 13 18 15 18 20 19 13 16 15 

OKT 1 12 13 12 10 12 14 14 10 15 13 16 10 16 11 16 12 
2 12 8 7 6 8 10 8 8 8 7 8 11 15 8 7 11 
3 8 7 6 6 5 6 6 6 11 8 7 8 6 8 5 9 

NOV! 4 3 5 3 3 4 8 2 5 4 4 8 3 4 4 5 
2 2 3 6 7 2 1 7 4 1 6 4 4 2 2 2 4 
3 1 3 1 3 1 3 2 1 2 5 6 3 2 5 0 1 

DEC 1 0 5 1 3 1 0 1 1 6 1 1 2 0 0 3 2 
2 1 0 3 4 0 1 0 1 3 2 1 3 1 0 1 2 
3 0 0 1 6 3 0 4 1 1 1 1 0 5 0 0 1 

Som 696 654 708 705 710 806 670 625 647 689 675 738 745 645 643 698 
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Tabel 2.7.8c Neerslagoverschot in mm per decade (P — 0.8Eom") 

Station: Eindhoven (tot 1981 Gemert) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

2 	0 	1 	17 	15 	36 	22 	17 	19 	29 	50 	37 	34 	42 	19 	30 	39 
2 	12 	0 	25 	8 	11 	20 	10 	19 	0 	54 	0 	18 	40 	5 	62 	0 

43 	20 	20 	13 	34 	16 	16 	14 	15 	13 	5 	25 	13 	26 	37 	32 	6 

2 	13 	4 	54 	7 	0 	25 	18 	16 	63 	18 	1 	43 	60 	7 	—2 	6 
14 	7 	35 	—4 	9 	11 	21 	0 	30 	—2 	3 	—2 	—4 	—4 	—3 	—5 	29 
3 —3 	22 	—1 	—6 	—5 	15 	—3 	7 	—4 	—5 	—4 	3 	4 	—3 	—5 	7 

2 	0 	4 	10 	8 	—7 —II 	1 	31 	—1 	44 	21 	0 	5 	3 	6 	15 
8 —9 	—8 	32 	15 	—1 	7 	17 	56 	5 	21 	20 	5 	—7 	0 —10 	20 
7 	3 	—8 	—7 	31 	—5 	1 	50 	17 	18 	5 —11 	47 	14 	15 	60 	39 

—II 	11 	21 	—28 	7 	—12 	14 	—18 	1 	16 	—11 	—19 	18 	4 	II 	—5 
4 	1 	2 —25 	7 —23 	1 	—7 —15 —22 —24 —11 —15 —II 	33 	6 
7 —19 —10 	—4 —16 —26 —12 	—6 	25 	—6 —15 —19 	20 —36 	—4 

—32 —20 	18 —17 —13 —27 	6 	38 	9 —28 	3 	—3 	6 	4 	—4 	0 
22 —8 —18 —19 —24 —21 	7 	—8 	—19 —46 —18 —26 	5 	2 	—4 —22 
33 	12 —22 —16 —34 	—5 —41 —29 	26 —23 	4 —24 	47 	47 —23 —16 

—26 	11 	—3 —16 —19 —29 	8 —19 	—3 —20 —13 —11 	—9 	16 	5 	15 
60 —23 —38 —24 —17 —28 	—12 —23 	—5 —22 —24 	3 —40 —29 	18 —21 
9 —7 —36 	—5 	22 —49 	9 	19 —19 	23 	44 	—7 	—8 	0 	42 —37 

—42 	64 —38 	7 —17 —56 —39 	35 —23 	33 —27 —23 —24 —29 —33 —17 
—35 —38 	34 —14 	—7 —12 	—2 —18 —20 	29 —15 —37 —42 	40 —30 —28 

1 	14 	1 —12 —23 —24 —14 —22 	—3 	55 	12 —25 —25 —31 	8 	—8 

—18 	9 —25 	17 —38 —10 —25 —10 	24 —20 —17 —16 —22 —11 	12 —20 

	

9 —1 —34 	—8 	7 —35 	92 —12 	—7 —12 	—4 	0 —26 —22 	22 —14 
—13 —23 —16 —21 	—7 	—5 	43 	—1 —17 	16 —14 	4 —24 —27 —18 	61 

—21 	0 —10 	38 —15 	18 	—9 —10 	16 	—9 —21 —13 	—8 	41 	22 —10 
—12 	18 —11 	—3 	9 	I —14 —10 —15 	—5 	24 —18 	75 	35 	—2 	27 

18 —10 	16 	24 	21 	3 —11 	28 —13 	—3 	13 	6 —12 	34 —10 —12 

—4 —10 	—4 	14 	2 	1 	29 	14 	—9 	10 	24 	52 	—4 	48 	6 	—9 
7 —3 	41 	14 	—1 	8 	—4 	—4 	9 	23 	38 	48 	11 	17 	—4 	—4 

—1 	20 	14 	48 	—4 	—2 	—3 	II 	—7 	15 	30 	—2 	—3 	30 	—3 	66 

12 	2 	10 	14 	6 	27 	50 	2 	72 	—2 	2 	—2 	—1 	0 	35 	7 
32 	42 	13 	25 	37 	14 	48 	0 	6 	25 	26 	42 	0 	16 	22 	27 
29 	18 	17 	59 	31 	23 	55 	20 	6 	10 	29 	18 	68 	36 	17 	12 

7 	9 	26 	25 	11 	38 	10 	25 	18 	19 	57 	31 	18 	1 	24 	9 
9 	6 	38 	45 	4 	10 	13 	30 	73 	26 	14 	41 	6 	13 	17 	36 
4 	1 	6 	31 	4 	8 	20 	54 	30 	15 	24 	16 	15 	8 	33 	72 

131 119 	62 	288 	54 —157 	335 	203 	350 	218 	336 	92 	185 	376 	272 	287 Som 
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JAAR 

Decade 

JAN 1 
2 
3 

FEB 1 
2 
3 

MRT 1 
2 
3 

APR 1 
2 
3 

MEI 1 
2 
3 

JUN 1 
2 
3 

JUL 1 
2 
3 

AUG 1 
2 
3 

SEP 1 
2 
3 

OKT 1 
2 
3 

NOV 1 
2 
3 

DEC 1 
2 
3 



Tabel 2.7.9a Neerslagsom per decade in mm 	 Station: De Kooy (N.H.) 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 282 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 	1 11 1 3 10 12 74 25 18 17 21 46 37 38 40 59 31 44 
2 5 15 2 31 30 11 28 22 16 0 36 0 25 40 7 39 0 
3 58 17 23 12 57 20 21 30 26 29 7 25 17 21 48 15 5 

FEB 1 12 9 15 21 7 7 30 18 17 45 24 18 30 42 2 1 18 

2 27 8 50 8 19 12 23 5 25 1 6 4 2 0 0 0 4 
3 5 3 8 6 0 2 15 11 4 0 1 0 11 6 2 3 11 

MRT 1 10 13 8 15 24 2 4 5 22 21 37 33 I 20 14 5 25 

2 26 0 1 28 12 7 18 37 35 22 67 21 19 3 13 1 16 

3 5 16 2 1 27 11 19 28 28 24 18 3 56 40 22 44 22 

APR 1 0 28 34 0 28 2 14 0 18 9 0 15 19 15 20 7 5 
2 7 20 15 0 24 1 9 20 12 5 1 5 17 4 13 30 12 
3 10 9 5 8 8 1 20 6 30 7 7 1 17 0 9 16 4 

MEI 	1 9 7 19 1 11 2 21 14 25 0 10 24 39 8 8 26 5 
2 17 16 19 15 6 5 13 6 7 0 8 1 26 12 7 5 23 
3 18 19 15 5 3 12 0 0 40 5 41 1 35 76 24 18 16 

JUN 	1 0 26 16 16 12 3 17 7 23 9 3 10 14 35 45 36 32 
2 54 24 0 3 32 15 8 2 46 10 10 21 5 8 39 2 6 
3 16 11 3 10 11 0 5 32 11 62 12 88 26 11 32 1 22 

JUL 	1 0 82 10 27 2 0 1 48 7 43 12 21 2 14 7 35 0 
2 4 0 59 20 20 21 15 1 6 43 10 15 0 17 30 1 102 
3 22 22 21 22 12 24 10 5 15 49 27 0 4 7 49 36 44 

AUG! 22 16 22 8 9 5 14 2 M 118 3 19 7 14 54 14 16 

2 45 11 0 17 18 0 31 2 1 7 2373 1 38 3 10 

3 2 3 9 4 28 25 13 13 44 25 7 42 9 0 26 75 53 

SEP 	1 1 13 14 84 5 41 6 19 12 4 0 3 39 53 28 26 17 

2 2 25 10 6 76 30 3 22 20 20 40 20 145 26 2 19 27 
3 18 1 82 109 40 7 1 30 12 5 23 41 9 78 6 0 21 

OKT 1 0 0 11 55 27 31 39 28 13 37 69 55 31 29 54 2 37 

2 68 3 55 44 2 11 2 15 19 22 48 51 54 14 3 39 73 

3 2 27 21 77 0 14 13 9 2 41 72 19 6 28 0 75 18 

NOV 1 27 16 22 17 51 27 59 5 64 16 4 15 0 11 56 32 2 

2 22 79 22 53 47 8 64 13 42 48 36 57 5 19 22 30 78 
3 33 28 75 37 58 27 37 30 9 27 39 22 61 76 22 22 22 

DEC 1 5 22 32 14 29 86 6 10 29 36 46 27 36 5 37 6 5 
2 9 5 36 46 8 24 10 27 59 48 9 31 6 21 23 62 37 
3 27 1 6 26 10 16 24 49 57 22 16 14 18 29 27 63 13 

Som 608 596 745 856 765 584 638 599 834 881 807 796 832 823 848 820 845 
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Tabel 2.7.9b Openwaterverdamping in mm per decade berekend volgens Penman (kmow) 

Station: De Kooy (N.H.) 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 1 1 2 0 0 4 6 0 5 0 1 4 2 5 8 2 1 5 
2 1 2 0 3 6 7 0 1 2 0 5 0 10 11 2 6 4 
3 3 5 1 2 10 5 1 3 1 2 0 1 6 3 4 5 1 

FEB 	1 5 3 3 4 3 3 3 3 2 4 6 4 6 8 7 4 3 
2 6 5 6 7 5 6 5 4 4 4 5 6 6 5 6 6 5 
3 8 4 6 5 5 6 5 6 3 6 5 5 7 5 3 5 5 

MRT 1 11 11 9 8 7 12 13 10 11 10 9 13 9 9 6 8 11 
2 12 19 13 10 13 13 14 13 9 11 10 15 13 16 10 8 12 
3 19 20 17 17 17 20 17 17 19 16 20 14 18 18 17 17 14 

APR 1 14 20 22 25 18 20 19 18 17 20 16 22 18 16 18 19 
2 19 21 21 26 15 24 24 25 24 32 32 26 21 25 20 16 
3 33 31 22 22 23 31 26 25 21 22 24 24 24 39 30 23 

MEI 1 41 29 27 25 28 34 22 27 29 35 29 32 25 26 23 33 
2 35 35 40 38 28 39 39 33 36 53 39 37 28 32 33 39 
3 41 43 34 39 45 36 56 37 35 36 40 44 27 25 43 42 

JUN 1 37 33 33 39 44 42 33 44 36 40 43 47 42 28 40 29 
2 35 40 45 46 43 40 36 44 33 38 33 35 42 40 35 50 
3 43 39 55 35 44 60 31 32 41 35 31 42 45 40 31 55 

JUL 	1 48 29 45 34 47 60 45 29 37 26 41 44 41 34 43 42 
2 47 50 33 38 32 40 36 34 37 30 35 48 43 28 40 39 
3 39 34 34 38 42 43 38 44 34 46 39 43 42 37 36 35 

AUG 1 37 31 35 33 53 39 28 29 30 33 33 36 35 33 33 37 
2 34 29 38 31 36 42 25 34 25 28 31 37 34 33 32 34 
3 38 35 31 35 34 39 29 33 31 35 29 30 33 36 32 28 

SEP 	1 32 26 23 25 27 24 22 27 23 27 28 24 28 27 25 24 
2 25 18 21 20 20 16 24 29 26 26 19 20 21 19 19 19 
3 16 17 17 15 22 14 15 19 19 16 19 19 17 15 15 15 

OKT 1 18 13 10 12 18 1 1 15 12 II 21 16 9 16 12 15 11 
2 18 9 9 7 10 9 7 10 9 11 11 10 19 12 9 9 
3 13 8 8 11 5 6 6 11 10 12 8 7 9 12 7 14 

NOV1 14 5 6 5 4 4 12 3 6 5 8 6 2 5 H 10 
2 9 7 10 6 4 1 12 9 1 8 6 H 4 3 3 4 
3 4 4 3 7 3 7 4 5 3 7 10 4 4 10 2 3 

DEC 1 2 5 2 6 3 4 0 0 3 4 3 2 1 3 3 4 
2 4 0 4 7 0 2 0 2 5 3 0 6 0 3 2 5 
3 3 	0 	0 	6 	4 	1 	5 	1 	3 	3 	1 	2 	4 	1 	2 	6 

Som 765 	682 	683 	687 	722 	766 	667 	678 	636 	706 	688 	727 	705 	677 	659 	705 



Tabel 2.7.9c Neerslagoverschot in mm per decade (P — 0.8 0M0 '1) 	Station: De Kooy (N.H) 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 om 1986 1987 

Decade 

JAN 1 10 —1 3 10 8 69 25 14 17 20 43 36 34 34 57 30 40 
2 4 13 2 29 25 5 28 21 14 0 32 0 17 31 5 34 —3 
3 56 13 22 10 49 16 21 28 25 27 7 24 12 18 45 11 4 

FEB 1 8 7 12 18 5 4 28 15 15 42 19 15 25 35 —4 —2 16 
2 22 4 45 3 15 7 19 1 22 —2 2 —1 —2 —4 —5 —5 —1 
3 —2 0 3 2 —4 —3 11 6 1 —5 —3 —4 6 2 0 —1 7 

MRT 1 1 5 1 9 18 —7 —7 —4 13 13 30 23 —6 13 10 —I 16 
2 16 —15 —9 20 2 —3 7 27 28 13 59 9 9 —10 5 —6 6 
3 —10 0 —11 —13 13 —5 5 15 13 11 2 —9 42 26 9 30 11 

APR 1 —11 12 16 —20 14 —14 —1 —14 5 —7 —13 —3 4 2 6 —8 
2 —8 3 —2 —21 12 —18 —11 0 —8 —21 —25 —16 0 —16 —3 17 
3 —16 —16 —13 —9 —11 —24 0 —14 13 —11 —13 —18 —2 —31 —15 —2 

MEI 1 —24 —16 —2 —19 —12 —25 3 —8 2 —28 —14 —2 19 —13 —10 —I 
2 —11 —12 —13 —16 —17 —26 —19 —20 —22 —42 —24 —28 3 —13 —19 —26 
3 —15 —15 —12 —26 —33 —17 —45 —30 12 —24 9 —34 13 56 —10 —15 

JUN 1 —29 —1 —11 —16 —23 —31 —10 —28 —6 —23 —32 —27 —20 13 13 13 
2 26 —8 —36 —34 —3 —17 —21 —33 19 —20 —17 —7 —29 —24 11 —38 
3 —19 —20 —41 —18 —24 —48 —20 6 —22 34 —13 54 —11 —21 7 —43 

JUL 	1 —38 59 —26 —1 —36 —48 —35 25 —23 22 —21 —14 —31 —13 —27 2 
2 —34 —40 33 —10 —5 —11 —14 —26 —24 19 —18 —23 —34 —6 —2 —31 
3 —9 —6 —6 —8 —22 —11 —21 —30 —12 12 —4 —34 —29 —23 20 8 

AUG 1 —7 —9 —6 —18 —33 —26 —9 —11 —3 92 —23 —10 —21 —12 28 —16 
2 18 —12 —30 —7 —10 —34 11 —25 —20 —15 —13 7 —24 —26 12 —24 
3 —20 —25 —16 —24 1 —7 —10 —14 19 —3 —16 18 —18 —29 1 53 

SEP 	1 —25 —7 —5 64 —17 22 —12 —3 —7 —17 —22 —16 17 31 8 6 
2 —18 11 —7 —10 60 18 —16 —1 0 —1 25 4 129 11 —13 4 
3 5 —12 68 97 22 —5 —11 14 —4 —8 8 26 —5 66 —6 —12 

OKT 1 —14 —10 3 46 12 22 27 19 4 20 56 48 19 20 42 —7 
2 54 —4 48 39 —6 4 —4 7 12 13 39 43 39 4 —5 32 
3 —9 20 15 68 —4 9 8 0 —6 32 66 14 —1 18 —5 64 

NOV 1 16 12 17 13 48 24 49 2 60 12 —2 10 —1 7 48 24 
2 15 74 14 48 44" 7 55 5 41 42 31 48 2 17 19 27 
3 30 25 73 32 56 22 34 26 7 21 31 19 58 68 21 20 

DEC 1 4 18 31 9 27 83 6 10 26 33 44 25 36 3 34 3 
2 6 5 32 41 8 23 10 26 55 45 9 27 6 19 21 58 
3 25 1 6 22 7 15 20 49 55 20 15 12 15 28 25 58 

Som —3 53 198 310 186 —30 101 55 321 316 254 216 271 281 323 256 
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Tabel 2.7.10a Neerslagsom per decade in mm 
	

Station: Leeuwarden 

	

JAAR 
	

1971 	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

	

JAN 1 	11 	0 	2 	13 	12 	65 	17 	30 	7 	20 	35 	41 	33 	57 	36 	41 	45 

	

2 	7 	7 	1 	35 	25 	17 	11 	14 	10 	0 	32 	0 	23 	68 	5 	43 	2 

	

3 	50 	16 	18 	18 	48 	31 	25 	24 	23 	28 	1 	32 	30 	14 	42 	28 	5 

	

FEB 1 	8 	15 	12 	18 	9 	4 	31 	2 	11 	48 	28 	15 	29 	40 	2 	1 	20 

	

2 	23 	8 	36 	6 	14 	21 	32 	2 	16 	3 	10 	4 	1 	1 	0 	0 	3 

	

3 	11 	6 	18 	5 	0 	3 	28 	6 	1 	0 	1 	0 	13 	4 	3 	0 	11 

	

MRT 1 	13 	9 	16 	5 	20 	4 	2 	8 	34 	11 	21 	35 	2 	22 	15 	4 	30 

	

2 	19 	0 	4 	21 	4 	0 	17 	50 	23 	18 	66 	25 	25 	7 	11 	0 	14 

	

3 	14 	25 	3 	3 	12 	12 	7 	25 	26 	18 	22 	3 	72 	33 	27 	46 	24 

	

APR 1 	4 	31 	28 	0 	38 	2 	14 	1 	14 	7 	0 	17 	18 	8 	21 	7 	6 

	

2 	6 	28 	8 	0 	28 	0 	12 	24 	9 	9 	1 	6 	17 	3 	20 	15 	14 

	

3 	7 	5 	1 	6 	6 	4 	35 	0 	29 	8 	5 	7 	31 	0 	13 	12 	1 

	

MEI 1 	11 	7 	21 	11 	24 	9 	20 	6 	21 	1 	9 	44 	42 	8 	8 	14 	5 

	

2 	26 	23 	9 	22 	16 	14 	13 	13 	8 	0 	27 	3 	44 	11 	4 	6 	45 

	

3 	7 	38 	24 	4 	6 	24 	0 	0 	43 	16 	17 	4 	49 	56 	59 	18 	13 

	

JUN 1 	2 	55 	21 	32 	13 	9 	23 	11 	37 	19 	5 	9 	21 	51 	18 	41 	37 

	

2 	47 	7 	1 	7 	4 	17 	12 	6 	22 	17 	12 	43 	13 	18 	50 	20 	7 

	

3 	25 	15 	21 	16 	34 	0 	12 	50 	25 	59 	18 	65 	8 	25 	30 	2 	47 

	

JUL 1 	0 	60 	3 	34 	2 	0 	4 	43 	4 	44 	13 	3 	0 	32 	18 	30 	1 

	

2 	5 	0 	28 	21 	20 	4 	17 	3 	9 	75 	14 	5 	0 	35 	40 	2 	70 

	

3 	46 	52 	45 	22 	12 	27 	28 	1 	49 	5 	16 	2 	10 	10 	81 	26 	34 

	

AUG 1 	36 	31 	17 	14 	0 	15 	7 	42 	33 	45 	3 	5 	13 	17 	70 	23 	24 

	

2 	27 	14 	2 	28 	8 	0 	48 	7 	0 	9 	17 	60 	6 	0 	38 	9 	13 

	

3 	33 	3 	19 	4 	18 	14 	8 	18 	24 	18 	11 	34 	6 	0 	15 	74 	47 

	

SEP 1 	5 	23 	10 	64 	1 	37 	9 	34 	36 	4 	0 	3 	41 	54 	29 	35 	21 

	

2 	2 	32 	13 	5 	24 	14 	9 	18 	17 	29 	51 	32 	90 	18 	7 	13 	27 

	

3 	26 	2 	75 	39 	33 	5 	4 	68 	13 	12 	5 	22 	10 	54 	6 	0 	34 

	

OKT 1 	0 	0 	13 	36 	31 	19 	50 	13 	7 	47 	43 	50 	53 	33 	33 	1 	30 

	

2 	53 	4 	76 	23 	14 	2 	1 	27 	38 	16 	41 	27 	53 	22 	2 	22 	42 

	

3 	7 	25 	17 	60 	0 	6 	6 	4 	6 	49 	43 	10 	5 	35 	2 	75 	26 

	

NOV 1 	17 	19 	23 	13 	20 	27 	38 	2 	67 	8 	5 	10 	0 	4 	76 	23 	2 

	

2 	17 	66 	42 	44 	36 	4 	65 	12 	26 	48 	37 	51 	9 	4 	23 	27 	70 

	

3 	43 	18 	37 	42 	45 	23 	52 	31 	4 	45 	35 	20 	58 	84 	18 	25 	25 

	

DEC 1 	3 	17 	36 	18 	25 	38 	1 	6 	30 	24 	42 	27 	25 	3 	45 	4 	8 

	

2 	6 	6 	46 	52 	5 	21 	8 	25 	67 	42 	7 	43 	7 	9 	27 	60 	27 

	

3 	19 	0 	5 	28 	15 	11 	24 	42 	31 	16 	11 	20 	26 	28 	15 	87 	15 

	

636 	667 751 	769 622 503 690 668 820 818 704 777 883 868 909 834 845 Som 

402 



Tabel 2.7.10b Openwaterverdamping in mm per decade berekend volgens Penman (E omow) 

Station: Leeuwarden (vlb) 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 	I 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0 3 0 2 8 0 0 1 
2 2 3 2 2 1 3 0 2 1 0 2 0 6 7 0 2 1 
3 4 2 2 1 3 1 1 2 0 1 1 0 4 3 2 3 0 

FEB I 5 3 2 3 1 2 2 3 1 2 5 3 3 5 5 3 3 

2 7 4 5 7 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 

3 7 4 5 5 6 5 4 6 3 6 5 5 7 4 3 4 4 

MRT 1 10 11 9 9 7 11 14 10 11 9 8 12 11 8 5 8 9 

2 13 21 12 11 11 12 12 12 10 11 10 13 13 13 8 9 12 

3 17 20 17 19 16 18 16 16 17 16 22 13 16 18 16 16 14 

APR 1 15 21 23 26 15 20 16 17 16 19 18 23 16 14 17 17 

2 20 18 23 25 15 24 22 22 26 31 31 23 24 24 20 18 

3 32 27 22 22 24 28 25 22 20 21 24 23 23 34 26 24 

MEI 	1 41 30 25 22 26 35 23 31 26 35 29 30 24 24 23 34 

2 37 29 37 40 26 38 37 27 37 52 36 34 26 32 33 39 

3 41 43 35 36 39 33 53 37 36 36 39 45 26 26 42 42 

JUN 1 41 37 30 39 41 43 30 45 36 38 43 47 44 27 38 30 

2 31 42 46 46 42 43 33 44 32 36 32 34 45 37 33 48 

3 41 35 54 38 42 61 30 29 44 32 31 38 45 36 31 50 

JUL 	1 50 29 47 34 48 60 43 29 35 26 42 43 43 34 39 40 

2 43 50 31 34 31 40 33 31 36 29 35 46 42 28 37 34 

3 39 30 33 37 37 40 32 46 32 45 37 42 40 34 34 34 

AUG 1 33 31 36 31 55 33 23 25 30 34 34 39 33 31 29 35 

2 31 27 37 30 36 40 22 31 25 30 29 33 33 31 29 30 

3 33 30 29 35 32 38 27 28 29 32 27 27 32 34 30 29 

SEP 	1 25 22 22 21 21 20 19 23 23 27 27 23 26 22 22 20 

2 21 15 19 19 18 15 19 23 21 22 18 19 19 18 18 17 

3 16 15 12 12 18 14 14 14 17 15 18 18 20 12 15 14 

OKT I 14 13 9 8 13 10 12 11 13 13 14 10 16 10 12 I1 

2 14 8 7 6 7 8 7 9 7 8 8 9 16 9 8 9 

3 10 6 6 5 4 5 6 8 10 9 6 6 10 8 5 9 

 NOV! 7 4 5 2 2 3 6 2 3 4 5 6 4 3 5 6 

2 5 3 8 2 1 1 6 4 1 4 3 5 2 2 1 3 

3 3 1 1 2 1 3 2 2 1 4 6 2 3 4 0 1 

DEC 1 2 1 1 3 1 0 0 0 2 I 0 0 1 0 1 1 

2 2 0 3 3 0 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 

3 1 1 0 2 1 0 3 1 0 1 1 1 5 0 I 2 

Som 714 637 655 637 645 715 597 617 607 655 654 678 684 606 594 648 
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Tabel 2.7.10c Neerslagoverschot in mm per decade (P — 0.8 km") 	Station: Leeuwarden (vlb) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 DR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

10 	—1 	2 	13 	11 	63 	17 	28 	7 	20 	33 	41 	31 	51 	36 	41 	44 
5 	5 	—1 	33 	24 	15 	II 	12 	10 	0 	30 	0 	19 	62 	5 	41 	1 

47 	14 	16 	17 	46 	30 	24 	23 	23 	27 	0 	32 	27 	11 	40 	26 	5 

4 	13 	10 	16 	8 	2 	29 	—1 	10 	47 	24 	13 	27 	36 	—2 	—2 	17 
17 	5 	32 	0 	12 	18 	28 	0 	12 	0 	6 	0 	—1 	—3 	—4 	—4 	0 
5 	3 	14 	1 	—5 	—1 	25 	2 	—1 « —5 	—3 	—4 	7 	1 	1 	—3 	7 

5 	0 	9 	—2 	14 	—5 	—9 	0 	25 	4 	15 	25 	—7 	16 	11 	—2 	23 
9 —17 	—6 	12 	—5 —10 	7 	41 	15 	9 	58 	15 	14 	—4 	4 	—7 	5 
0 	9 —II —12 	—1 	—2 	—6 	12 	12 	5 	5 	—8 	59 	18 	14 	33 	13 

—8 	14 	10 —21 	26 —14 	1 —13 	1 	—8 —14 	—2 	5 	—3 	8 	—7 
—10 	14 —10 —20 	16 —19 	—6 	7 —12 —16 —24 —13 	—3 —17 	4 
—19 —17 —17 —12 —13 —18 	15 —18 	13 	—8 —14 —12 	12 —27 	—8 	—7 

—22 —17 	1 	—7 	3 —19 	2 —19 	0 —27 —15 	20 	23 —12 —10 —14 
—4 	0 —21 —10 	—5 —16 —17 	—9 	—21 —42 	—2 —24 	23 —I5 —23 —25 

—26 	4 	—4 —25 —25 	—2 —42 —30 	14 —13 —14 —32 	28 	35 	26 —16 

—31 	25 	—3 	1 —20 —25 	—1 —25 	9 —12 —29 —29 —14 	29 —12 	17 
22 —27 —36 —30 —30 —17 —14 —29 	—4 —12 —14 	16 —23 —12 	24 —19 
—8 —13 —22 —14 	0 —49 —12 	26 —10 	34 	—7 	34 —28 	—4 	6 —38 

—40 37 	—35 	7 —36 —48 —30 	20 —24 	23 —21 —32 —34 	5 —14 	—2 
—29 —40 	3 	—6 —5 —28 	—9 —22 —20 	52 —14 —32 —34 	13 	10 —25 

15 	28 	19 	—8 —18 	—5 	2 —36 	23 —31 —14 —32 —22 —18 	54 	—I 

10 	6 —12 —11 —44 —11 —11 	22 	9 	18 —25 —27 —14 	—8 	46 	—5 
2 —8 —28 	4 —21 —32 	30 —18 —20 —15 	—6 	33 —21 —24 	15 —15 
7 —21 	—4 —24 	—8 —16 —14 	—5 	1 	—8 —11 	13 —19 —27 	—9 	51 

—15 	5 	—8 	47 —16 	21 	—6 	16 	18 —17 —22 —16 	20 	37 	11 	19 
—15 	20 	—2 —10 	10 	2 	—6 	0 	1 	11 	36 	17 	75 	4 	—8 	0 

	

13 —10 	65 	29 	19 	—6 	—7 	57 	—1 	0 	—9 	8 	—6 	44 	—6 —11 

—11 —10 	6 	30 	21 	11 	40 	4 	—4 	37 	31 	42 	41 	25 	23 	—7 
42 —2 	70 	18 	8 	—4 	—5 	20 	33 	10 	34 	19 	40 	15 	—5 	15 

—1 	20 	12 	56 	—3 	2 	1 	—2 	—2 	42 	38 	5 	—3 	29 	—2 	68 

II 	16 	19 	11 	18 	25 	33 	0 	64 	5 	1 	5 	—3 	I 	72 	18 
13 	64 	36 	42 	35 	3 	60 	8 	25 	45 	35 	47 	8 	2 	22 	24 
41 	17 	36 	40 	44 	21 	50 	30 	3 	41 	30 	18 	56 	81 	18 	25 

1 	16 	35 	16 	24 	38 	I 	6 	28 	23 	42 	27 	24 	3 	45 	4 
4 	6 	44 	50 	5 	20 	8 	25 	65 	40 	7 	42 	6 	8 	26 	59 

18 —1 	5 	26 	14 	11 	22 	42 	31 	16 	10 	19 	22 	28 	14 	85 

62 157 	224 	257 	103 —65 	211 	174 	333 295 	177 	228 	335 	380 	432 	317 

404 

JAAR 

Decade 

JAN 1 
2 
3 

FEB 1 
2 
3 

MRT 1 
2 
3 

APR 1 
2 
3 

MEI 1 
2 
3 

JUN 1 
2 
3 

JUL 1 
2 
3 

AUG 1 
2 
3 

SEP 1 
2 
3 

OKT 1 
2 
3 

NOV 1 
2 
3 

DEC 1 
2 
3 

Som 



Tabel 2.7.11a Neerslagsom per decade in mm 	 Station: Oudenbosch 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 1 6 1 2 22 12 35 23 12 15 37 41 30 44 53 8 25 29 
2 4 13 3 23 14 8 49 17 21 0 39 0 21 32 7 52 0 
3 42 27 21 13 41 19 16 15 17 12 11 20 13 41 30 39 6 

FEB 1 6 17 8 60 5 2 27 20 16 61 21 8 41 46 7 1 11 
2 20 13 31 6 24 13 25 5 17 3 6 6 0 0 0 0 15 
3 8 2 21 2 0 0 23 4 4 4 1 0 11 7 1 0 8 

MRT 1 9 17 11 12 23 3 4 7 30 16 54 35 6 16 12 11 25 
2 22 6 1 33 27 17 15 22 40 30 36 36 11 7 6 3 20 
3 12 18 5 8 45 15 22 30 31 19 21 5 49 39 45 67 44 

APR 1 14 39 31 0 38 3 19 1 5 30 0 14 35 11 43 14 7 
2 4 16 14 3 17 3 15 15 3 3 0 2 16 7 50 24 12 
3 22 7 27 22 11 0 9 12 32 10 20 0 64 0 14 15 1 

MEI 1 3 9 47 1 10 2 20 27 32 3 30 15 30 20 15 25 21 
2 32 37 17 4 7 11 32 17 9 0 10 14 34 23 17 6 34 
3 53 28 16 16 0 11 5 0 55 17 38 11 29 53 10 8 30 

JUN 1 2 39 32 17 26 4 16 14 25 13 19 12 21 30 27 51 47 
2 67 11 0 8 23 15 16 13 42 16 7 36 0 3 24 2 24 
3 50 22 5 11 44 10 16 40 11 52 37 28 20 26 51 22 28 

JUL 	1 0 45 4 40 28 0 1 44 11 66 10 3 12 10 22 20 0 
2 0 6 35 20 16 3 11 3 15 46 15 7 0 73 13 0 72 
3 30 34 35 20 29 24 23 8 9 16 22 6 27 2 69 13 55 

AUG 1 19 43 20 30 28 8 0 15 25 2 5 30 14 23 45 28 20 
2 11 36 0 36 25 0 38 7 8 9 16 26 3 4 50 7 15 
3 21 1 24 6 12 10 112 23 39 32 6 42 10 0 17 69 45 

SEP 	I 0 20 2 60 7 36 5 9 4 9 8 6 25 78 34 14 8 
2 0 28 12 6 48 33 1 6 2 6 32 0 69 49 6 26 39 
3 31 1 41 59 21 10 0 31 5 5 13 24 3 42 6 0 16 

OKT 1 8 0 13 34 8 22 25 33 6 22 38 82 15 61 25 1 64 
2 22 I 55 40 6 16 0 7 28 35 45 36 20 26 1 19 26 
3 8 25 32 50 0 8 7 18 4 23 65 11 3 52 7 82 17 

NOV 1 18 5 15 16 9 11 38 3 70 1 7 5 1 9 34 12 1 
2 44 52 21 42 49 20 34 8 19 28 19 50 4 17 20 37 50 
3 34 18 28 59 43 24 70 22 4 22 29 12 61 36 15 19 35 

DEC 1 6 10 22 14 15 42 14 14 23 39 55 30 26 4 30 9 1 
2 8 6 39 40 3 14 11 55 66 34 20 34 7 15 20 51 24 
3 9 0 5 31 8 14 34 40 39 14 22 19 21 17 34 64 12 

Som 645 653 695 864 722 466 776 617 782 735 818 695 766 932 815 836 862 
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Tabel 2.7.11b Openwaterverdamping per decade berekend volgens Penman (km°w) 

Station: Oudenbosch 

JAAR 
	

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 om 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

	

JAN 1 	0 	1 	0 	2 	2 	6 	0 	2 	1 	0 	2 	2 	2 	2 	0 	0 	2 

	

2 	1 	3 	2 	6 	5 	5 	0 	1 	1 	0 	2 	0 	5 	6 	0 	4 	I 

	

3 	5 	4 	3 	4 	6 	5 	2 	3 	1 	2 	1 	1 	4 	1 	1 	4 	0 

	

FEB 1 	4 	4 	3 	6 	2 	3 	5 	3 	3 	3 	5 	3 	4 	5 	4 	4 	4 

	

2 	7 	6 	7 	9 	5 	7 	6 	4 	4 	4 	4 	5 	5 	4 	5 	6 	5 

	

3 	6 	5 	6 	6 	8 	6 	6 	6 	3 	5 	6 	5 	7 	4 	4 	6 	6 

	

MRT 1 	10 	13 	11 	9 	10 	14 	14 	10 	12 	10 	9 	12 	8 	9 	7 	10 	15 

	

2 	15 	20 	14 	12 	I1 	13 	17 	14 	11 	12 	13 	I5 	13 	11 	10 	12 	13 

	

3 	18 	25 	18 	17 	16 	24 	18 	17 	19 	16 	21 	15 	17 	15 	17 	21 	18 

	

APR 1 	18 	24 	23 	34 	16 	23 	21 	21 	19 	18 	16 	22 	16 	13 	24 	19 

	

2 	25 	23 	20 	30 	17 	30 	25 	21 	26 	31 	29 	27 	23 	24 	24 	18 

	

3 	29 	29 	26 	25 	29 	34 	29 	27 	21 	20 	20 	26 	23 	39 	25 	24 

	

MEI I 	43 	32 	28 	25 	34 	44 	26 	26 	30 	35 	27 	29 	27 	24 	22 	35 

	

2 	39 	30 	39 	41 	33 	42 	36 	32 	37 	54 	40 	41 	27 	29 	34 	40 

	

3 	37 	45 	38 	39 	43 	42 	59 	40 	37 	36 	37 	44 	28 	24 	45 	45 

	

JUN 1 	39 	33 	40 	43 	47 	48 	34 	43 	36 	38 	36 	46 	43 	29 	43 	36 

	

2 	30 	40 	48 	45 	45 	46 	33 	42 	35 	42 	36 	34 	47 	39 	34 	52 

	

3 	40 	37 	54 	39 	38 	65 	33 	33 	39 	33 	30 	35 	40 	40 	30 	53 

	

JUL 1 	51 	34 	0 	35 	45 	66 	48 	29 	39 	27 	37 	37 	46 	40 	44 	43 

	

2 	43 	50 	32 	34 	39 	42 	38 	32 	31 	28 	32 	48 	47 	30 	39 	38 

	

3 	36 	30 	35 	39 	43 	39 	33 	42 	40 	47 	39 	37 	45 	42 	41 	37 

	

AUG 1 	36 	32 	38 	32 	54 	40 	31 	28 	32 	35 	30 	33 	31 	34 	32 	40 

	

2 	31 	30 	40 	33 	31 	45 	22 	34 	25 	28 	29 	33 	32 	33 	29 	30 

	

3 	33 	32 	33 	34 	35 	46 	26 	31 	30 	31 	27 	25 	37 	35 	34 	26 

	

SEP 1 	29 	24 	24 	23 	21 	24 	21 	22 	25 	26 	26 	24 	27 	22 	24 	22 

	

2 	21 	17 	23 	19 	21 	18 	20 	23 	22 	25 	18 	21 	18 	14 	20 	17 

	

3 	15 	15 	16 	16 	22 	17 	16 	15 	17 	16 	18 	18 	17 	14 	18 	15 

	

OKT 1 	13 	14 	13 	10 	14 	13 	14 	11 	13 	14 	13 	9 	13 	11 	17 	12 

	

2 	14 	9 	8 	6 	8 	10 	9 	8 	7 	9 	7 	9 	12 	9 	7 	II 

	

3 	8 	8 	7 	7 	5 	6 	6 	8 	8 	10 	6 	6 	4 	9 	5 	11 

	

NOV! 	5 	4 	7 	3 	3 	5 	8 	2 	6 	5 	3 	7 	2 	4 	7 	6 

	

2 	2 	4 	8 	5 	2 	2 	9 	5 	2 	7 	2 	3 	1 	2 	2 	3 

	

3 	2 	4 	2 	5 	2 	4 	3 	2 	2 	5 	5 	3 	2 	5 	0 	2 

	

DEC 1 	0 	6 	1 	3 	I 	0 	0 	1 	3 	1 	I 	I 	0 	0 	3 	2 

	

2 	3 	0 	4 	5 	0 	1 	0 	2 	4 	3 	0 	2 	1 	0 	2 	3 

	

3 	2 	0 	1 	6 	3 	1 	2 	2 	1 	2 	0 	0 	3 	0 	0 	1 

710 687 672 707 716 836 670 642 642 678 627 678 677 622 653 	708 Som 
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Tabel 2.7.11c Neerslagoverschot in mm per decade (P — 0.8Eom0w) Station: Oudenbosch 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 	1 6 0 2 20 10 30 23 10 14 37 39 28 42 51 8 25 28 

2 3 11 1 18 10 4 49 16 20 0 37 0 17 27 7 49 —I 

3 38 24 19 10 36 15 14 13 16 10 10 19 10 40 29 35 6 

FEB 	1 3 14 6 55 3 0 23 18 14 59 17 6 38 42 4 —2 8 

2 14 8 25 —1 20 7 20 2 14 0 3 2 —4 —3 —4 —5 11 

3 3 —2 16 —3 —6 —5 18 —1 2 0 —4 —4 5 4 —3 —5 3 

MRT 1 1 7 2 5 15 —8 —7 —1 20 8 47 25 0 9 6 3 13 

2 10 —10 —10 23 18 7 1 11 31 20 26 24 1 —2 —3 —6 9 

3 —2 —2 —9 —6 32 —4 8 16 16 6 4 —7 35 27 32 51 30 

APR 1 0 20 13 —27 25 —15 2 —16 —10 16 —13 —4 22 0 23 —1 

2 —16 —2 —2 —21 3 —21 —5 —2 —18 —22 —23 —20 —2 —13 30 10 

3 —1 —16 6 2 —12 —27 —14 —10 15 —6 4 —21 46 —31 —6 —4 

MEI 	1 —31 —17 25 —19 —17 —33 —1 6 8 —25 8 —8 8 1 —3 —3 

2 1 13 —14 —29 —19 —23 3 —9 —21 —43 —22 —19 12 0 —10 —27 

3 23 —8 —14 —15 —34 —23 —42 —32 25 —12 8 —24 7 34 —26 —28 

JUN 	1 —29 13 0 —17 —12 —34 —11 —20 —4 —17 —10 —25 —13 7 —8 22 

2 43 —21 —38 —28 —13 —22 —10 —21 14 —18 —22 9 —38 —28 —3 —40 

3 18 —8 —38 —20 14 —42 —10 14 —20 26 13 0 —12 —6 27 —20 

JUL 	1 —41 18 4 12 —8 —53 —37 21 —20 44 —20 —27 —25 —23 —14 —14 

2 —34 —34 9 —7 —15 —31 —19 —23 —10 24 —11 —31 —38 49 —18 —30 

3 1 10 7 —11 —5 —7 —3 —26 —23 —22 —9 —24 —9 —32 36 —16 

AUG 1 —10 17 —10 4 —15 —24 —25 —7 —1 —26 —19 4 —11 —4 19 —4 

2 —14 12 —32 10 0 —36 20 —20 —12 —13 —7 0 —23 —23 27 —17 

3 —5 —25 —2 —21 —16 —27 91 —2 15 7 —16 22 —20 —28 —10 48 

SEP 	1 —23 1 —17 42 —10 17 —12 —9 —16 —12 —13 —13 3 60 14 —4 

2 —17 14 —6 —9 31 19 —15 —12 —16 —14 18 —17 55 38 —10 13 

3 19 —11 28 46 3 —4 —13 19 —9 —8 —1 10 —11 31 —9 —12 

OKT 1 —2 —11 3 26 —3 12 14 24 —4 11 28 75 5 52 11 —9 

2 11 —6 49 35 0 8 —7 1 22 28 39 29 10 19 —5 10 

3 2 19 26 44 —4 3 2 12 —2 15 60 6 0 45 3 73 

NOV 1 14 2 9 14 7 7 32 I 65 —3 5 —1 —1 5 28 7 

2 42 49 15 38 47 18 27 4 17 22 17 48 3 15 19 35 

3 32 15 26 55 41 21 68 20 2 18 25 10 59 32 15 18 

DEC 1 6 5 21 12 14 42 14 13 21 38 54 29 26 4 28 7 

2 6 6 36 36 3 13 11 53 63 32 20 32 6 15 18 49 

3 7 0 4 26 6 13 32 38 38 12 22 19 19 17 34 63 

Som 78 105 160 299 149 —203 241 101 266 192 314 152 222 431 286 271 

407 



Tabel 2.7.12a Neerslagsom per decade in mm 	 Station: Twente (V1b) 

	

JAAR 
	

1971 	1972 	1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

	

JAN 1 	5 	9 	5 	18 	25 	66 	17 	17 	16 	18 	55 	24 	52 	61 	25 	16 	58 

	

2 	10 	15 	1 	29 	11 	23 	12 	16 	10 	0 	35 	0 	28 	51 	4 	72 	1 

	

3 	38 	26 	25 	17 	48 	20 	36 	18 	4 	17 	0 	33 	24 	29 	31 	26 	7 

	

FEB 1 	9 	9 	16 	30 	5 	1 	28 	8 	17 	48 	18 	10 	43 	57 	6 	0 	12 

	

2 	16 	7 	42 	9 	16 	17 	21 	8 	23 	5 	6 	5 	1 	0 	0 	2 	6 

	

3 	13 	1 	19 	9 	0 	1 	11 	3 	1 	0 	1 	0 	7 	4 	1 	0 	13 

	

MRT 1 	8 	8 	20 	11 	23 	7 	6 	13 	31 	7 	34 	33 	1 	17 	10 	7 	28 

	

2 	16 	6 	2 	20 	17 	2 	13 	40 	30 	14 	74 	29 	20 	2 	12 	0 	22 

	

3 	14 	15 	13 	6 	41 	19 	13 	35 	22 	25 	29 	1 	60 	18 	30 	60 	31 

	

APR 1 	0 	44 	53 	0 	27 	8 	29 	0 	13 	38 	1 	19 	20 	7 	33 	9 	2 

	

2 	8 	36 	25 	0 	24 	1 	22 	7 	8 	9 	3 	6 	41 	6 	32 	25 	16 

	

3 	20 	6 	11 	6 	10 	0 	12 	16 	50 	15 	5 	4 	24 	0 	17 	23 	2 

	

MEI 1 	0 	6 	39 	19 	38 	4 	13 	19 	30 	0 	9 	26 	31 	66 	15 	21 	2 

	

2 	34 	52 	10 	23 	8 	9 	27 	20 	8 	0 	10 	4 	26 	21 	18 	12 	41 

	

3 	4 	25 	15 	17 	1 	39 	5 	2 	34 	13 	31 	11 	55 	73 	14 	15 	29 

	

JUN 1 	0 	19 	22 	32 	12 	20 	29 	42 	37 	5 	31 	0 	13 	38 	15 	46 	46 

	

2 	56 	29 	0 	19 	21 	16 	41 	2 	17 	19 	7 	43 	2 	6 	55 	24 	43 

	

3 	40 	32 	13 	3 	12 	10 	5 	37 	14 	54 	90 	59 	21 	33 	35 	1 	21 

	

JUL 1 	0 	85 	0 	39 	8 	0 	1 	57 	14 	56 	10 	12 	6 	8 	30 	15 	1 

	

2 	30 	0 	26 	38 	37 	6 	6 	6 	11 	63 	47 	0 	0 	44 	22 	4 	18 

	

3 	31 	44 	28 	15 	13 	14 	37 	5 	20 	58 	26 	2 	25 	2 	31 	14 	68 

	

AUG 1 	12 	76 	20 	42 	9 	17 	15 	24 	41 	6 	1 	2 	8 	15 	23 	0 	26 

	

2 	7 	27 	0 	29 	4 	3 	55 	24 	16 	14 	14 	19 	0 	6 	38 	7 	34 

	

3 	34 	1 	8 	5 	13 	8 	33 	10 	8 	28 	14 	15 	0 	2 	17 	64 	20 

	

SEP 1 	5 	12 	7 	48 	32 	23 	2 	6 	21 	14 	0 	5 	10 	43 	47 	11 	28 

	

2 	1 	53 	7 	11 	16 	18 	1 	22 	7 	24 	23 	0 	54 	30 	17 	16 	38 

	

3 	28 	3 	59 	32 	23 	13 	1 	47 	3 	2 	10 	11 	4 	38 	5 	0 	21 

	

OKT 1 	0 	1 	8 	27 	11 	19 	38 	8 	5 	22 	24 	27 	22 	56 	14 	3 	44 

	

2 	14 	8 	62 	27 	2 	19 	1 	7 	21 	8 	42 	60 	23 	18 	3 	10 	43 

	

3 	3 	9 	22 	45 	0 	1 	1 	6 	3 	18 	21 	19 	3 	43 	0 	77 	4 

	

NOV 1 	10 	15 	15 	11 	11 	18 	43 	2 	40 	11 	6 	5 	0 	1 	38 	16 	3 

	

2 	18 	44 	40 	30 	30 	13 	43 	6 	9 	46 	28 	67 	4 	7 	11 	30 	60 

	

3 	34 	31 	16 	37 	30 	14 	50 	9 	5 	23 	46 	20 	81 	42 	8 	10 	23 

	

DEC 1 	7 	17 	26 	36 	14 	31 	3 	9 	36 	11 	45 	23 	50 	2 	16 	7 	1 

	

2 	10 	9 	31 	51 	2 	24 	12 	37 	44 	20 	6 	53 	4 	20 	29 	39 	48 

	

3 	23 	0 	10 	49 	7 	5 	27 	46 	18 	13 	11 	8 	53 	13 	34 	96 	17 

558 780 716 840 601 509 709 634 687 724 813 655 816 879 736 778 877 Som 
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Tabel 2.7.12b Openwaterverdamping per decade berekend volgens Penman (E om") 

Station: Twente (vlb) (tot 1981 Dedemsvaart) 

JAAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Decade 

JAN 1 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
2 0 1 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 
3 4 2 2 2 3 2 2 1 1 1 0 0 4 1 2 3 0 

FEB I 3 2 2 3 1 3 4 2 1 2 3 3 2 4 4 3 3 
2 6 4 4 5 4 5 6 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 
3 5 4 4 5 5 6 5 6 4 5 4 4 6 3 4 4 5 

MRT I 10 9 9 8 9 11 15 9 12 9 8 11 9 8 6 9 9 
2 13 18 11 11 9 14 15 12 11 11 10 14 13 14 8 11 11 

APR I 16 20 17 29 17 21 17 18 17 17 19 23 16 13 21 16 
2 22 17 19 26 16 29 20 21 26 29 30 24 22 24 19 20 
3 29 26 22 24 26 30 27 22 19 20 23 25 24 35 25 24 

MEI 1 40 30 23 22 29 38 25 31 26 36 30 26 25 23 25 34 
2 38 25 34 40 29 38 36 27 34 52 39 38 27 29 32 27 
3 36 38 35 35 37 35 54 40 38 36 37 43 27 24 43 42 

JUN 1 42 34 32 35 40 43 31 42 37 38 37 50 49 28 40 30 
2 27 36 42 42 42 42 35 42 34 32 30 28 47 35 28 51 
3 36 37 51 36 38 60 32 30 38 28 31 34 46 32 27 53 

JUL 	1 50 28 46 34 48 64 44 26 30 25 38 40 47 34 40 42 
2 38 47 30 30 32 37 35 31 33 26 29 49 47 27 38 34 
3 37 31 32 36 41 36 31 45 32 41 34 41 46 35 35 35 

AUG 1 36 29 36 31 52 31 26 24 30 32 32 32 35 29 27 38 
2 31 27 38 31 36 38 23 28 26 25 27 31 33 30 30 29 
3 30 28 31 34 33 38 30 28 27 31 25 25 39 30 30 25 

SEP 	1 25 20 22 23 23 20 21 21 23 25 25 23 24 16 20 19 
2 19 14 20 18 20 17 19 20 19 20 18 21 17 15 17 16 
3 15 13 12 14 21 14 15 13 16 14 17 19 19 12 14 13 

OKT 1 12 11 9 9 13 12 13 9 13 12 13 9 13 9 14 II 
2 10 6 6 6 7 9 7 8 7 8 6 8 12 8 6 9 
3 7 5 5 5 4 5 6 7 8 8 5 6 5 8 4 8 

NOV I 5 3 4 2 3 4 6 2 4 3 2 5 3 4 5 4 
2 2 2 5 4 2 1 6 4 1 3 3 2 1 1 1 4 
3 1 1 0 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 4 0 0 

DEC I 0 3 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 
2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 
3 0 0 0 3 3 0 3 1 0 0 0 0 2 0 2 0 

Som 660 591 619 635 665 736 628 591 596 613 601 659 684 560 591 649 

409 



Tabel 2.7.I2c Neerslagoverschot in mm per decade (P — 0.8km9w) 	Station: Twente (vlb) (tot 1981 
Dedemsvaart) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

5 	9 	5 	18 	24 	63 	17 	16 	16 	18 	55 	23 	51 	60 	25 	16 	57 

10 	14 	1 	26 	9 	20 	12 	16 	10 	0 	35 	0 	25 	49 	4 	70 	0 
35 	24 	23 	15 	45 	18 	35 	17 	3 	16 	0 	33 	20 	28 	29 	24 	7 

7 	7 	14 	27 	4 	—1 	25 	6 	16 	46 	15 	8 	42 	54 	3 	—2 	10 

11 	4 	39 	5 	13 	13 	16 	6 	20 	3 	3 	1 	—2 	—3 	—3 	—2 	3 
9 —2 	16 	5 	—4 —4 	7 	—2 	—2 	—4 	—2 	—3 	3 	2 	—3 	—3 	9 

O 1 	13 	4 	16 	—1 	—6 	6 	22 	0 	28 	24 	—6 	10 	6 	—1 	21 
6 —8 	—7 	11 	10 	—9 	1 	30 	21 	5 	66 	18 	10 	—9 	5 	—9 	13 
2 —1 	1 —12 	29 	2 	0 	22 	7 	11 	12 —12 	48 	4 	17 	46 	18 

—12 	28 	39 —23 	13 	—9 	16 —14 	0 	25 —14 	0 	7 	—4 	16 	—4 
—10 	22 	10 —21 	12 —23 	6 —10 —13 —15 —21 —13 	23 —13 	17 	9 
—3 —15 	—6 —13 —11 —24 	—9 	—2 	35 	— 1 —14 —16 	5 —28 	—3 	4 

—32 —18 	20 	2 	15 —26 	—7 	—6 	9 —29 —15 	5 	11 	47 	—5 	—6 

	

3 32 —17 	—9 —15 —21 	—2 	—2 	—19 —42 —22 —26 	4 	—2 	—8 —18 
—25 —5 —13 	—11 —29 	11 —38 —31 	4 —16 	2 —23 	33 	53 —21 —19 

—34 —9 	—4 	4 —20 —14 	4 	8 	7 —26 	1 —40 —26 	16 —17 	22 
35 	0 —33 —15 —13 —17 	13 	—32 —11 	—6 —17 	21 —35 —22 	33 —17 
11 	3 —27 —26 —19 —38 —21 	13 —17 	32 	65 	32 —15 	7 	14 —42 

—40 63 —37 	11 —30 —51 —34 	36 —10 	36 —21 —20 —32 —19 	—2 —19 
O —38 	2 	14 	12 —24 —22 —19 —15 	42 	24 —39 —37 	22 	—8 —23 
1 	19 	3 —14 —20 —14 	12 —32 	—6 	25 	—1 —31 —12 —26 	3 —14 

—17 52 	—9 	17 —33 	—8 	—6 	5 	17 —19 —25 —24 —20 	—9 	1 —30 
—18 	6 —30 	4 —25 —28 	36 	2 	—5 	—6 	—8 	—6 —26 —18 	14 —17 

10 —21 —17 	—22 —14 —22 	9 —12 —14 	3 	—6 	—5 —31 —22 	—7 	44 

	

—15 —4 	—11 	30 	13 	7 —15 —11 	3 	—6 —20 —14 	—9 	30 	31 	—4 

	

—14 42 	—9 	—4 	0 	4 —14 	6 	—9 	8 , 	8 —17 	40 	18 	3 	3 

	

16 —8 	50 	21 	6 	2 —11 	36 —10 	—9 	—4 	—4 —11 	28 	—7 —10 

—10 	—7 	1 	20 	1 	9 	27 	1 	—5 	13 	13 	20 	12 	49 	3 	—6 

	

6 	3 	57 	22 	—3 	12 	—5 	1 	16 	2 	37 	53 	13 	12 	—2 	3 
—3 	5 	18 	41 	—3 	—3 	—4 	0 	—4 	12 	17 	14 	—1 	37 	—3 	71 

6 	12 	12 	9 	9 	15 	38 	0 	37 	8 	4 	1 	—2 	—3 	34 	13 
16 	42 	36 	26 	28 	12 	39 	3 	8 	43 	25 	65 	3 	6 	10 	27 
33 	30 	16 	35 	29 	12 	48 	8 	3 	21 	45 	19 	80 	39 	8 	10 

7 	14 	26 	34 	12 	30 	3 	9 	34 	11 	45 	23 	50 	2 	14 	6 
10 	9 	30 	49 	2 	24 	12 	37 	42 	19 	6 	52 	4 	20 	29 	38 
23 	0 	10 	47 	4 	5 	24 	45 	18 	13 	11 	8 	52 	13 	32 	96 

410 

29 305 	222 	327 	67 —78 	206 	156 	208 233 	327 	127 	271 	428 	262 	256 Som 

JAAR 

Decade 

JAN 1 
2 
3 

FEB 1 
2 
3 

MRT 1 
2 
3 

APR 1 
2 
3 

MEI 1 
2 
3 

JUN 1 
2 
3 

JUL 1 
2 
3 

AUG 1 
2 
3 

SEP 1 
2 
3 

OKT 1 
2 
3 

NOV 1 
2 
3 

DEC 1 
2 
3 



Tabel 2.7.13 Frequentieverdelingen (onderschrijdingskansen) van K-daagse sommen van de neerslag, de open waterverdamping en het potentieel 
neerslagoverschot (tijdstap 1 maand), vanaf resp 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli. (ontleend aan De Bruin, 1979) 

DEN HELDER 

KANS 
<.. % 

VANAF 1 APRIL 
APR MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 MEI 
MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JUNI 
JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JULI 
JUL AUG SEP 

KANS 
<.. % 

NEERSLAG, 	P(mm) 

3 10 	30 	58 	96 	120 	177 11 	21 	71 	100 	140 9 	35 	78 	126 12 	42 	92 3 

5 13 	35 	64 	108 	154 	195 13 	40 	76 	113 	159 10 	46 	82 	135 15 	55 	100 5 

10 19 	48 	78 	127 	169 	229 14 	45 	102 	141 	199 15 	62 	100 	156 20 	65 	120 10 

20 21 	53 	85 	146 	207 	274 21 	57 	106 	162 	238 25 	76 	126 	196 31 	94 	153 20 

50 41 	81 	123 	181 	249 	338 35 	75 	137 	205 	290 36 	94 	164 	243 51 	126 	206 50 

80 62 	109 	155 	224 	324 	393 58 	105 	182 	270 	359 60 	147 	239 	328 97 	175 	276 80 

90 69 	124 	174 	260 	343 	430 70 	128 	201 	301 	390 71 	166 	267 	350 114 	227 	312 90 

95 77 	139 	181 	291 	372 	460 77 	135 	234 	320 	415 83 	176 	280 	379 134 	260 	361 95 

97 81 	140 	218 	302 	393 	566 81 	149 	256 	340 	496 115 	206 	306 	446 145 	265 	399 97 

OPENWATERVERDAMPING, 	Eom°w  (nun) 

3 55 	153 	275 	380 	487 	551 91 	208 	315 	418 	482 108 	212 	314 	378 98 	193 	264 3 

5 57 	155 	276 	387 	489 	561 93 	208 	318 	421 	490 109 	215 	317 	387 101 	198 	270 5 

10 63 	164 	280 	400 	498 	573 98 	215 	327 	426 	501 113 	225 	324 	401 108 	208 	277 10 

20 67 	173 	294 	411 	517 	591 100 	222 	339 	441 	512 118 	232 	338 	409 114 	216 	287 20 

50 75 	187 	314 	443 	547 	623 111 	234 	363 	471 	545 126 	251 	360 	433 123 	231 	307 50 

80 86 	201 	334 	464 	574 	651 122 	254 	386 	492 	571 137 	269 	378 	458 136 	246 	321 80 

90 88 	211 	338 	479 	587 	665 127 	265 	400 	511 	587 144 	274 	392 	469 141 	258 	341 90 

95 92 	215 	355 	489 	617 	701 131 	272 	409 	540 	624 151 	289 	419 	500 150 	273 	361 95 

97 94 	218 	360 	491 	640 	730 141 	280 	413 	558 	648 153 	293 	432 	522 154 	288 	375 97 

POTENTIEEL 	NEERSLAGOVERSCHOT, 	P — 0,8Eom"(mm) 

3 —59 —131 —222 —297 —377 —372 —94 —191 —272 —335 —331 —108 —184 —247 —247 —99 —152 —194 3 

5 —52 —122 —206 —283 —339 —358 —89 —182 —243 —320 —330 —100 —167 —230 —244 —93 —149 —177 5 

10 —49 —115 —183 —230 —276 —290 —82 —160 —216 —250 —257 —95 —154 —206 —223 —88 —141 —145 10 

20 —39 —107 —173 —221 —241 —245 —75 —140 —186 —226 —217 —83 —134 —168 —165 —72 —107 —104 20 

50 —21 	—68 —127 —173 —180 —151 —53 —110 —154 —156 —140 —66 —107 —112 	—90 —45 	—57 	—34 50 

80 6 	—37 	—92 —107 —118 	—97 —26 	—77 —100 —104 	—57 —33 	—45 	—52 	—1 —2 	—2 	39 80 

90 13 	—22 	—65 	—74 	—66 	—37 —13 	—60 	—71 	—63 	—31 —22 	—22 	—11 	19 25 	38 	76 90 

95 20 	—1 	—48 	—51 	—32 	9 1 	—38 	—32 	—41 	6 —11 	—1 	—1 	40 43 	79 	114 95 

97 23 	2 	—25 	—27 	—26 	47 5 	—33 	—16 	5 	48 23 	16 	55 	79 47 	100 	145 97 



Tabel 2.7.14 Frequentieverdelingen (onderschrijdingskansen) van K-daagse sommen van de neerslag, de open waterverdamping en het potentieel 
neerslagoverschot (tijdstap 1 maand), vanaf resp 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli. (ontleend aan De Bruin, 1979) 

DE BILT 

KANS 
<.. % 

VANAF 1 APRIL 
APR MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 MEI 
MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JUNI 
JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JULI 
JUL AUG SEP 

KANS 
<.. % 

NEERSLAG, 	P(mm) 

3 16 	47 	94 	129 	197 	200 16 	56 	87 	120 	127 16 	55 	104 	107 20 	41 	71 3 
5 18 	50 	98 	160 	205 	248 17 	59 	92 	158 	211 18 	60 	118 	180 22 	65 	82 5 

10 20 	60 	119 	177 	237 	294 20 	66 	132 	192 	262 31 	84 	147 	203 29 	82 	144 10 
20 30 	74 	133 	197 	263 	330 28 	82 	157 	215 	285 39 	92 	162 	228 42 	114 	173 20 
50 50 	103 	164 	236 	333 	412 52 	116 	190 	271 	348 55 	142 	230 	296 76 	163 	233 50 
80 72 	136 	206 	290 	403 	478 78 	159 	226 	355 	444 95 	181 	291 	376 106 	215 	296 80 
90 81 	157 	237 	316 	432 	540 91 	183 	280 	376 	472 113 	208 	327 	425 130 	256 	328 90 
95 91 	184 	257 	362 	475 	578 107 	199 	309 	435 	532 130 	232 	361 	476 160 	262 	372 95 
97 96 	193 	308 	430 	519 	586 127 	201 	343 	448 	547 139 	265 	386 	485 183 	271 	409 97 

OPENWATERVERDAMPING, 	Eomw (mm) 

3 57 	156 	255 	363 	452 	502 81 	185 	293 	378 	437 95 	197 	283 	340 90 	179 	233 3 
5 58 	157 	268 	375 	456 	510 86 	191 	301 	388 	441 101 	198 	285 	342 94 	179 	234 5 

10 62 	162 	275 	382 	468 	524 92 	204 	309 	393 	448 105 	208 	297 	352 97 	183 	238 10 
20 66 	171 	286 	391 	485 	544 97 	216 	323 	412 	471 110 	220 	309 	362 102 	189 	244 20 
50 75 	183 	307 	424 	516 	575 107 	233 	349 	439 	500 123 	237 	327 	386 114 	207 	265 50 
80 85 	196 	323 	445 	541 	605 117 	243 	365 	461 	528 135 	257 	356 	417 130 	227 	292 80 
90 89 	206 	332 	455 	552 	622 124 	254 	373 	476 	545 143 	264 	364 	432 133 	238 	305 90 
95 90 	210 	340 	460 	574 	644 131 	258 	392 	499 	568 147 	273 	388 	455 140 	257 	329 95 
97 94 	218 	342 	491 	615 	700 132 	273 	406 	538 	623 151 	289 	406 	491 148 	261 	338 97 

POTENTIEEL 	NEERSLAGOVERSCHOT, 	P — 0,8km"(mm) 

3 —59 —120 —165 —244 —295 —351 —90 —145 —223 —278 —312 —94 —165 —206 —239 —91 —154 —191 3 
5 —53 —114 —161 —220 —255 —274 —89 —137 —201 —227 —246 —90 —154 —176 —186 —80 —137 —174 5 

10 —43 	—96 —139 —171 —200 —195 —76 —125 —153 —188 —194 —78 —118 —151 —141 —76 —110 —106 10 
20 —36 	—76 —123 —147 — 155 —141 —65 —116 —138 —144 —116 —65 —102 —106 	—88 —61 	—60 	—43 20 
50 —9 	—43 	—82 	—96 	—89 	—48 —33 	—69 	—84 	—71 	—49 —47 	—52 	—28 	—13 —12 	1 	23 50 
80 15 	—6 	—31 	—37 	—4 	26 —2 	—22 	—32 	9 	35 5 	—4 	30 	79 21 	70 	95 80 
90 27 	19 	9 	3 	38 	93 12 	18 	19 	41 	104 30 	35 	81 	136 49 	91 	137 90 
95 43 	43 	28 	30 	77 	141 25 	34 	54 	104 	159 39 	60 	110 	169 78 	109 	162 95 
97 47 	49 	78 	124 	139 	148 46 	39 	97 	123 	181 47 	75 	135 	176 106 	121 	198 97 



Tabel 2.7.15 Frequentieverdelingen (onderschrijdingskansen) van K-daagse sommen van de neerslag, de open waterverdamping en het potentieel 
neerslagoverschot (tijdstap 1 maand), vanaf resp 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli. (ontleend aan De Bruin, 1979) 

AVEREEST / DEN HULST / WIJSTER / WITTEVEEN / DEDEMSVAART 

KANS VANAF 1 APRIL VANAF 1 MEI VANAF 1 JUNI VANAF 1 JULI KANS 

<.. % APR MEI JUN JUL AUG SEP MEI JUN JUL AUG SEP JUN JUL AUG SEP JUL AUG SEP <.. % 

NEERSLAG, 	P(mm) 

3 8 	52 	99 	137 	169 	212 20 	46 	104 	145 	157 20 	70 	126 	147 24 	68 111 3 

5 13 	60 	101 	156 	222 	234 21 	59 	110 	163 	204 23 	72 	130 	174 25 	96 118 5 

10 22 	63 	113 	190 	262 	324 24 	68 	127 	206 	272 26 	80 	151 	215 29 	107 161 10 

20 26 	67 	136 	206 	289 	359 30 	82 	152 	235 	307 36 	102 	193 	253 47 	133 194 20 

50 49 	108 	164 	257 	347 	423 53 	117 	201 	296 	361 63 	145 	240 	310 81 	169 244 50 

80 80 	137 	218 	310 	403 	480 74 	157 	254 	351 	425 99 	188 	289 	369 118 	224 310 80 

90 98 	160 	253 	362 	451 	517 89 	173 	278 	372 	469 119 	228 	332 	407 140 	241 325 90 

95 105 	175 	268 	384 	483 	569 110 	190 	290 	402 	482 139 	246 	347 	425 166 	261 345 95 

97 112 	197 	269 	393 	486 	588 112 	217 	315 	434 	490 150 	275 	357 	432 183 	264 350 97 

OPENWATERVERDAMPING, 	Eom"(mm) 

3 53 	149 	256 	355 	435 	486 85 	188 	297 	365 	417 94 	192 	278 	324 91 	168 221 3 

5 54 	149 	259 	358 	438 	490 87 	196 	299 	374 	426 99 	201 	278 	332 92 	171 222 5 

10 59 	152 	267 	368 	452 	505 90 	202 	301 	388 	443 103 	203 	288 	339 96 	177 230 10 

20 62 	158 	275 	383 	474 	526 95 	207 	312 	401 	458 107 	212 	298 	358 100 	185 240 20 

50 73 	179 	300 	407 	494 	554 105 	227 	337 	429 	484 119 	230 	319 	376 110 	202 259 50 

80 80 	195 	317 	436 	531 	590 118 	242 	358 	456 	516 131 	250 	346 	403 121 	218 276 80 

90 87 	201 	324 	450 	544 	604 125 	251 	377 	470 	534 140 	258 	358 	416 132 	229 297 90 

95 89 	204 	334 	460 	568 	637 131 	259 	383 	493 	559 147 	273 	380 	450 135 	247 315 95 

97 93 	206 	339 	466 	575 	649 135 	267 	397 	502 	576 149 	277 	389 	458 139 	255 320 97 

POTENTIEEL 	NEERSLAGOVERSCHOT, 	P — 0,8 Eom°w (mm) 

3 —58 —110 —157 —220 —257 —307 —85 —158 —199 —247 —304 —90 —131 —163 —219 —80 —106 —136 3 

5 —54 	—91 —150 —201 —223 —233 —83 —140 —188 —209 —202 —85 —125 —141 —139 —73 	—80 —104 5 

10 —42 	—86 —134 —153 —144 —139 —72 —123 —167 —141 —148 —77 —113 —117 	—97 —66 	—71 —53 10 

20 —34 	—80 —113 —134 —118 —109 —62 —108 —115 —114 —103 —64 	—92 	—77 	—58 —45 	—43 —39 20 

50 —8 	—36 	—71 	—68 	—57 	—23 —31 	—64 	—67 	—47 	—20 —34 	—41 	—20 	6 —8 	9 41 50 

80 29 	6 	—15 	—17 	23 	52 —9 	—18 	—3 	18 	46 5 	23 	37 	73 37 	74 105 80 

90 37 	24 	29 	42 	52 	83 10 	7 	15 	52 	93 33 	60 	91 	119 57 	86 126 90 

95 56 	51 	42 	77 	88 	127 33 	32 	37 	68 	112 50 	71 	106 	138 85 	115 147 95 

97 60 	63 	51 	80 	95 	174 42 	38 	45 	96 	122 62 	102 	118 	150 100 	132 180 97 



Tabel 2.7.16 Frequentieverdelingen (onderschrijdingskansen) van K-daagse sommen van de neerslag, de open waterverdamping en het potentieel 
neerslagoverschot (tijdstap 1 maand), vanaf resp 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli. (ontleend aan De Bruin, 1979) 

WINTERSWUK 

KANS 
<.. % 

VANAF 1 APRIL 
APR MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 MEI 
MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JUNI 
JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JULI 
JUL AUG SEP 

KANS 
<.. % 

NEERSLAG, 	P(mm) 

3 10 	49 	83 	105 	152 	175 17 	53 	84 	125 	148 16 	48 	82 	111 25 	46 	75 3 
5 14 	54 	97 	146 	209 	227 18 	57 	115 	171 	191 23 	74 	142 	169 27 	81 	110 5 

10 21 	60 	109 	178 	249 	304 22 	67 	131 	194 	255 33 	87 	151 	220 35 	97 	152 10 
20 27 	71 	132 	205 	276 	334 33 	92 	160 	233 	292 39 	112 	174 	239 51 	110 	169 20 
50 47 	99 	174 	255 	315 	401 49 	116 	199 	268 	346 62 	149 	221 	286 80 	158 	231 50 
80 78 	144 	215 	305 	395 	469 79 	150 	241 	348 	404 91 	179 	269 	353 111 	206 	272 80 
90 91 	170 	229 	341 	436 	504 88 	169 	272 	380 	461 105 	199 	311 	398 127 	240 	319 90 
95 112 	186 	249 	366 	502 	559 113 	186 	301 	419 	489 122 	252 	371 	444 155 	274 	355 95 
97 117 	188 	257 	398 	512 	579 127 	190 	329 	431 	490 129 	257 	388 	447 163 	289 	384 97 

OPENWATERVERDAMPING, 	Eom°w(mm) 

3 52 	150 	259 	358 	445 	501 84 	193 	288 	369 	425 89 	189 	273 	331 87 	166 	218 3 
5 55 	153 	266 	362 	449 	503 88 	195 	290 	378 	428 96 	192 	276 	332 89 	169 	224 5 

10 60 	159 	271 	370 	457 	510 92 	200 	302 	389 	441 101 	203 	291 	342 91 	179 	233 10 
20 62 	164 	279 	384 	473 	529 96 	207 	313 	399 	457 105 	211 	299 	355 99 	186 	240 20 
50 72 	177 	296 	405 	495 	554 106 	224 	335 	427 	483 118 	229 	319 	377 112 	200 	255 50 
80 82 	191 	313 	430 	524 	582 116 	237 	358 	451 	508 130 	250 	348 	407 124 	222 	282 80 
90 85 	194 	323 	440 	538 	604 122 	250 	365 	471 	536 140 	255 	354 	418 129 	227 	293 90 
95 88 	202 	327 	452 	554 	620 129 	254 	375 	482 	547 142 	261 	366 	432 133 	247 	314 95 

POTENTIEEL 	NEERSLAGOVERSCHOT, 	P — 0,8kmw(mm) 

3 —62 —105 —174 —247 —285 —336 —87 —149 —220 —252 —301 —89 —155 —204 —231 —75 —142 —166 3 
5 —51 —101 —158 —220 —260 —288 —77 —139 —190 —242 —266 —80 —135 —173 —212 —72 —119 —151 5 

10 —44 	—86 —145 —163 —174 —167 —67 —125 —157 —175 —152 —71 —108 —130 —110 —65 	—82 	—81 10 
20 —32 	—77 —115 —136 —131 —118 —58 	—96 —111 —126 	—99 —64 	—83 	—83 	—65 —47 	—55 	—37 20 
50 —10 	—39 	—71 	—70 	—74 	—50 —38 	—68 	—66 	—60 	—33 —30 	—44 	—30 	—12 —7 	1 	25 50 
80 25 	17 	—15 	—5 	13 	31 0 	—19 	—6 	22 	30 3 	5 	15 	37 27 	45 	71 80 
90 41 	37 	10 	33 	61 	85 8 	—2 	22 	63 	98 22 	37 	72 	103 44 	82 	124 90 
95 66 	60 	30 	65 	123 	148 34 	29 	54 	97 	127 32 	98 	152 	165 81 	137 	164 95 
97 71 	67 	40 	86 	143 	158 51 	51 	69 	112 	131 46 	111 	169 	182 92 	140 	197 97 



Tabel 2.7.17 Frequentieverdelingen (onderschrijdingskansen) van K-daagse sommen van de neerslag, de open waterverdamping en het potentieel 
neerslagoverschot (tijdstap 1 maand), vanaf resp 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli. (ontleend aan De Bruin, 19(79) 

OUDENBOSCH 

KANS VANAF 1 APRIL VANAF 1 MEI VANAF 1 JUNI VANAF 1 JULI KANS 
<.. % APR MEI JUN JUL AUG SEP MEI JUN JUL AUG SEP JUN JUL AUG SEP JUL AUG SEP <.. % 

NEERSLAG, 	P(mm) 

3 10 	47 	72 	150 	204 	210 12 	50 	109 	152 	158 19 	45 	105 	111 17 	54 78 3 

5 16 	51 	85 	158 	210 	235 17 	59 	114 	176 	202 20 	58 	111 	163 21 	78 96 5 

10 18 	58 	106 	164 	227 	281 22 	66 	134 	187 	242 25 	81 	143 	192 32 	89 134 10 
20 25 	66 	122 	190 	264 	336 27 	80 	153 	219 	280 36 	102 	166 	221 43 	110 168 20 

50 45 	98 	159 	237 	309 	382 47 	110 	183 	262 	339 56 	135 	214 	291 78 	146 225 50 

80 71 	131 	196 	279 	371 	433 76 	147 	224 	325 	386 90 	172 	279 	339 99 	215 276 80 

90 80 	150 	219 	301 	431 	503 90 	174 	260 	364 	439 104 	207 	309 	379 125 	233 306 90 

95 90 	161 	245 	330 	452 	514 109 	180 	291 	397 	487 130 	218 	319 	413 138 	245 332 95 

97 93 	165 	248 	374 	453 	548 124 	183 	304 	407 	512 135 	237 	327 	446 142 	250 364 97 

OPENWATERVERDAMPING, 	km"(rtim) 

3 55 	163 	267 	374 	464 	516 91 	196 	295 	385 	437 95 	190 	280 	334 90 	183 237 3 

5 58 	164 	277 	378 	474 	529 93 	198 	304 	401 	453 98 	202 	291 	347 95 	185 239 5 

10 61 	166 	283 	385 	477 	532 96 	213 	317 	408 	463 108 	210 	307 	359 99 	191 244 10 

20 66 	173 	295 	401 	498 	551 103 	224 	331 	426 	483 113 	226 	316 	374 105 	195 252 20 

50 75 	186 	311 	430 	524 	586 110 	234 	356 	449 	512 125 	242 	336 	399 116 	212 274 50 

80 85 	197 	325 	453 	554 	619 118 	248 	372 	475 	539 134 	263 	362 	429 132 	229 297 80 

90 90 	206 	340 	462 	566 	634 124 	259 	377 	487 	555 143 	269 	378 	443 139 	247 314 90 

95 94 	218 	353 	469 	581 	655 132 	264 	384 	496 	568 152 	273 	384 	457 143 	263 337 95 

97 97 	219 	368 	518 	649 	742 135 	280 	430 	569 	662 155 	300 	430 	523 150 	275 368 97 

POTENTIEEL 	NEERSLAGOVERSCHOT, 	P — 0,8E0m"(nun) 

3 —60 —118 —180 —270 —315 —349 —82 —160 —235 —291 —308 —102 —174 —217 —247 —97 —151 —203 3 

5 —55 —113 —177 —225 —284 —291 —79 —144 —208 —256 —273 —86 —163 —209 —213 —92 —138 —165 5 

10 —51 	—99 —165 —195 —218 —241 —73 —135 —161 —186 —211 —81 —138 —147 —166 —76 —103 —121 10 

20 —43 	—86 —132 —163 —173 —140 —66 —113 —134 —160 —127 —75 	—97 —120 —108 —59 	—70 —58 20 

50 —14 	—53 	—80 —103 —113 	—80 —40 	—82 —102 	—88 	—64 —40 	—60 	—51 	—20 —17 	—13 0 50 

80 13 	—11 	—46 	—55 	—32 	—9 —9 	—34 	—44 	—22 	0 —3 	—6 	4 	36 10 	40 70 80 

90 28 	14 	—18 	—19 	18 	50 4 	—3 	—15 	13 	59 12 	15 	51 	62 42 	71 101 90 

95 36 	21 	15 	1 	40 	75 24 	12 	27 	49 	91 41 	44 	68 	120 54 	79 110 95 

97 41 	33 	25 	71 	60 	90 49 	23 	50 	67 	104 50 	69 	71 	124 59 	88 153 97 



Tabel 2.7.18 Frequentieverdelingen (onderschrijdingskansen) van K-daagse sommen van de neerslag, de open waterverdamping en het potentieel 
neerslagoverschot (tijdstap 1 maand), vanaf resp 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli. (ontleend aan De Bruin, 1979) 

GEMERT 

KANS 
<.. % 

VANAF 1 APRIL 
APR MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 MEI 
MEI JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JUNI 
JUN JUL AUG SEP 

VANAF 1 JULI 
JUL AUG SEP 

KANS 
<.. % 

NEERSLAG, 	P(mm) 

3 7 	51 	79 	101 	134 	143 9 	51 	73 	103 	122 19 	37 	78 	89 13 	44 	63 3 
5 13 	52 	88 	130 	151 	178 13 	54 	100 	116 	145 21 	50 	88 	117 15 	67 	83 5 

10 18 	53 	101 	161 	223 	274 20 	68 	123 	172 	229 26 	74 	131 	180 24 	78 	118 10 
20 24 	69 	129 	189 	258 	313 30 	79 	142 	218 	261 38 	89 	156 	207 40 	92 	150 20 
50 45 	99 	153 	234 	300 	356 51 	115 	188 	254 	315 55 	130 	202 	264 69 	146 	204 50 
80 68 	132 	197 	269 	373 	429 81 	152 	224 	318 	370 86 	178 	249 	320 96 	177 	257 80 
90 76 	141 	216 	296 	404 	449 92 	167 	245 	349 	419 100 	192 	291 	369 116 	215 	277 90 
95 82 	159 	244 	340 	420 	498 96 	182 	265 	371 	434 124 	219 	322 	382 133 	240 	304 95 
97 83 	164 	265 	365 	425 	517 100 	184 	289 	377 	466 144 	234 	327 	402 141 	248 	343 97 

OPENWATERVERDAMPING, 	Eom"(mm) 

3 55 	155 	254 	366 	450 	505 83 	182 	295 	380 	423 91 	186 	274 	327 87 	179 	225 3 
5 58 	157 	270 	368 	458 	517 86 	194 	298 	384 	438 96 	194 	281 	332 91 	180 	234 5 

10 61 	163 	277 	380 	468 	520 94 	203 	305 	394 	453 101 	206 	298 	355 95 	182 	237 10 
20 66 	169 	284 	392 	482 	539 99 	216 	323 	414 	469 108 	218 	309 	364 101 	189 	246 20 
50 75 	183 	303 	420 	511 	569 108 	230 	343 	437 	494 122 	235 	328 	387 114 	204 	264 50 
80 85 	197 	324 	440 	540 	602 117 	246 	363 	464 	526 132 	256 	354 	415 130 	229 	296 80 
90 89 	203 	329 	450 	548 	615 125 	253 	372 	476 	543 143 	260 	364 	432 135 	239 	305 90 
95 95 	211 	336 	463 	568 	638 134 	260 	385 	484 	554 146 	264 	371 	437 139 	253 	324 95 
97 96 	214 	345 	472 	613 	688 136 	273 	389 	530 	605 147 	276 	415 	492 140 	265 	356 97 

POTENTIEEL 	NEERSLAGOVERSCHOT, 	P — 0,8Eomm(mm) 

3 —63 —120 —189 —278 —333 —371 —97 —150 —230 —285 —323 —100 —173 —228 —266 —98 —153 —210 3 
5 —59 —109 —176 —227 —290 —314 —90 —142 —190 —261 —288 —82 —161 —210 —235 —96 —150 —185 5 

10 —48 —105 —152 —195 —236 —250 —75 —131 —172 —214 —224 —75 —122 —151 —165 —83 —110 —120 10 
20 —42 	—83 —122 —159 —156 —145 —61 —110 —138 —148 —138 —65 —106 —116 —117 —64 	—87 	—72 20 
50 —13 	—45 	—86 	—98 —110 	—89 —31 	—70 	—86 	—87 	—75 —44 	—53 	—62 	—45 —20 	—18 	—9 50 
80 14 	—9 	—37 	—55 	—28 	—13 —2 	—23 	—30 	—15 	—12 0 	—9 	—5 	17 13 	20 	50 80 
90 25 	9 	—11 	—27 	—4 	14 11 	4 	—14 	20 	37 13 	20 	47 	73 37 	60 	80 90 
95 28 	21 	16 	28 	16 	61 20 	12 	10 	37 	65 33 	50 	73 	93 57 	92 	115 95 
97 34 	36 	22 	49 	37 	80 24 	14 	22 	41 	83 52 	69 	79 	103 59 	105 	129 97 
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3. Stroming van water in de grond 

3.1. Stroming van water in de verzadigde zone 

3.1.1. Algemeen 

De landbouwkundige benadering van de waterhuishouding heeft lang plaatsgevonden via 
de invalshoek van de verzadigde grondwaterstroming en is vooral gericht geweest op ont-
watering en peilbeheersing, waarbij in toenemende mate aandacht werd besteed aan de 
hydrologische eigenschappen van de ondergrond tot een diepte van enkele meters. 
Het betrekken van de aanwezigheid en de stroming van water in de ondergrond tot op 
grote diepte bij waterhuishoudkundig onderzoek - de geohydrologie - werd geactiveerd 
nadat was gebleken dat bepaalde ingrepen, zoals de drooglegging van de Usselmeerpol-
ders, tot op vele kilometers afstand effecten tot gevolg hadden. 
Algemeen kan worden gesteld dat waterhuishoudkundige maatregelen alleen kunnen 
worden getroffen als rekening wordt gehouden met kwantitatieve en kwalitatieve aspec-
ten. Voorbeelden zijn zoute kwel in dicht bij de kust gelegen poldergebieden en de wissel-
werking tussen de waterhuishouding van cultuur- en natuurterreinen, zoals die vooral in 
de zandgebieden kan voorkomen. 
Voor enig inzicht in de stroming van water in de verzadigde zone geeft dit hoofdstuk in 
het kort enkele aspecten van de geohydrologie. De behandeling is minder uitputtend dan 
die van de onverzadigde stroming. Literatuurverwijzing bij elk onderdeel maakt een ver-
dere uitdieping mogelijk. 

Dynamische en statische factoren bepalen de intensiteit en de richting van de verzadigde-
grondwaterstroming. 
De dynamische factoren kunnen van interne of van externe aard zijn. 
Met intern wordt bedoeld: binnen een bepaald gebied dat in meerdere of mindere mate 
een hydrologische eenheid vormt, zoals een stroomgebied, een polder, enz. Interne facto-
ren zijn onder andere de ontwatering van de grond, de grondwatervulling ten gevolge van 
neerslag en verdamping en ingrepen als grondwateronttrekking. 
Voorbeelden van externe factoren zijn de kwel vanuit omliggende hogere gebieden of van 
zee naar laaggelegen polders en aanvoer van oppervlaktewater voor de aanvullende water-
voorziening van gewassen of voor zoutdoorspoeling. 
In- en externe factoren beïnvloeden elkaar wederzijds. In een gebied kunnen praktisch 
geen waterhuishoudkundige maatregelen worden getroffen zonder de externe factoren er-
in te betrekken. 
De statische factoren zijn afhankelijk van de eigenschappen van het medium waarin de 
stroming plaats vindt. Zij wordt hoofdzakelijk bepaald door het materiaal waaruit de on-
dergrond is samengesteld en de ruimtelijke opbouw hiervan. Beiden zijn weer afhankelijk 
van de geologische processen die zich in de loop der tijden hebben voltrokken. 
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Voorbeelden van statische eigenschappen zijn het doorlaatvermogen van een watervoe-
rende laag en de verticale weerstand (c-waarde van een slecht doorlatende klei- of 
leemlaag. 

3.1.2. Enkele geohydrologische begrippen 

De geohydrologie kent een aantal begrippen om eigenschappen en verschijnselen aan te 
duiden. De volgende begrippen zijn grotendeels ontleend aan de "Verklarende hydrologi-
sche woordenlijst" (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986) 

Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

1 	berging 	Het volume water dat aanwezig is in m' 	L' 
een nader aan te geven deel van de 
grond. 

2 	bergings- 	De verandering in berging (1). 	m' 	L' 
verandering 

3 	doorlatendheid 	Een maat voor het vermogen van 	m•d- ' 	L 
een watervoerend pakket om vloei-
stof door te laten, gelijk te stellen 
aan de volumestroom (8) door een 
eenheid van oppervlakte, als de 
stijghoogtegradiënt loodrecht op het 
oppervlak gelijk is aan één. 

4 	doorlaatvermogen Een maat voor het vermogen van 	m2 .d- ' 	L2  T- , 	kD 
een watervoerend pakket om water 
door te laten, gelijk te stellen aan de 
volumestroom (8) die per breedte-
eenheid van het watervoerend pakket 
en per eenheid van stijghoogtegra-
diënt door een watervoerende laag 
stroomt. 

5 	drainageweerstand De weerstand tegen de grondwater- 	d 
stroming naar open of gesloten lei-
dingen, te berekenen als quotiënt 
van de opbolling (11) en de specifie-
ke grondwaterafvoer (14) bij statio-
naire stroming. 

6 	drukhoogte 	De hoogte van de waterkolom die 	m 	L 	hP  
een druk levert gelijk aan de relatie- 
ve waterdruk. 

7 	filtersnelheid 	Snelheid met een richting gelijk aan 	in 	L 
de middelde stroomrichting van de 
waterdeeltjes in de directe omgeving 
van het beschouwde punt en met een 
absolute waarde gelijk aan de volu-
mestroomdichtheid (19) in die 
richting. 
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Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

8 	flux, volumstroom Het volume water dat per tijdseen- 	m3 - d- ' 
	

L' T- ' 	Q, qv 
heid door een gegeven oppervlak 
stroomt. 

9 	infiltratie 	a. Het verschijnsel dat water aan het 
grondoppervlak de grond binnen-
treedt. 

b. De aanvulling van water die onder 
het grondopervlak d.m.v. een slo-
tenstelsel of buizenstelsel plaats-
vindt. 

c. De voeding van de verzadigde zo-
ne die d.m.v. infiltratieputten 
plaatsvindt. 

10 	kwel 	 a. In het algemeen: het uittreden van 	 - 
grondwater 

b. In het bijzonder: het uittreden van 
grondwater onder invloed van 
grotere stijghoogten (17) buiten 
het beschouwde gebied; het uittre-
den van water dat binnen het ge-
bied aan het oppervlak is toege-
voerd, valt dus buiten deze term. 
Het uittreden kan onder meer ge-
schieden direct aan het grondop-
pervlak, in sloten, drains of via 
capillaire opstijging. 

11 	opbolling 	Het verschil tussen het hoogste punt 
van de grondwaterspiegel (hm) en de 
waterstand in de waterlopen (ho) of-
wel het maximale hoogteverschil tus-
sen de grondwaterspiegel en het (niet 
horizontale) vlak door de waterspie-
gels van de waterlopen. 

12 	piëzometer 	Peilbuis met een zeer kort filter 
(enkele cm's) of met alleen een ope-
ning aan de onderzijde. 

13 plaatshoogte 	Hoogte van een deeltje grond of wa- m 
ter t.o.v. een referentieniveau. 

14 specifieke grond- 	Grondwaterafvoer (de grondwater- 	m • d- ' 	L T- 

waterafvoer 	component van de afvoer in een wa- 
terloop) per eenheid van oppervlakte 
van het stroomgebied. 

15 	qd(h)-relatie 	De relatie die weergeeft hoeveel 	 - 
grondwater er naar het oppervlakte-
water stroomt of hoeveel oppervlak-
tewater er naar het grondwater 
stroomt (qd) als functie van de ge-
middelde opbolling tussen de ontwa-
teringsmiddelen (h). 
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Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

16 qw(h)-relatie 	De relatie tussen de af- of toevoer 	 - 
van grondwater door een horizontaal 
vlak dat net iets dieper ligt dan het 
diepste punt, tot waar de grondwa-
terstand daalt (q,„,) en de grondwa-
terstand beneden maaiveld (h). 

17 stijghoogte 	De som van drukhoogte (6) en 	m 	L 	h 
plaatshoogte (13). Deze grootheid 
kan worden gemeten met een piëzo-
meter (12), waarvan de hoogte t.o.v. 
een referentievlak bekend is. Het re-
sultaat heeft betrekking op de plaats 
waar het filter is opgesteld. 

18 verticale weerstand De weerstand die een bepaalde laag 	d 	T 	c 
biedt tegen een verticale stroming. 

19 volume stroom- 	Het differentiaalquotiënt van de vo- 	m d-' 	L T-1  
dichtheid 	lumestroom (8) naar het oppervlak, 

soms aangeduid als volumestroom 
per eenheid van oppervlak. 

3.1.3 Geohydrologische indeling van het profiel 

Zoals in het voorgaande reeds vermeld is, wordt de diepte en de mate van de grondwa-
terstroming onder meer bepaald door de geologische opbouw en de aard van het materiaal 
waaruit het profiel is opgebouwd. In geohydrologische zin zijn in een profiel de volgende 
onderdelen te onderscheiden: 

Watervoerend(e) pakket(ten) 
Meestal grofzandige lagen waarin overwegend horizontale grondwaterstroming plaats-
vindt (I, II en III, fig. 3.1.1 en 3.1.2). Van belang zijn: 
a. het doorlaatvermogen of kD-waarde; 
b. de stijghoogte van het grondwater; 
c. de ruimtelijke verbreiding; 
d. de bergingscoëfficiënt. 

Scheidende lagen 
In meer of mindere mate aaneengesloten klei-, veen- en/of fijnzandige lagen, waarin 
hoofdzakelijk een verticale stroming plaatsvindt (B en C, fig. 3.1.1 en 3.1.2). Belangrijk 
in deze scheidende lagen zijn: 
a. de verticale weerstand of c-waarde; 
b. de stijghoogte van het grondwater erboven en eronder; 
c. de ruimtelijke verbreiding 
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Figuur 3.1.1. Schema van de grondwaterstroming in de ondergrond van een poldergebied 

De hydrologische basis 
Een bijzondere scheidende laag, van waaronder geen invloed meer wordt uitgeoefend op 
de grondwaterstromingen bij het maaiveld (D, fig. 3.1.1 en 3.1.2). Van belang hierin zijn: 
- de ruimtelijke verbreiding en de diepte. 

Het afdekkend pakket 
Eveneens een scheidende laag die de invloed van de grondwaterstroming in het watervoe-
rend pakket in meer of mindere mate afschermt van de processen aan het maaiveld. Het 
afdekkend pakket is veelal samengesteld uit materiaal met een relatief lage doorlatend-
heid (klei, veen, slibhoudend fijn zand); de stromingsrichting is overwegend verticaal 
(A, fig. 3.1.1 en 3.1.2). Van belang zijn: 
a. de verticale weerstand of c-waarde; 
b. de stijghoogte van het grondwater eronder, de grondwaterstand en het peil van het open 

water; 
c. de ruimtelijke verbreiding. 
Het geheel van watervoerende, afdekkende en scheidende lagen boven de hydrologische 
basis wordt het hydrologische pakket genoemd. Het is overigens niet noodzakelijk dat 
overal alle onderdelen van het profiel aanwezig zijn. 
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Legenda (figuur 3.1.2. en 3.1.4) 

Hydrologische grootheden gebruikt voor de berekening van grondwaterstroming 

Hydrologische 	Betekenis 	 SI- 	Dimensie 
grootheid 	 eenheid 

k n13n 	doorlaatvermogen van het ne watervoerend pakket 	m2  -d- ' 	L2  T- ' 

c r, 	 verticale weerstand afdekkend pakket n = 0, of ne 	 d 	T 
scheidingslaag 

qzk,n 	 verticaal naar boven gerichte stroomsnelheid in het 	m• 	L T- ' 
afdekkend pakket n = 0 of ne scheidingslaag (kwel) 

qz n 	 verticaal naar beneden gerichte stroomsnelheid in het af- 	m • d- ' 	L T- ' 
dekkende pakket n = 0 of ne scheidingslaag (infiltratie) 

Q. 	 horizontale (volume) flux in een verticale doorsnede in 	m3  • cl- ' 	L3  T- ' 
het ne watervoerend pakket per eenheid van lengte lood- 
recht op de doorsnede 

Hh, 	 stijghoogte van freatisch water n = 0 en in het 
ne watervoerend pakket 
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gedeeltelijk afgesloten grondwater 

Figuur 3.1.4. 
Geohydrologisch schema van een hellend zandge-
bied. (Voor legenda symbolen: zie legenda bij figuur 
3.1.2). 

Figuur 3.1.3. Beweging van water in een hellend landschap met namen en symbolen van de processen. 
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3.1.4. Geohydrologie en topografie 

De geologische geschiedenis is de oorzaak van de verdeling van Nederland in: 
a. Gebieden met beheerste peilen in de waterlopen (overwegend polders), hoofdzakelijk 

bestaande uit klei- en veengronden. 
b. Gebieden met natuurlijke afwatering (overwegend hellende gebieden), hoofdzakelijk 

bestaande uit zandgebieden. 

Polders 
Een polder is een gebied waarin een van de omgeving afwijkend niveau van het opper-
vlaktewater wordt gehandhaafd. Grondwater van het gebied met een hoog peil zal stromen 
naar dat met een laag peil (kwel). 
Figuur 3.1.1 geeft een globaal beeld van de in de ondergrond optredende stromingen, ter-
wijl in figuur 3.1.2 een schema is weergegeven van de berekening van deze processen. 
Uit het schema blijkt dat twee typen grondwaterstromingen worden onderscheiden: 
- een overwegend horizontale stroming in de watervoerende pakketten; 
- een overwegend verticale stroming in het afdekkend pakket en de scheidende lagen. 

Zandgebieden 
In de zandgebieden volgt de grondwaterstand in grote lijnen de topografie van het terrein 
(fig. 3.1.3). Meestal komen twee afwateringspatronen voor, namelijk een grootschalig —
in dit geval naar de rivier — en een kleinschalig afwateringssysteem naar beken, sloten, 
greppels, enz. In het algemeen zal dit resulteren in een zekere kwel langs onder andere 
beken, terwijl wegzijging zal optreden in hoge ruggen. Voor de berekening van de grond-
waterstroming is een geohydrologisch schema weergegeven in figuur 3.1.4. 
Als een gevolg van de relatief lage verticale weerstand (c-waarden) van het afdekkend 
pakket is — in tegenstelling tot het poldergebied — in zandgebieden veelal het gehele 
hydrologische pakket betrokken bij het afvoerproces. 
Een ander kenmerkend verschil is dat in de zandgebieden meer dan één ontwateringsni-
veau is te onderscheiden. In het winterhalfjaar namelijk nemen alle waterlopen aan het 
afvoerproces deel. Naarmate de grondwaterstand daalt, nemen steeds minder waterlopen 
hieraan deel, waarbij in de regel de kleinere waterlopen het eerst droogvallen. Dit ver-
schijnsel leidt tot een geleidelijke toename van de drainageweerstand bij een dalende 
grondwaterstand en heeft een kromlijnig verloop van de betreffende qd(h)-relatie tot ge-
volg, in tegenstelling tot het poldergebied, waar het verloop kan variëren van rechtlijnig 
tot enigszins kromlijnig (fig. 3.1.5). 

Uit het voorgaande valt af te leiden dat voor geohydrologische berekeningen niet bepalend 
is met welke grondsoorten men in een gebied te maken heeft, doch dat hiervoor de geogra-
fische omstandigheden van meer belang zijn. In alle gebieden worden dezelfde groothe-
den gebruikt, doch de waarden zullen van gebied tot gebied verschillen. 
Voor de geohydrologische berekeningen is van belang om op zo nauwgeurig mogelijke 
wijze de benodigde constanten te bepalen. Hiervoor staan diverse methoden met verschil-
lende betrouwbaarheid ter beschikking, waarvan in tabel 3.1.1 een overzicht is gegeven. 
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Tabel 3.1.1. Mogelijkheden voor de toepassing van diverse methoden ter bepaling van geohydrologische 
constanten met een geschatte (indicatieve) standaardafwijking in % van de bepaling (Commissie 
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven, 1983). 

Proef Bepaling Horizontale 
represen- 
tativiteit 

Kos-
ten 

A B C D E F G H I 

1 kD±10 c±50 L±50 S±20 - + + + xxxx 
2 k±10 k±10 kD± 15 c±50 L±50 S±20 - D±10 - + + + xxxx 
3 kD± 5 c±10 L±10 S±10 a + + + + xxxxx 
4 - kD±20 + + xx 

5 kD±50 b ++ 
6 k±10 k±10 xxx 
7 k±30 
8 - c + + xx 
9 - kD c + + ++  

10 k k kD c P D ++++ +  xx 
11 k k kD c P D ++++ +  xxx 
12 - d +++  XX 

13 - D± 1 - xxx 

14 k±10 k±10 - xx 
15 k±50 - ++ 
16 k±40 - e + + xx 
17 - P D± 1 f ++ 
18 - P D± 1 g ++ 
19 - D±10 h + ++++  xxx 
20 - P + + xxx 

Toelichting tabel 3.1.1. 

Proef: 
1. De klassieke pompproef 
2. Pompproeven ter bepaling 

van de verticale doorlatend-
heid 

3. Pompproeven op grote 
schaal (praktijkproeven) 

4. Putproeven 
5. Opbrengstproeven 
6. Puntproeven (als minipomp-

proef) 
7. Stijg- en uitzakproeven 
8. Slingerproeven 
9. Onderzoek van regionale 

waterbalansen 
10.Modelkalibratie (afhankelijk 

van de aard van het model) 

11.Inverse modellen (afhanke-
lijk van de aard) 

12.Getijvoortplanting 
13.Verkenningsboringen 
14.Doorlatendheidsproeven 
15. Interpretatie van boorbe-

schrijvingen 
16.Granulair onderzoek 
17.Onderzoek in onverbuisde 

boorgaten 
18.Onderzoek in verhuisde 

boorgaten 
19.Bovengrondse geofysische 

metingen 
20. Proeven ter bepaling van de 

porositeit 

Bepaling: 
A. horizontale doorlatendheid 
B. verticale doorlatendheid 
C. doorlaatvermogen 
D. hydraulische weerstand 
E. spreidingslengte 
F. bergingscoëfficiënt 
G. porositeit 
H. dikte aquifer 
I. overige bepalingen 

a. secundaire effecten 
b. opbrengst 
c. skinfactor, kD,S 
d. kDc, S/kD 
e. zeefkromme 
f. kwaliteit grondwater 
g. klei-afdichtingen 
h. zoet/brak grensvlak 

Horizontale representativiteit Kosten 
+++++ zeer groot xxxxx zeer hoog 
++++ groot xxxx hoog 
+++ matig xxx matig 
++ gering xx laag 

zeer gering x zeer laag 
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Figuur 3.1.5. Voorbeelden van een q d (h)-relatie in poldergebieden (a) en in zandgebieden (b). 

3.1.5. Grondwatermodellen 

Het complex van dynamische en statische factoren (zie par. III. 3.1.1) is de basis van de 
grondwaterstroming. Naar de verzadigde stroming is sinds de helft van de vorige eeuw 
systematisch onderzoek gedaan. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is geweest de door 
Darcy (1856) geformuleerde wetmatigheid voor de waterstroming door een poreus 
medium. 

De wet van Darcy luidt (fig. 3.1.6): 

A Hh 
= ksat (3.1.1.) 

Affb 
of Q = ksat • D (3.1.2) 

waarin: 

Q 	= debiet of volumestroom 	 (m3  • d- ') 
q 	= filtersnelheid. Dit is een schijnbare snelheid, daar dit 

alleen de werkelijke snelheid is als geen gronddeeltjes 
aanwezig zijn 	 (m• d") 

ksat 	= verzadigde doorlatendheid 	 (m • d-1  
D 	= doorsnede 	 (m2) 

Mib 	= verschil in stijghoogte 	 (m) 
s 	= afstand of lengte 	 (m) 

Figuur 3.1.6. 
Verticale stroming door een kleilaag. 

z — 0 
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Uitgaande van deze wet zijn sindsdien talloze methoden ontwikkeld om de verzadigde 
grondwaterstroming te kwantificeren, waarmee de effecten van voorgenomen ingrepen 
zijn te voorspellen. 
De methoden zijn onderverdeeld in: 
- fysische schaalmodellen; 
- analoge modellen; 
- wiskundige modellen. 

Fysische schaalmodellen 
Toepassing van fysische schaalmodellen die de werkelijke situatie op schaal weergeven 
in bijvoorbeeld zandmodellen, is door de komst van de computer en de daarmee te bere-
kenen wiskundige modellen op de achtergrond geraakt. 

Analoge modellen 
Het voorgaande geldt tevens voor de analoge modellen. Deze gaan uit van de analogie 
tussen natuurkundige wetten die zowel grondwaterstroming als andere processen be-
heersen. 
Voorbeelden zijn: elektrische stroom (teledeltos-modellen, de elektrolyttank en het weer-
standsnetwerk) en de laminaire stroming van vloeistof tussen parallelplaten (spleetmo-
dellen). 

Wiskundige modellen 
Bij wiskundige benaderingen zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden: 
- analytische formules; 
- numerieke grondwatermodellen. 

Analytische formules 
Deze formules zijn afgeleid uit de differentiaalvergelijking die gebaseerd is op de wet 
van Darcy en de wet van behoud van massa en energie (continuïteitsvergelijking). De ana-
lytische formules kunnen veelal alleen worden afgeleid voor sterk geschematiseerde geo-
hydrologische situaties. Voor veel praktijkgevallen zijn ze evenwel goed bruikbaar, zeker 
ter verkrijging van een eerste indicatie. De eenvoudige hanteerbaarheid en de grote door-
zichtigheid zijn belangrijke voordelen van de analytische formules. Voor meer informatie 
over analytische formules wordt verwezen naar Kruseman en De Ridder (1983), Commis-
sie voor Hydrologisch Onderzoek 77V0 (1964) en naar publikaties van Ernst (1964, 1980), 
Ernst e.a. (1970) en Bruggeman (1973). 

Numerieke grondwatermodellen 
De numerieke oplossing, momenteel de in de praktijk meest gebruikte methode voor het 
oplossen van de verzadigde grondwaterstroming met grondwatermodellen, wordt in par. 
III. 3.1.6 toegelicht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige numerieke 
benadering en de complexe numerieke oplossingsmethodiek. 
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3.1.6. Veel gebruikte modellen 

Eenvoudige numerieke benadering 
Voor de berekening van een stationaire grondwaterstroming in een verticaal vlak kunnen 
de volgende formules worden gebruikt: 

—Horizontale stroming (zie formule 3.1.1): 
Hn  — Hn, x2 

xl — x2 
—Verticale stroming: 

Hh, n+1 Hh, n  
qz, n 	 cf, 

Afleiding: 

(3.1.4 ) 
(afgeleid uit 3.1.1) 

Min 	ATA 	Hh, n+1 — Hh, n  
q =  Ksat, v 	= Ksat, v D 	D 

- 

cn 	cn  

ksat, v 

waarin: 

Qn 	= horizontale stroming in het newatervoerend pakket 
ksat, n 'Dn = doorlaatvermogen in het ne watervoerend pakket 
ksat, v 	= verzadigde verticale doorlatendheid 
Hn 	= stijghoogte van het grondwater in het ne watervoe- 

rend pakket 
x 	= horizontale coordinaat 
qz, n 	= verticale stroming door de ne scheidende laag 
cn 	= verticale weerstand van de scheidende laag 
D 	= dikte pakket 

(m3  -d- ` 1 
 (m2  • d') 

(m) 

(m) 
(m) 
(m • d- i) 
(d) 
(m) 

De formules 3.1.3 en 3.1.4 hebben betrekking op een twee-dimensionale grondwaterstro-
ming in een verticaal vlak, die wordt benaderd door uit te gaan van een uitsluitend hori-
zontale grondwaterstroming in het watervoerend pakket en een verticale in de scheidende 
laag. Door het traject x 1  x2  (elementgrootte) zo te kiezen dat het rechtlijnig verloop tus-
sen x1  en x2  weinig afwijkt van het veelal kromlijnig verloop van de stijghoogte, wordt 
een goede benadering van de werkelijke situatie verkregen. 
Als er sprake is van een bijzondere geometrie, bijvoorbeeld een kwelstrook met evenwij-
dige grenzen in een polder, zijn analytische oplossingen beschikbaar (Mazure, 1936). 

Voor het berekenen van een stationaire drie-dimensionale grondwaterstroming wordt met 
behulp van de formules 3.1.3 en 3.1.4 tevens de stroming in de y-richting opgenomen. 
Er wordt dan in watervoerende pakketten een horizontale stroming in het x-y-vlak veron-
dersteld en een verticale in de slecht doorlatende lagen (in z-richting). Het betreffende 
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gebied wordt hiervoor opgedeeld in een aantal elementen. In het onderstaande is gekozen 
voor twee onderling loodrechte stelsels van evenwijdighe lijnen in het x-y-vlak, die het 
gebied opdelen in vierkanten met zijden a (fig. 3.1.7). 

Figuur 3.1.7 	 hr-,----h,---- h 3 — -- -- i— — — — — 1— - 

Notatie van de grondwaterstijghoogte en het 	 i 
I- 	a   I 	 I 

doorlatend vermogen zoals gebruikt in de 	 I a 	I 	 I 
I  vergelijking. 	 1  

ri  ----II-- --7--  ,---ikphi lf-  :=1 --1-  - I 	I 
I 	I j 	I 

i 	■ 	: 
h,,.-iktn n,-F,- h444- — 

I 	 1 	 I 	. 	i 	! 	I 
I 	 I 	 i 	I 	1 
I 	I 	1 	'.. . (k/3),m:-  - 
I 	I 	I 	I 	I I 	I 
I- - - - - 1--  - - - -4-  - - - - 11''--  --- - j-  - 

I 	I 	I 	I 

Voor een willekeurig roosterpunt, aangeduid met de indices 1, 2, 3 en 4 gaan de formules 
3.1.3 en 3.1.4 voor het centraal gekozen roosterpunt over in de volgende vorm. 

(ksatD)fm (Hh, f - Hh, m) 	ksatD)hn(Hh, 1 Hh, m) + 
(ksatD)mn (Hh, n  - Hh, 	ksatD)mu(Hh, u Hh, m) 

qz, m)o a2 	(92, m)b a2 	 (3.1.5) 

waarin: 

= verzadigde doorlatendheid 
D 	= doorsnede 
Hh, x = stijghoogte in knooppunt x 

m = verticale stroming door de scheidende laag 
onder (o) en boven (b) het knooppunt 

a2 	= invloedsoppervlakte van een knooppunt 

(m • d-1) 
(m2) 
(m) 

(m • d') 
(m2) 

De vergelijkingen 3.1.3, 3.1.4 en 3.1.5 kunnen toegepast worden voor meer dan één laag, 
indien rekening wordt gehouden met de sommatie van q z . De uitvoering wordt praktisch 
beperkt door het aantal roosterpunten. 
Automatisering van het rekenwerk kan worden verkregen door gebruik te maken van de 
computer. In dat geval overigens wijkt de eenvoudige benadering weinig meer af van de 
in de volgende paragraaf te bahandelen numerieke modellen. 
Voor de berekening van stationaire grondwaterstromingen naar bronnen of putten (radiale 
stroming) gelden andere formules (Kruseman en De Ridder, 1983). 
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Numerieke modellen 
Achtereenvolgens zal in het kort worden ingegaan op de formules en de numerieke oplos-
singsmethoden die ten grondslag liggen aan de numerieke modellen. Daarna zal er een 
classificatie worden gegeven van de numerieke grondwatermodellen en tenslotte zal er 
nog enige informatie gegeven worden over de invoergegevens en met name over de rand-
voorwaarden. 

Formules en oplossingsmethodiek 
Evenals de analytische formules en de in de vorige paragraaf behandelde eenvoudige be-
nadering zijn de numerieke modellen gebaseerd op de wet van Darcy en de continuïteits-
vergelijking. 
De continuïteitsvergelijking houdt in dat er geen massa verloren kan gaan of bij kan ko-
men. Met nadere woorden: 

hoeveelheid instromend water = hoeveelheid uitstromend water + verandering in de berging 

Combinatie van beide vergelijkingen levert voor een watervoerende laag met horizontale 
grondwaterstroming de volgende vergelijking op: 

(IcsaiD —
SQ

) 
—S 

(ksatp 
—SQ

) = S 	1Q1 
	 (3.1.6) 

Sx 	Sx 	(5y 	Sy 	St 

waarin: 

D 	= dikte van de watervoerende laag 
S 	= bergingscoëfficiënt 
t 	= tijd 
x, y = x- en y-richting 
Q; 	= som van in- en uitstromende hoeveelheden water 

Q 1  + Q2 + Q3 + ... (grondwateraanvulling, 
wateronttrekking, kwel, wegzijging, enz.) 

(m) 
(m3 . m-2 . m-1) 

(d) 
(m) 

(m3  • M-2  

Aan de stromingsvergelijking liggen een aantal aannamen ten grondslg (laminaire stro-
ming, onsamendrukbare vloeistof, constante dichtheid, constante viscositeit, contstante 
dikte watervoerend pakket en verticale stromingscomponent in watervoerend pakket ver-
waarloosbaar klein), die voor de meeste praktijktoepassingen in Nederland toelaatbaar 
worden verondersteld. 
De stromingsvergelijking is voor situaties waarmee men in de praktijk vaak te maken heeft 
(gebieden met een onregelmatige vorm, geen evenwijdige waterlopen, onregelmatige 
neerslag, verdamping, wateronttrekking, wisselende oppervlaktewaterpeilen, enz.) al-
leen numeriek op te lossen. In tegenstelling tot de analytische methoden wordt geen exac-
te, maar een benaderde oplossing gevonden. Bij de toepassing van een numerieke metho-
de wordt de differentiaalvergelijking die de stroming beschrijft, omgezet in een aantal 
algebraïsche vergelijkingen. 
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De in Nederland gebruikte modellen gaan praktisch allemaal uit van de eindige elementen 
methode als numerieke oplossingsmethode. Kenmerkend voor numerieke oplossingsme-
thoden is dat de ruimte en de tijd wordt gediscretiseerd. Het onderzoeksgebied wordt ver-
deeld in elementen die voor de tweedimensionale horizontale stroming driehoekig, recht-
hoekig of vierkant van vorm zijn (zie fig. 3.1.8). Kleinere elementen geven een nauwkeu-
riger benadering van de stromingsvergelijking. De hoekpunten van ieder element worden 
knooppunten genoemd. 

hoofdwatergang 

	 beek of watergang 

+7 9 	nummering knooppunt in model 

0 	geplande waterwinplaats Glindhorst 

Figuur 3.1.8 Onderzoeksgebied Gelderse Vallei met het gebruikte modelnetwerk. (Van Lanen, 1981). 

435 



Het resultaat van de omzetting van de stromingsvergelijking met behulp van de eindige 
elementen methode is een lineaire vergelijking voor ieder knooppunt. Voor een uitvoerige 
beschrijving van de afleidingen wordt verwezen naar de diverse handboeken (bijvoor- 
beeld Keuning, 1977 en TNO-ad hoc groep Grondwatermodellen en computerprogram-
matuur, 1978). 
In de lineaire vergelijking komen de doorlaatvermogens van de aangrenzende elementen 
voor, de stijghoogten van de omliggende knooppunten en de stijghoogte van het betreffen-
de knooppunt. Daarnaast kan op een knooppunt voor de onttrekking van water (berege-
ning, drinkwater, drainage) of voor toevoeging van water (infiltratie, grondwatervulling) 
aan de lineaire vergelijking een term Q worden toegevoegd, die weer opgedeeld mag zijn 
in verschillende deeltermen. 
De op een knooppunt onttrokken of toegevoegde hoeveelheid water behoeft niet constant 
te zijn, maar mag afhangen van de nog onbekende stijghoogten in de betreffende knoop-
punten. Dit komt in Nederland nog al eens voor zoals bijvoorbeeld bij drainage of infiltra-
tie, waarvan de grootte ten dele wordt bepaald door de stijghoogte (opbolling). Hetzelfde 
geldt uiteraard ook voor de kwel of wegzijging naar aangrenzende watervoerende pakket-
ten. Indien er kwel of wegzijging naar een aangrenzend pakket is, wordt een deelterm 
van Q aan de lineaire vergelijking toegevoegd. 
Deze luidt: 

Q1 = 
Hh-Hh, l  

0 	 (3.1.7) 

 

c 

waarin: 

Qi 	= kwel of wegzijging 
c l 	= verticale weerstand van slecht doorlatende laag 

tussen 2 watervoerende lagen 
Hh,i = stijghoogte in aangrenzende watervoerende laag 
0 	= invloedsoppervlakte van een knooppunt 

(m3  • d-1 ) 

(d) 
(m) 
(m2)  

Het resultaat van de uitwerking volgens de eindige elementen methode is, zoals al eerder 
vermeld, een stelsel van lineaire vergelijkingen. Het aantal vergelijkingen is gelijk aan 
het aantal knooppunten. 
De oplossing is voor ieder watervoerend pakket dus gereduceerd tot het oplossen van een 
stelsel van n vergelijkingen met n onbekenden. De interactie tussen watervoerende pak-
ketten onderling, met het oppervlaktewater of met de onverzadigde zone, wordt verzorgd 
door deeltermen van Q (bijvoorbeeld vergelijking 3.1.7). Voor de oplossing van het pro-
bleem zijn nog wel rand- en soms beginvoorwaarden nodig. Hierop wordt later nog terug-
gekomen. Het resultaat van de oplossing is een waarde voor de stijghoogte in elk knoop-
punt en elk watervoerend pakket. Met aanvullende berekeningen wordt vervolgens ook 
nog per knooppunt de grootte van relevante grondwaterstromingen (kwel, wegzijging, 
drainage, enz.) berekend. Vaak worden deze ook nog gesommeerd, zodat een waterbalans 
wordt berekend voor het gehele gebied. 

436 



Numerieke modellen zijn sinds de introductie van de computer in trek gekomen. Deze 
heeft het mogelijk gemaakt om een groot aantal vergelijkingen in een zeer korte tijd op 
te lossen. 

Typen grondwatermodellen 
In het begin van de jaren zeventig zijn voor het eerst numerieke verzadigde grondwa-
terstromingsmodellen op praktijkschaal toegepast. Sinds die tijd is er een groot aantal 
modellen ontwikkeld. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar het verslag van 
de 77V0 -ad hoc groep Grondwatermodellen en computerprogrammatuur (1978). 
Tabel 3.1.2 geeft een overzicht van de in Nederland veel gebruikte verzadigde grondwa-
terstromingsmodellen. Bij de indeling is allereerst een onderscheid gemaakt tussen statio-
naire en niet-stationaire stromingsmodellen. 

Tabel 3.1.2. Overzicht van veelgebruikte typen verzadigde grondwaterstromingsmodellen. 

Stationair/ 
niet-stationair 

Losgekoppeld/ 
geïntegreerd 

Naam Referentie 

stationair losgekoppeld STATRECT 
TRIST 

RIVM programma-
documentatie 

niet-stationair losgekoppeld TRANSRECT 
TRINS 

RIVM programma-
documentatie 

FEMSAT ICW (Querner, 1982) 
niet-stationair geïntegreerd 

verzadigde/ 
onverzadigde 
stroming 

GELGAM De Laat e.a., 1980 
Kovar, 1981 

niet-stationair geïntegreerd PEEL ICW (Querner e.a., 1984) 
verzadigde/ 
onverzadigde 
stroming en 
oppervlaktewater 

PREDIS WL (Crebas e.a., 1983) 

Moeilijk- 
huidsgraad 

EENVOUDIG 

v 
MOEILIJK 

STATIONAIRE STROMING 

Hierbij veranderen fluxen en stijghoogten niet in de tijd: zij blijven constant en er treedt 
geen verandering in de berging op. De eerste term in het rechter lid van vergelijking 3.1.6 
is daarom nul. 
Stationaire verzadigde grondwaterstromingsmodellen worden veel gebruikt voor hydro-
logische situaties die weinig veranderen in de tijd of voor langjarig gemiddelde situaties. 
Soms benadert men veranderingen in de tijd met een stationair stromingspatroon voor 
zowel het winterhalfjaar als voor het zomerhalfjaar. 

NIET STATIONAIRE MODELLEN 

Bij deze modellen simuleert men de stijghoogten en fluxen als functie van de tijd en wel 
door de tijd op te delen in tijdstappen. Na elke tijdstap wordt informatie verkregen over 
de stijghoogten en de fluxen. In vergelijking met de stationaire modellen wordt de werke- 
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lijkheid beter gesimuleerd. Er zijn echter veel meer invoergegevens nodig, zoals begin-
voorwaarden en voor elke tijdstap randvoorwaarden. 
Niet-stationaire modellen kunnen ook als stationaire modellen worden gebruikt. De los-
gekoppelde stationaire en niet-stationaire verzadigde grondwaterstromingsmodellen wor-
den nogal eens gebruikt als superpositie-model. Dat houdt in dat niet de werkelijke stijg-
hoogten en fluxen worden gesimuleerd, maar alleen de veranderingen als gevolg van een 
bepaalde hydrologische ingreep. Voorbeelden hiervan zijn een verandering van de grond-
waterstand ten gevolge van het opzetten van het oppervlakte-peil of de verlagingen ten 
gevolge van een grondwateronttrekking (Van Lanen, 1983). De veranderingen mogen op-
geteld (gesuperponeerd) worden omdat de verzadigde grondwaterstroming een lineair 
proces is. 

Behalve de onderverdeling in stationair/niet-stationair kan onderscheid gemaakt worden 
tussen losgekoppelde en geïntegreerde modellen. 

LOSGEKOPPELD 

Dit wil zeggen dat alléén de verzadigde grondwaterstroming wordt beschouwd. De relatie 
met bijvoorbeeld het oppervlaktewater of met de onverzadigde zone wordt gelegd via 
randvoorwaarden. De eventuele interactie wordt dan vooraf vastgesteld en via de rand-
voorwaarden doorgegeven. In het geval dat het verzadigde grondwatermodel losgekop-
peld is van het oppervlaktewater, moet het oppervlaktewater-peil worden opgegeven. De 
verzadigde grondwaterstroming heeft dan verder geen invloed op dit peil. 

GEÏNTEGREERDE MODELLEN 

Deze modellen daarentegen nemen onder andere de stroming van het oppervlaktewater 
en/of in de onverzadigde zone wèl mee. In geïntegreerde modellen, waarin ook het opper-
vlaktewater is opgenomen, wordt het oppervlaktewater-peil dus mede onder invloed van 
de stijghoogte berekend. 
Dit vademecum behandelt alleen de kwantitatieve verzadigde grondwaterstromingsmo-
dellen. Voor de verzadigde grondwaterstromingsmodellen met simulatie van het transport 
van opgeloste stoffen wordt verwezen naar USGS (1976 en 1979), Konikow en Bredehoeft 
(1978) en Van den Akker (1982). 

Invoergegevens 
Alle in de vorige paragraaf behandelde modellen hebben invoergegevens nodig. Hiermee 
worden eigenschappen van de verzadigde zone vastgelegd, zoals doorlaatvermogens en 
verticale weerstanden. Deze kan men per watervoerend pakket of slecht doorlatende laag 
laten variëren en, indien dat gewenst is, ook per subgebied of zelfs per knooppunt. 
Verder zijn voor de relatie met het buitengebied randvoorwaarden nodig. In de meeste 
gevallen geeft men voor elk knooppunt op de rand van het modelgebied de stijghoogte op. 
Voor een stationair model hoeft dat maar eenmaal gedaan te worden, voor een niet-
stationair model moet dit bij elke tijdstap. Daarnaast moeten voor een niet-stationair mo-
del ook de beginvoorwaarden worden opgegeven. In vele gevallen geeft men dan in elk 
knooppunt een aan een isohypsenkaart ontleende stijghoogte op. 
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n 	1 n 2 
knooppunt n 

detailontwatering detailontwatering 

knooppuntafstand 

ap ,mise 	 gd 

primaire/secundaire 
watergang 

IIIIIIIII11111111111111111 

slechtdoorlatende laag (cl) 
■ 11111111111111111111  

qhortaontaal I 
le watervoerende pakket 

Er bestaat dus een duidelijk verschil in de benodigde invoergegevens tussen een stationair 
en een niet-stationair model. Geïntegreerde modellen moeten met nog meer gegevens 
worden gevoed. Daardoor daalt het aantal praktische toepassingen met toenemende com-
plexiteit van de modellen (zie tabel 3.1.2). 
De verzadigde zone, aan de bovenzijde begrensd door de onverzadigde zone, heeft in gro-
te delen van Nederland een sterke interactie met het oppervlaktewater. Bij losgekoppelde 
modellen moeten deze interacties weergegeven worden via randvoorwaarden en andere 
functionele relaties. 
Bij het oppervlaktewater onderscheidt men naast primaire en secundaire waterlopen 
respectievelijk rivieren/kanalen en beken nog tertaire waterlopen (sloten en buizendrai-
nage). Het knooppuntnetwerk (dichtheid en vorm van elementen) kiest men zodanig dat 
de loop van primaire en secundaire waterlopen zoveel mogelijk door knooppunten kan 
worden gelegd (zie fig. 3.1.9) 

2e watervoerende pakket 

qh 	t 12 

Figuur 3.1.9. Grondwaterstroming in een 2-lagen systeem. 

De afvoer van grondwater naar deze waterlopen wordt door de losgekoppelde modellen 
in deze knooppunten geconcentreerd. De afvoer berekent men uit het per knooppunt en 
eventueel per tijdstap variërend peil van het oppervlaktewater en een weerstandswaarde 
(som van radiale weerstand en bodemweerstand). 
De afvoer naar of de infiltratie vanuit de tertiaire waterlopen wordt geheel anders bena-
derd, omdat vanwege beperkingen in de knooppuntsafstand niet elke sloot of drainbuis 
in een knooppunt kan worden gelegd (zie fig. 3.1.8). 
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grondwaterafvoer qd (cm.d 

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

relatie drainageweerstand slootdiepte P 	
I 

250 	dag 75 cm 

187,5 dag 75 cm 

250 	dag 100 cm 

100 

grond-

water-

stand h 
(cm) 

Bij de simulatie van dit afvoerproces kan gebruik worden gemaakt van grondwaterstand-
afvoerrelaties. Deze zogenaamde q d(h)-relaties geven aan hoeveel water per tijdseenheid 
(qd) er bij een bepaalde grondwaterstand (h) wordt afgevoerd naar of geïnfiltreerd vanuit 
de sloten (zie fig. 3.1.10). De gemiddelde drainageweerstand van de detailontwatering 
rondom het knooppunt bepaalt de helling van de qd(h)-relaties. In principe kan de qd(h)- 
relatie per knooppunt verschillen. 

Figuur 3.1.10. qd (h)-relaties voor de grondwaterafvoer naar de detailontwatering (Gelderse Vallei). 

Voor een uitvoerig overzicht over de wijze waarop de ontwatering in een model is op te 
nemen en hoe men de invoergegevens verzamelt, wordt verwezen naar Van Drecht en Van 
Lanen (1981). Bij losgekoppelde modellen kan men de interactie tussen de verzadigde en 
de onverzadigde zone per knooppunt in principe op dezelfde wijze weergeven als bij de 
detailontwatering. De aldus onderscheiden grondwaterstand-flux-relatie wordt de qw (h)- 
relatie genoemd. 
In de praktijk is bij de toepassing van losgekoppelde verzadigde grondwaterstromingsmo-
dellen in tegenstelling tot bij de onverzadigde grondwaterstromingsmodellen nog weinig 
ervaring opgedaan met deze q w(h)-relaties. De oorzaak hiervan is dat losgekoppelde ver-
zadigde grondwaterstromingsmodellen veelal als superpositiemodel worden gebruikt. 
Men hoeft dan alleen maar de verandering van q w(r-t: verandering in grondwateraanvul-
ling) ten gevolge van een hydrologische ingreep aan te geven. Van deze verandering wordt 
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Een andere oorzaak is de moeilijke meetbaarheid van q,(h)-relaties voor kleine gebieds- 
eenheden. 
Als er niet aan te ontkomen is om toch de interactie tussen de onverzadigde en de verza-
digde zone mee te nemen in het verzadigde grondwaterstromingsmodel, dan neemt men 
over het algemeen zijn toevlucht tot geïntegreerde modellen. Het probleem van de rand-
voorwaarden wordt dan verschoven naar het gewas en de meteorologische gegevens. In 
deze modellen is de q„h)-relatie een door het model zelf berekende interne randvoor- 
waarde. 
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3.2. Stroming van water in de onverzadigde zone 

3.2.1. Begrippen 

De onderstaande begrippen zijn ontleend aan de Verklarende hydrologische woordenlijst, 
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (1986). 

Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

1 	berging 
(geborgen hoeveel-
heid water, 
waterinhoud 

2 	bergingscoëfficiënt 
(bergingsfactor) 

3 	bergings- 
verandering 

4 	bergingsvermogen 
(verzadigingstekort) 

5 	beschikbaar 
bodemwater 
(beschikbaar 
bodemvocht) 

6 	bodemwater 
bodemvocht) 

7 	bodemwatergetal 
(bodemvochtgehalte) 

8 	bodemwater- 
karakteristiek 
(bodemvocht-
karakteristiek) 

9 	capillaire opstijging 

(haarbuisjes-
opstijging) 

10 capillaire zoom 
(volcapillaire 
zone) 

Het volume water dat aanwezig is in 	m3  
een nader aan te geven deel van de 
grond. Bij grondmonsters wordt veelal 
gesproken van vochtinhoud. 

Het quotiënt van de verandering in 
specifieke berging en de bijbehorende 
verandering van de stijghoogte (24) 
c.q. grondwaterstand. 

Verandering in berging (1). Het wordt 	m3  
afgeraden om voor bergingsverandering 
de term berging te gebruiken. 

Het volume water dat nodig is om een 	m3  
deel van de grond, met gegeven afmetin-
gen en met gegeven waterinhoud (1), in 
de verzadigde toestand te brengen. 

Het volume water dat per eenheid van 
horizontaal oppervlak in de bewortelbare 
zone aanwezig is, voor zover dit volume 
door de planten kan worden opgenomen. 

Water dat zich in het bovenste deel van 
de grond (bodem) bevindt. 

Het volume water gedeeld door het 
volume van de vaste stof. 

Verband tussen de matrische component 
van de waterdruk en het watergehalte 
als volumefractie (31b) van de bodem. 

L3 
	

V 

dim.loos S, 

L3 
	

AV 

L3  

L 

dim. loos 61  

a. Opwaarste stroming van water boven 
de grondwaterspiegel. 

b. De opwaarts gerichte volumestroom- m • d' 	L ri 	Vz 
 dichtheid (29) van water boven de 

grondwaterspiegel. 

Het gedeelte van de verzadigde zone 	 - 
dat direct gelegen is boven de grond- 
waterspiegel. 
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Nr. Term Omschrijving Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

11 	dichtheid van grond 
(volumieke massa 
van grond) 
massa van 

g -crn-3 	L-3M 	Pb 

12 	a. doorlatendheid 

b. doorlaatfactor, 
doorlaat-
coëfficiënt, 
doorlatendheids-
coëfficiënt 

m• d- ' 	L T-1 	K, k 

Massa van de grond, waarin zich vaste 
deeltjes, vloeistof en eventueel lucht 
bevinden, gedeeld door het 
oorspronkelijk volume van de grond. 

a. Het vermogen van de grond om 
vloeistof of gas door te laten. 

b. Een maat voor het vermogen van de 
grond om vloeistof of gas door te 
laten, gelijk te stellen aan de volume-
stroom (28) door een eenheid van 
oppervlakte als de stijghoogtegradiënt 
loodrecht op het oppervlak gelijk is 
aan één 

13 drukhoogte L m De hoogte van de waterkolom die een 
druk levert gelijk aan de relatieve 
waterdruk (30). In de onverzadigde 
zone (18) en de capillaire zoom (10) 
is de drukhoogte negatief. 

hP  

14 evenwichtswater-
verdeling 
(evenwichtsvocht-
verdeling) 

a. evenwichts-
waterverdeling 
na capillaire 
opstijging 

b. evenwichts-
waterverdeling 
na uitzakking 

a. Het verloop met de diepte van het 
watergehalte (31b) verkregen door 
capillaire opstijging (9) in een 
aanvankelijk droge grond, nadat het 
watertransport in de onverzadigde 
zone verwaarloosbaar klein is 
geworden. 

b. Het verloop met de diepte van het 
watergehalte (31b) verkregen door 
langdurig uitzakken van water in natte 
grond, nadat het watertransport in 
de onverzadigde zone verwaarloosbaar 
klein is geworden. 

15 	filtersnelheid 
specifiek debiet, 
(Darcysnelheid),- 
af te raden: 
schijnbare grond-
watersnelheid) 

16 hydraulische 
potentiaal 

L2  T-2 J•kg-1  

Snelheid met een richting gelijk aan de m 	L ri 	v, q 
gemiddelde stroomrichting van de 
waterdeeltjes in de directe omgeving 
van het beschouwde punt en met een 
absolute waarde gelijk aan de volume-
stroomdichtheid (29) in die richting. 

De som van de zwaartekrachtspotentiaal 
en de tensiometerdrukpotentiaal. 

wn 
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Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

Het verschijnsel dat de bodemwater-
karakteristiek (8) verschillend is al 
naar gelang of er bevochtiging of 
uitdroging optreedt. Bij bevochtiging 
is de zuigspanning (33) lager dan bij 
uitdroging als steeds gelijke vocht-
gehalten (31) met elkaar worden 
vergeleken. 

Deel van de grond boven de grond-
waterspiegel, waarin de poriën zowel 
water als lucht bevatten. 

a. Neerwaartse beweging van water in 
de onverzadigde zone (18). 

b. De filtersnelheid (15) van de 
neerwaarts gerichte stroming van 
water in de capillaire zoom (10) of 
in de onverzadigde zone (18) 
(vz* = —vr). 

De Briggse logaritme (grondtal 10) van 
het getal dat, in cm of mbar genomen, 
overeenkomt met de matrixcomponent 
van respectievelijk de absolute waarde 
van de drukhoogte (13) of de zuig- 
spanning (33). 

Hoogte van een deeltje grond of water 
t.o.v. een referentieniveau. 

De arbeid per nader aan te geven 
hoeveelheid water, nodig om dit water 
vanuit een zekere referentie-toestand 
over te brengen naar de beschouwde 
toestand. 

17 	hysteresis van de 
bodemwater-
karakteristiek 
(waterdruk-
hysteresis, 
hysteresis van de 
bodemvocht 
karakteristiek 

18 onverzadigde zone 

19 	percolatie 
(doorsijpeling) 

20 pF 

21 	plaatshoogte 

22 potentiaal van 
het water 
(vochtpotentiaal) 

m• d-1 	L T-1  

dim.loos pF 

L 	z 

Men onderscheidt hierbij: 
a. arbeid per eenheid van massa 	J -kg-1 

	
L2  T-2 

 (de eigenlijke potentiaal); 

b. arbeid per eenheid van volume 	Pa 	L-1 M T-2 p,pm ,p .  
(gelijk te stellen aan de waterdruk); 

c. arbeid per eenheid van gewicht 	m 	L 	h,hp,h ..  
(gelijk te stellen aan de druk- 
hoogte (13)). 

N.B.: tussen a, b en c geldt het 
volgende verband: 
pip = p = pgh, waarbij p = dichtheid 
van water en g = versnelling van de 
zwaartekracht. 
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Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

Het bergingsvermogen (4) per eenheid 
van horizontaal oppervlak. 

De som van drukhoogte (13) en plaats-
hoogte (21), overeenkomend met de 
afstand van het peil dat met een 
tensiometer (25) uitmondend in het 
beschouwde punt, kan worden gemeten, 
tot het referentieniveau ten opzichte 
waarvan de plaatshoogte is bepaald. 

Instrument voor het meten van de druk 
in de onverzadigde zone (18). In de 
eenvoudigste vorm is dit een met water 
gevulde buis, aan één kant verbonden 
met een vloeistofmanometer en aan de 
andere kant voorzien van een poreus 
materiaal of een waterdoorlatend 
membraan geplaatst in het beschouwde 
punt van de onverzadigde zone. 

Het watergehalte (31b) dat in de boven-
laag van de grond enige dagen na een 
natte periode wordt aangetroffen (zie 14). 
De zuigspanning (33) bij veldcapaciteit 
ligt meestal tussen 200 en 500 mbar 
afhankelijk van de grondwaterstands-
diepte. Wegens deze afhankelijkheid kan 
de veldcapaciteit geen constante zijn voor 
de desbetreffende grondsoort. 

Het watergehalte (31b) van de grond 
waarbij het voor de plant niet meer 
mogelijk is om het bodemwater door 
middel van de wortels op te nemen. 
De onderdruk bij het verwelkingspunt 
is ongeveer gelijk te stellen aan 1.500 
kPA. 

Het volume water dat per tijdseenheid 
door een gegeven oppervlak stroomt. 

Het differentiaalquotiënt van de volume-
stroom naar het oppervlak, soms aan-
geduid als volumestroom per eenheid 
van oppervlak. (Als het gegeven 
oppervlak loodrecht staat op de stroom-
richting is de volumestroomdichtheid 
gelijk aan de absolute waarde van de 
filtersnelheid (15)). 

23 specifiek bergings-
vermogen 

24 stijghoogte 

25 tensiometer 

26 veldcapaciteit 

27. verwelkingspunt 

28 volumestroom 
(volumeflux, flux, 
volumedebiet) 

29 volumestroom-
dichtheid 
(volumeflux-
dichtheid, 
fluxdichtheid 

L 

L 
	

h 

dim.loos eFc 

dim.loos ewp 

m3 -d- i 	L3 ri 
	

Q, qv 

m•c1-1 	L T- ' 
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Nr. Term 	 Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

De druk van het water ten opzichte 	Pa 	L'M T-2  p 
van de atmosferische druk. 

a. De massa-hoeveelheid water, die door 
droging bij 105°C uit de grond 
verdwijnt, gedeeld door de massa van 
de gedroogde grond. 

b. Het volume water dat door droging 
bij 105°C uit de grond verdwijnt, 
gedeeld door het oorspronkelijk 
volume van de grond (= vaste 
stof + water + lucht). 

Het verloop van het watergehalte (31b) 
op een bepaald moment in afhankelijk-
heid van de diepte onder het grond-
oppervlak. 

30 waterdruk (zie 33) 
(relatieve waterdruk, 
af te raden: water-
spanning) 

31 	watergehalte 
(vochtgehalte) 
a. waterhalte als 

massafractie 
(vochtgehalte 
als massafrictie) 

b. watergehalte 
als volumefractie 
(vochtgehalte als 
volumefractie) 

32 watergehalteprofiel 
(watergehalte- 
verdeling, vocht- 
gehalteprofiel, 
vochtgehalte-
verdeling) 

33 zuigspanning 

dim.loos w 

dim.loos 0 

De absolute waarde van de relatieve 	Pa 	L'M T-2 P 
waterdruk (30) indien deze druk een 
negatieve waarde heeft. Deze term 
wordt alleen in de onverzadigde zone 
(18) en de capillaire zoom (10) 
gebruikt. 
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3.2.2. Bodemvocht (bodemwater) 

In onverzadigde grond zijn drie hoofdbestanddelen te onderscheiden: 
. vaste delen 
. lucht 
. water 
De lucht en het water bevinden zich in de poriën. 

Het vochtgehalte kan op twee manieren worden weergegeven: 
a. op volume-basis 
b. op massa-basis 
In beide gevallen kan de waarde als een fractie (0,0 - 1,0) of als een percentage (0% -
100 %) worden gegeven. 

Bovendien kan het vochtgehalte gerelateerd worden aan: 
. het volume vaste delen, dit levert het bodemwatergetal; 
. het totale volume (vaste delen + lucht + water), dit geeft het zogenaamde watergehalte. 

In het vervolg zal deze grootheid steeds gebruikt worden. 

- Ad a. Vochtgehalte (eigenlijk: watergehalte) op volume -basis 
De volumefractie vocht (9) is als volgt te bepalen: 

	

6 	- 
	

(-) 	 (3.2.1) 

1/t 

waarbij: Vw 	= volume van het water in het monster 
Vt 	= totale volume van het monster 

De meest gebruikelijke werkwijze om 9 te bepalen is als volgt: 
Er wordt in het veld een monster gestoken van een bekend volume (veelal 100 cm 3). Dit 
monster wordt veldvochtig gewogen en in de droogstoof bij 105°C wordt het aanwezige 
water verdampt. Het droge monster wordt opnieuw gewogen, en het verschil is het ge-
wicht van het verdampte water. Omdat de soortgelijke massa van water bekend is, kan 
het volume van het oorspronkelijk in het monster aanwezige water berekend worden en 
dus ook het vochtgehalte. 

Voorbeeld 
100 cm3  monster (V = 100 cm 3) 

massa vochtig = 185 gram 
massa droog = 160 gram 

massa water = 25 gram 

soortelijke massa (p) van water = 1 g•cm -3, dus 

	

25 	 Vw 	25 
Vw  =— 25 cm3 	 0 — 	— 	— 0,25 in procenten: 25% 

	

1 	 Vt 	100 
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- Ad b. Vochtgehalte (eigenlijk: watergehalte) op massa-basis 
Voor de fractie vocht op massa-basis wordt het symbool w gebruikt: 

w= 
mw 	 (-) 	 (3.2.2) 
ms  

waarbij: mw  = massa van het water in het monster 
ms  = massa van de (droge) vaste delen 

Wanneer de gegevens uit het hier voor genoemde voorbeeld gebruikt worden: 

25 
= 0,1563 in procenten ongeveer 16% 

- Omrekening 
Om w om te rekenen naar 0, is de dichtheid Pbs  van de droge grond nodig. 

(g•cm-3) 	 (3.2.3) 

in het voorbeeld: 

160 
Pbs = 100 = 1,6 g•cm-3  

Uitgaande van de formules 3.2.1 en 3.2.2 levert enig rekenwerk: 

= 	Pbs 	 (3.2.4) 

in het voorbeeld: 0,25 = 0,1563 x 1,6 

Om de vochtinhoud van een profiel over een bepaalde diepte uit te drukken in mm's water-
schijf, wordt de volgende omrekening veel gebruikt: 

1 vol. % vocht over 10 cm profiel komt overeen met 1 mm waterschijf 

(Immers: 1% van 10 cm = 0,01 x 10 cm = 1 mm) 

In par. III. 3.9.2 worden verschillende methoden om het vochtgehalte te bepalen 
besproken. 
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3.2.3. Potentiaaltheorie 

Om de energietoestand en de stroming van water in de grond te beschrijven wordt alge-
meen gebruik gemaakt van de zogenaamde potentiaaltheorie. 
Potentiaal is dan een maat voor het vermogen van het water om arbeid te verrichten als 
gevolg van de plaats van dat water in een (of meer) krachtenveld(en). Bijvoorbeeld als 
gevolg van zijn plaats in het zwaartekrachtveld. 

In de bodemfysica wordt potentiaal het meest zuiver gedefinieerd als energie per eenheid 
van massa (J • kg-' = m2 • s-2) 

De potentiaal is opgebouwd uit een aantal deelpotentialen: 

= Vlg  + Win  + Vlg  + Viosm 	 (m2  s-2) 	 (3.2.5) 

waarbij: 

• = totale potentiaal 

g 	= potentiaal t.g.v. zwaartekracht 
Wm 	= potentiaal t.g.v. matrixkrachten 

P 	= potentiaal t.g.v. druk (hydrostatisch en extern) 
Viosm  = potentiaal t.g.v. osmose 

In de hydrologie wordt potentiaal veelal gedefinieerd als energie per eenheid van gewicht. 
De eenheid die dan bij potentiaal hoort is die van lengte. De potentiaal kan nu uitgedrukt 
worden als een "hoogte". Voorbeelden hiervan zijn stijghoogte, m.w.k. (meters waterko-
lom) en drukhoogte. 
De totale potentiaal (= stijghoogte) wordt dan weergegeven met H, de deelpotentialen 
met h plus een index. 

Potentialen worden gedefinieerd ten opzichte van een zekere referentiestatus, bij grond-
water veelal ten opzichte van water van identieke samenstelling, bij atmosferische druk, 
20°C en op zeeniveau. 

Bovenstaande algemene potentiaalvergelijking wordt dan: 

H = hg  + hm  + hg  + hosm 	(m) 	 (3.2.6) 

In de onverzadigde zone geldt: 
. hg  is gelijk aan z, waarbij z de hoogte boven een referentieniveau is; 
. hm  is negatief, er is arbeid nodig om water aan onverzadigde grond te onttrekken; 
. hp : de hydrostatische druk = 0 (boven grondwaterspiegel), N.B. de externe drukhoeft 

niet 0 te zijn; 
• hosm  wordt meestal verwaarloosd bij zoet water. 
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De termen hm  en hp  worden vaak samengevoegd tot de zogenaamde drukhoogte h van 
het bodemvocht. Deze wordt gegeven ten opzichte van de atmosferische druk, h = 0 bij 
de grondwaterspiegel. In de onverzadigde zone is h negatief, er moet een onderdruk aan-
gelegd worden om water aan de grond te onttrekken. 
hg  komt overeen met z, de verticale afstand ten opzichte van een zeker referentieniveau, 
meestal de grondwaterspiegel. Deze term wordt plaatshoogte genoemd. 

Samengevat levert dit: 

H = h + z 	 (m) 	 (3.2.7) 

waarbij: 

H = stijghoogte 
h = drukhoogte (negatief in onverzadigde zone) 
z = plaatshoogte 

Evenwichtsprofiel (evenwichtswaterverdeling) 
Water stroomt van plaatsen met een hogere potentiaal naar plaatsen met een lagere poten-
tiaal. Wanneer zich een (statisch) evenwicht ingesteld heeft, is de potentiaal overal gelijk 
en treedt er dus geen stroming op. Wordt de grondwaterspiegel als referentieniveau voor 
de plaatshoogte genomen, dan geldt op de grondwaterspiegel: H = 0 + 0 = 0 cm. 
Aangenomen dat er evenwicht heerst, geldt ook op alle andere hoogtes boven het grond-
water H = 0 cm; de (negatieve) drukhoogte en de plaatshoogte compenseren elkaar: 
h = — z. 

Bijvoorbeeld: op 10 cm boven de grondwaterspiegel : z = 10 cm, h = —10 cm 
op 1 m boven de grondwaterspiegel : z = 100 cm, h = —100 cm 

Verschillen in H bepalen richting en grootte van de stroming van het bodemvocht. 

De oude termen vochtspanning en zuigspanning worden nog wel gebruikt voor de absolu-
te waarde van de drukhoogte h. Dit moet echter dringend ontraden worden. 
Wanneer de potentiaal als energie per volume wordt uitgedrukt, wordt de eenheid die van 
druk, bar of mbar. Als omrekening geldt: 1 mbar komt overeen met 1 cm (waterkolom). 
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3.2.4. Bodemwaterkarakteristiek (pF-curve) 

Algemeen 
De bodemwaterkarakteristiek ofwel de pF-curve geeft het verband weer tussen drukhoog-
te en vochtgehalte voor een bepaalde grond. Deze relaties kunnen zeer sterk uiteenlopen 
afhankelijk van de grondsoort. Duinzand bijvoorbeeld kan water erg slecht vasthouden, 
na uitlekken bedraagt het volumepercentage vocht slechts ongeveer 9 procent. Zware klei 
daarentegen kan na uitlekken tot wel 50 procent vocht vasthouden. 
Wanneer planten zoveel mogelijk water aan de grond onttrekken, kan de drukhoogte erg 
lage waarden aannemen (ongeveer —16.000 cm). Een schaal van 0 cm tot —16.000 cm 
is nogal onpraktisch, daarom is gekozen voor een log-schaal. In plaats van de drukhoogte 
h wordt log I h 1 gebruikt, waarbij h in cm's gegeven is; deze grootheid wordt de pF ge-
noemd (dimensieloos). De relatie is in de volgende tabel weergegeven. 

pF 
	

Drukhoogte h 	Toestand 

— op 

0 

1 
2 
3 
4,2 
5 
7 

0 cm 
—1 cm 

—10 cm 
—100 cm 

—1.000 cm 
—16.000 cm 

—100.000 cm 
—10.000.000 cm 

verzadigd 
zeer nat 
nat 
vochtig (ongeveer veldcapaciteit) 
droog (kieming vertraagd) 
zeer droog (verwelkingspunt) 
luchtdroog 
stoofdroog 

Een paar opmerkingen bij deze tabel. 

- Bij geheel verzadigde grond (op grondwaterspiegel) is de drukhoogte 0 cm, de pF is 
dan — 00. 

- Vlak boven de grondwaterspiegel (bijvoorbeeld 1 cm erboven) is de drukhoogte bij een 
evenwichtsprofiel —1 cm, de pF is dus log (1) = 0. 

- Na uitzakken van overvloedig regenwater bevat grond een zekere fractie water. Dit 
noemt men de veldcapaciteit. Dit begrip kan niet met een eenduidige drukhoogte vast-
gelegd worden, omdat er onderscheid gemaakt moet worden tussen gronden met hoge 
c.q. lage grondwaterstanden. Bij hoge grondwaterstanden kan men uitgaan van een 
evenwichtsvochtverdeling, waarbij de drukhoogte overal in het profiel gelijk is aan het 
tegengestelde van de hoogte boven de grondwaterspiegel. In Nederland werd veelal uit-
gegaan van een grondwaterstandsdiepte van 100 cm zodat de drukhoogte aan maai-
veld —100 cm was, pF = 2,0 dus. Maar ook veel ondiepere grondwaterstanden komen 
voor, zodat ook lagere pF-waarden zich voordoen. Bij veel diepere grondwaterstanden 
is er geen sprake meer van een evenwichtsvochtverdeling, de veldcapaciteit wordt dan 
veelal gedefinieerd bij pF = 2,3 (praktijkgegeven). 

- Bij een drukhoogte van ongeveer —16.000 cm kunnen de planten nagenoeg geen water 
meer aan de grond onttrekken, ze verwelken. De pF is dan 4,2. Deze toestand noemt 
men het verwelkingspunt. 
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Wanneer de grondwaterspiegel zich op grote diepte bevindt en er dus geen capillaire nale-
vering optreedt, kunnen de planten aan de grond onttrekken: 
- het water wat zich tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt bevindt, bijvoorbeeld als 

veldcapaciteit bij pF = 2,0 optreedt: 
- het water wat zich tussen pF = 2,0 en pF = 4,2 bevindt. Dit noemt men wel het beschik-

baar hangwater (figuur 3.2.1). 
Het is echter niet zo, dat de planten pas bij het verwelkingspunt hinder gaan ondervinden 
van het vochttekort. Al veel eerder treden reducties op in de groei (pF = 2,6 tot pF = 
3,0). Men spreekt in dit verband wel van gemakkelijk en moeilijk opneembaar water. 

Figuur 3.2.1. 
Karakteristieke kenmerken 
van de pF-curve h (cm) pF 

107 	7 

- 1 06  

- 

bergings-
vermogen 

- 

	

2,3 	 
2 — 

	

1,7 	 

vocht-  i 
 gehalte; 0 

tráj téét'"'" 
veldcapaciteit 

luchtgehalte 6, 	I volumefractie vaste fase 6m ■ 

- in' 

- 1 02 

4 

3 

— 10 	beschikbaar 
hangwater 

0,10 0,20 030 	0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1 00 

0,, 	
li 
II 	 volumefractie 0 

. 	0, 
veldcapaciteit 

verwelkingspunt 	 porositeit 

Voorbeeld 
Wanneer bij een zavel (veldcapaciteit: pF = 2,0) bij pF = 2,0 (h = -100 cm) de volumefractie vocht 0,34 
bedraagt, en bij pF = 4,2 is dit 0,11, dan is totaal beschikbaar 0,34 - 0,11 = 0,23. Per laag van 10 cm dus 
23 mm water. 

Zoals de naam (pF-curve) al zegt wordt het verband tussen (omgerekende) drukhoogte 
en vochtgehalte meestal grafisch weergegeven. Figuur 3.2.1 is hiervan een voorbeeld, 
waarin een aantal karakteristieke punten zijn aangegeven. 
Van de helling van de curve bij het verwelkingspunt kan afgeleid worden of verdroging 
plotseling optreedt (steile helling, zand) of veel geleidelijker (flauwe helling, klei). 
Er wordt een grote verscheidenheid in de vorm van de curve aangetroffen. 
Figuur 3.2.2 toont een aantal varianten. 
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7 

klei (montmorilloniet) 

• veen 

0,10 	0,20 	0,30 , 0,40 0,50 ' 0,60 	0,70 0,80 

volumefractie vocht 

0,10 	0,20 	0,30 	0,40', 0,50 	0,60 

volumefractie vocht 

pF 

Figuur 3.2.2. Voorbeelden van pF-curven voor enkele grondsoorten. 

Een lastig aspect van pF-curven is het feit, dat de curven Met eenduidig zijn. Het 
maakt verschil of de grond vanuit droge toestand bevochtigd wordt ( = adsorptie), of 
vanuit een natte toestand opdroogt ( = desorptie). Dit effect staat bekend onder de 
naam hysteresis (zie figuur 3.2.3). 
Een kort overzicht van de methoden waarmee pF-curven worden bepaald is in par. III. 
3.2.9 te vinden. 

Figuur 3.2.3. Hysteresis bij verband tussen pF en vochtgehalte. 
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Standaard-vochtkarakteristieken 
Uit de vele pF-curven die men in de loop der tijd gemeten heeft, zijn zogenaamde 
standaard-vochtkarakteristieken afgeleid. (Krabbenborg e.a. , 1983; Poelman en Van Eg-
mond, 1979.) Deze bieden de mogelijkheid om snel en eenvoudig (zonder metingen) een 
pF-curve te kiezen of te berekenen op basis van een aantal gegevens over samenstelling 
en oorsprong van de grond. 

In figuur 3.2.4 is een voorbeeld gegeven van enkele standaard-curven voor zeeklei-
gronden. 

Figuur 3.2.4. pF 

Voorbeeld standaard pF-curven. 	 7 

\\N 
\\\ 6 
\ 

\\ 
\\\ 	\\ 

10 \ \15 \\22  \ 30 % < 2 pm 

—n 
10 	20 	30 	40 	50 	60 vol.% 

volumegewicht 1,60 
Sv 	0,625 

% lutum 
10 
15 
22 
30 

070 humus 
2 
2 
3 
3 

pF-curven bovengrond zeeklei Zuid-Holland 

Tabel 3.2.1 geeft de standaard-vochtkarakteristieken voor een 20-tal bodemhorizonten. 
Tevens zijn hierbij de beschikbare hoeveelheden hangwater gegeven voor een drietal pF-
waarden van de veldcapaciteit. De omschrijving van de bodemhorizonten is gegeven in 
tabel 3.2.2. 
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Tabel 3.2.1. Standaardvochtkarakteristieken (desorptie) van 20 bodemhorizonten en de hoeveelheid beschik-
baar hangwater bij drie waarden van de veldcapaciteit. De bodemhorizonten staan omschreven 
in tabel 3.2.2. Ontleend aan Poelman en Van Egmond (1979) en Krabbenborg e.a. (1983). 

Nr. fhd A+S,d MZ fLd 	pd  Volumefractie water B (%) bij pF= ehw 

1,7 2,0 2,3 
(%) (%) (pm) (%) (kg/m') (%) 1,0 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 4,2 min min min 

4,2 4,2 4,2 

1 0,5 6 155 1630 38 34 31 24 14 9 6 4 2 2 22 12 7 
2 1,0 6 155 1550 41 36 32 24 14 9 7 6 5 3 21 11 6 
3 2,1 6 155 1440 45 39 35 27 18 16 11 7 4 3 24 15 13 
4 4,0 6 155 - 	1330 48 41 38 32 22 19 14 11 7 4 28 18 15 
5 6,0 6 155 1270 50 44 40 36 27 23 18 13 9 6 30 21 17 
6 9,5 6 155 - 	1160 53 48 45 40 35 29 25 19 14 10 30 25 19 
7 27,5 6 155 750 65 63 61 59 53 43 37 31 26 18 41 35 25 
8 85,0 - - 175 89 87 82 80 75 68 62 47 39 21 59 54 47 
9 0,4 13,5 150 1700 36 35 33 29 19 13 9 7 5 3 26 16 10 

10 0,4 23,5 145 1700 36 34 32 29 23 16 11 9 6 4 25 19 12 
11 0,5 40 135 1650 38 35 33 31 29 22 17 13 11 6 25 23 16 
12 0,5 60 135 1650 38 36 34 33 32 28 23 18 15 9 24 23 19 
13 0,3 6 95 1600 39 38 38 35 30 19 8 7 6 4 31 26 15 
14 0,3 6 275 1650 38 31 23 15 10 7 6 5 4 2 13 8 5 
15 1,0 - - 10 	1500 44 41 39 37 35 29 24 21 18 11 26 24 18 
16 1,0 10 	1400 48 44 42 41 39 33 27 23 19 11 30 28 22 
17 1,0 10 	1300 51 47 45 44 41 36 31 26 21 11 33 30 25 
18 1,0 22 	1400 48 45 43 42 40 36 32 30 26 19 23 21 17 
19 1,0 30 	1400 48 45 43 42 41 39 36 34 32 25 17 16 14 
20 1,0 40 	1400 49 46 44 44 43 42 40 38 37 31 13 12 11 

organische-stofgehalte; +s  = leemgehalte, Mz  = zandmediaan;IL = lutumgehalte; p= dichtheid, Op = porositeit. 
De index d betekent: van stoofdroge grond. - = niet bepaald. 
ehw  = beschikbaar hangwater; 1,7 min 4,2 betekent: het vochtgehalte bij pF = 1,7 minus dat bij pF = 4,2. 

Staringreeks 
Recentelijk is door W6sten e.a. (1987) een nieuwe reeks bodemfysische karakteristieken 
voor verschillende bodemhorizonten gepubliceerd. Bij de opstelling van deze zogenaam-
de Staringreeks is aangesloten bij de textuur-terminologie van de StiBoka. Hierdoor is 
het mogelijk om bodemfysische informatie te extrapoleren naar qua textuur identieke 
horizonten van andere bodemeenheden. De bodemhorizonten zijn te beschouwen als 
bouwstenen waarmee bodemprofielen kunnen worden opgebouwd. In totaal zijn in de 
Staringreeks 18 bouwstenen voor de bovengrond en 18 bouwstenen voor de ondergrond 
opgenomen (tabel 3.2.3). 

In tabel 3.2.4 is het vochtgehalte van de onderscheiden bovengronden en ondergronden 
gegeven bij verschillende drukhoogten. Van een aantal horizonten zijn echter nog onvol-
doende metingen verricht om een gemiddelde relatie te kunnen presenteren. Zodra meer 
gegevens beschikbaar komen zal de reeks worden aangepast en uitgebreid. In de laatste 
drie kolommen van de tabel is de hoeveelheid beschikbaar hangwater vermeld bij een 
drietal waarden van de veldcapaciteit. 
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Tabel 3.2.2. Omschrijving van de bodemhorizonten uit tabel 3.2.1. 

Grondwater-
trap 

VI en VII 

VI en VII 

VI en VII 

VI en VII 
VI en VII 
VI en VII 
III t/m VI 

II t/m V 

II t/m V 

II t/m V 

II t/m V 
II t/m VII 

II t/m VII 

Nr. Organische-stofklasse en 
textuurnaam 

1 uiterst humusarm, matig fijn, 
leemarm zand 

2 zeer humusarm, matig fijn, 
leemarm zand 

3 matig humusarm, matig fijn, 
leemarm zand 

4 matig humeus, matig fijn, leemarm zand 
5 zeer humeus, matig fijn, leemarm zand 
6 humusrijk, matig fijn, leemarm zand 
7 zandig veen 
8 veen 
9 uiterst humusarm, matig tot zeer fijn, 

zwak lemig zand 
10 uiterst humusarm, zeer fijn, 

sterk lemig zand 
11 uiterst humusarm, zeer fijn, 

zeer sterk lemig zand 
12 uiterst humusarme, zandige leem 
13 uiterst humusarm, uiterst fijn, 

leemarm zand 
14 uiterst humusarm, matig grof, 

leemarm zand 
15 zeer humusarme, lichte zavel 
16 zeer humusarme, lichte zavel 
17 zeer humusarme, lichte zavel 
18 zeer humusarme, zware zavel 
19 zeer humusarme, lichte klei 
20 zeer humusarme, zware klei  

Horizont Gronden (*) 

C 	Hn, cHn 

B3 
	

Hn, cHn 

Al2/Aan2 Hn, cHn, zEZ 

Ap/Aanp 	Hn, cHn, zEZ 
Ap/Aanp 	Hn, cHn, zEZ 
Ap/Aanp 	Hn, cHn, zEZ 
A 	veenkoloniale gronden 
C/D/G 	moerasbosveen 
C 
	

Hn, cHn, pZn, pZg 

C 	Hn, cHn, pZn, pZg 

C 	Hn, pZn, pZg 

C 
	

Hn, pZn, pZg 
C/D/G 
	

diverse 

C/D/G 
	

diverse 

C 	ondergrond zeeklei ZH (*) - 
C 	ondergrond zeeklei ZH 
C 	ondergrond zeeklei ZH 
C 	ondergrond zeeklei ZH 
C 	ondergrond zeeklei ZH 
C 	ondergrond zeeklei ZH 

(*) Hn = veldpodzolgronden; cHn = laarpodzolgronden, zEZ = zwarte enkeerdgronden, 
pZn = gooreerdgronden; pZg = beekeerdgronden; ZH = Zuid-Holland. 

Bij het gebruik van de Staringreeks dient bedacht te worden dat de bouwstenen zijn sa-
mengesteld uit bodemhorizonten die slechts binnen vrij ruime grenzen identiek te noe-
men zijn. Aangezien relatief kleine verschillen in textuur en dichtheid tot grote verschil-
len in vochtgehalte kunnen leiden, is de spreiding ten opzichte van het gemiddelde bij 
de bouwstenen aanzienlijk. 
De Staringreeks draagt dientengevolge een globaal karakter. Overigens geldt dit ook 
voor de eerdergenoemde standaard-vochtkarakteristieken. 
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Tabel 3.2.3. Indeling naar textuur (in % van de minerale delen), organische-stofgehalte (in % van de 
grond) en mediaan van de zandfractie (M50) van bouwstenen uit de Staringreeks volgens 
de textuur-terminologie van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland 
(Histen e.a., 1987). 

Bouwsteen 

BOVENGRONDEN 
Zand 
131 leemarm, zeer fijn tot matig fijn zand 
B2 zwak lemig, zeer fijn tot matig fijn zand 
B3 sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand 
B4 zeer sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand 
B5* grof zand 
B6* keileem 
Zavel 
B7 zeer lichte zavel 
B8 matig lichte zavel 
B9* zware zavel 
Klei 
BIO lichte klei 
B 11 matig zware klei 
B12 zeer zware klei 
Leem 
B13* zandige leem 
B14* siltige leem 
Moerig 
B15* venig zand 
B16 zandig veen en veen 
B17* venige klei 
B18 kleiïg veen 

ONDERGRONDEN 
Zand 
01 leemarm, zeer fijn tot matig fijn zand 
02 zwak lemig, zeer fijn tot matig fijn zand 
03 sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand 
04 zeer sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand 
05 grof zand 
06 keileem 
07* beekleem 
Zavel 
08 zeer licht zavel 
09 matig lichte zavel 
010 zware zavel 
Klei 
011 lichte klei 
012 matig zware klei 
013 zeer zware klei 
Leem 
014* zandige leem 
015 siltige leem 
Veen 

Leem 
(%) 

Lutum 
(%) 

Organische 
stof (%) 

M50 

0 - 	10 0 - 	15 105 - 	210 
10 - 	18 0 - 	15 105 - 	210 
18 - 	33 0 - 	15 105 - 	210 
33 - 	50 0 - 	15 105 - 	210 

0- 	15 210 - 2000 
0 - 	50 0- 	15 50 - 2000 

8 - 	12 0 - 	15 
12 - 	18 0 - 	15 
18 - 	25 0 - 	15 

25 - 	35 0 - 	15 
35 - 	50 0 - 	15 
50 - 100 0- 	15 

50 - 	85 0 - 	15 
85 - 100 0 - 	15 

0 - 	8 15 - 	25 
0 - 	8 23 - 100 
8 - 100 16 - 	45 
8 - 100 25 - 	70 

0 - 	10 0- 	3 105 - 	210 
10 - 	18 0 - 	3 105 - 	210 
18 - 	33 0 - 	3 105 - 	210 
33 - 	50 0 - 	3 105 - 	210 

0- 	3 210 - 2000 
0 - 	50 0- 	3 50 - 2000 

33 - 	50 

8 - 	12 0- 	3 
12 - 	18 0- 	3 
18 - 	25 0- 	3 

25 - 	35 0- 	3 
35 - 	50 0- 	3 
50 - 100 0- 	3 

50 - 	85 0- 	3 
85 - 100 0- 	3 

016 oligotroof veen 35 - 100 
017 mesotroof en eutroof veen 35 - 100 
018* moerige tussenlaag 15 - 	35 

* Aan deze bouwsteen zijn tot op heden onvoldoende metingen verricht om een gemiddelde relatie te kunnen 
presenteren. 
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Tabel 3.2.4. Volumefractie water 6? (%) in relatie tot de drukhoogte h (cm resp. pF) en de hoeveelheid 
beschikbaar hangwater (O hs,) bij 3 waarden van de veldcapaciteit voor bovengronden en 
ondergronden van de Staringreeks (141.5sten e.a., 1987). 

0 (%) bij 13 waarden voor 1 hl , resp. pF 

1,7 
96w bij pF 

2,0 	2,3 

h I (cm) 	1 10 20 31 50 100 250 500 1000 2500 5000 10000 16000 
pF 	0,0 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 

BOVENGRONDEN 

BI 37,1 36,4 35,7 34,7 28,0 20,1 13,0 9,8 7,4 5,4 4,3 3,4 3,0 25,0 17,1 11,5 

B2 43,2 40,1 39,2 38,1 35,1 27,6 20,3 15,5 11,8 8,7 6,7 5,3 4,5 30,6 23,1 17,5 

B3 44,9 42,8 41,6 40,6 39,1 34,2 24,9 19,3 15,2 11,5 9,3 7,6 6,7 32,4 27,5 20,3 

B4 41,7 39,8 38,2 37,0 34,7 28,8 18,7 12,8 9,6 7,0 5,7 4,7 4,1 30,6 24,7 17,0 

B7 40,7 38,0 37,3 36,6 35,6 32,4 25,4 21,7 19,0 16,0 14,0 12,1 11,0 24,6 21,4 15,9 

B8 40,1 37,7 36,9 36,2 35,2 32,8 27,4 23,3 19,6 15,9 13,2 11,1 9,9 25,3 22,9 18,8 

BIO 44,8 40,8 40,1 39,6 38,9 37,7 35,1 31,9 26,3 21,6 18,7 15,8 14,3 24,6 23,4 21,6 

B11 51,7 47,2 46,3 45,9 45,2 43,6 39,4 34,4 29,7 24,8 21,7 18,8 17,0 28,2 26,6 23,7 

B12 57,8 53,1 52,4 51,7 50,9 49,5 46,4 43,5 40,5 36,2 33,1 30,1 28,1 22,8 21,4 19,2 

B16 73,3 67,7 65,8 64,4 62,7 58,9 50,5 40,9 30,3 22,1 17,6 14,5 12,9 49,8 46,0 40,1 

B18 71,7 69,8 68,5 67,1 65,2 60,9 53,9 48,6 44,0 38,6 34,6 30,6 27,9 37,3 33,0 27,7 

ONDERGRONDEN 

01 35,4 31,6 30,3 28,6 24,2 12,1 5,6 3,7 2,7 2,0 1,6 1,3 1,1 23,1 11,0 5,7 

02 38,1 35,4 34,0 32,7 30,4 19,7 9,9 7,3 5,7 4,6 3,9 3,3 2,9 27,5 16,8 9,0 

03 34,7 32,1 30,8 29,5 27,2 19,4 11,1 7,5 5,5 4,1 3,2 2,6 2,3 24,9 17,1 10,7 

04 35,8 34,0 32,9 31,4 29,2 23,2 14,2 9,2 6,2 4,4 3,4 2,8 2,5 26,7 20,7 13,8 

05 33,2 30,3 25,4 19,1 11,4 7,6 4,6 3,5 2,7 2,0 1,6 1,2 1,0 10,4 6,6 4,2 

06 41,2 38,7 37,5 36,4 35,5 33,7 30,3 27,6 25,3 22,2 19,8 17,5 16,4 19,1 17,3 14,8 

08 42,3 38,9 38,3 37,8 37,1 32,6 21,1 17,5 14,9 12,4 10,7 9,3 8,4 28,7 24,2 14,6 

09 41,4 38,2 37,2 36,4 35,3 31,8 22,8 18,7 15,4 12,4 10,6 9,1 8,1 27,2 23,7 16,5 

010 43,9 42,5 41,7 40,9 40,0 38,1 32,0 26,7 20,9 16,6 14,1 11,8 10,4 29,6 27,7 23,3 

011 41,9 40,0 39,3 38,7 38,1 36,5 33,1 29,6 26,2 22,1 19,2 16,6 15,0 23,1 21,5 19,1 

012 49,2 47,8 47,3 47,0 46,4 45,2 41,1 36,7 31,3 26,2 23,1 20,2 18,4 28,0 26,8 24,0 

013 58,0 54,9 54,4 54,0 53,5 52,2 49,9 47,2 43,4 39,0 35,9 32,7 30,2 23,3 22,0 20,4 

015 43,7 40,9 40,3 39,6 38,8 36,9 31,6 25,7 20,7 17,1 12,7 10,2 8,5 30,3 28,4 24,7 

016 87,8 81,9 80,3 78,9 75,5 70,9 56,9 45,0 37,8 29,6 24,4 21,1 18,5 57,0 52,4 42,4 

017 89,3 84,6 83,3 82,2 80,6 76,3 65,0 54,2 43,6 34,4 28,6 23,7 20,9 59,7 55,4 47,2 
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— 0,1 
verandering in de grondwaterstand 1.000 — 500 
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Bergingscoëfficiënt 
Vanwege de hysteresis zal een evenwichtsvochtprofiel, dat bereikt wordt door bevochti-
gen niet gelijk zijn aan een evenwichtsvochtprofiel dat ontstaat bij uitdrogen. Men 
spreekt wel over de maximale en de minimale evenwichtsvochtinhoud: het totale volume 
water dat in een evenwichtsprofiel aanwezig is respectievelijk na bevochtigen vanuit een 
droge uitgangstoestand en na uitdrogen vanuit een natte uitgangstoestand. Zie figuur 
3.2.5A. 

Figuur 3.2.5. 
Enige agrohydrologische 
begrippen. 
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Wanneer een profiel meer water bevat dan in de evenwichtstoestand, wordt over een 
vochtsurplus gesproken, in het omgekeerde geval van een vochtdeficit. Zie figuur 
(3.2.5B). 

De bergingscoëfficiënt 1u geeft aan hoe in een (deel van een) profiel de verhouding ligt 
tussen de verandering in de vochtinhoud en de daarbij horende verandering in de grond-
waterstand. 

Bijvoorbeeld: grondwaterstand begin = 100 cm —mv, vochtinhoud = 220 mm 
grondwaterstand einde = 50 cm —mv, vochtinhoud = 170 mm 

verandering van de vochtinhoud 	220 — 170 



A B C 

pF drukhoogte h (cm) 

—20 —40 —60 —80 —100 —120 

Als vuistregel wordt ook wel gebruikt: 

BE + CE 

2 
(3.2.9) 
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De bergingscoëfficiënt is niet altijd constant, maar afhankelijk van de hoogte van de 
grondwaterstand. In het profiel van het voorbeeld zou de grondwaterstand van 50 cm 
—mv tot in het maaiveld kunnen stijgen door slechts 10 mm neerslag, p is dan 10/500 
= 0,02. 
De bergingscoëfficiënt is uit de pF-curve af te leiden. 

Voorbeeld 
Stel een uniforme, homogene zavel met een pF-curve als in figuur 3.2.6A, voorjaarsgrondwaterstand is 50 
cm —mv en er is sprake van een evenwichtsprofiel. Het bijbehorende drukhoogteprofiel is in figuur 3.2.6B 
weergegeven als lijn I. Dit drukhoogteprofiel kan met behulp van de pF-curve omgezet worden in een vochtge-
halteprofiel, bijvoorbeeld op 1 cm boven het grondwater : h = —1cm, pF = 0, 6 = 0,507. 
Aan maaiveld: h = —50 cm, pF = 1,70, 6 = 0,476 etc. 
Het aldus verkregen vochtgehalteprofiel is getekend in figuur 3.2.6C als de (kromme) lijn AB. Vervolgens 
daalt de grondwaterstand tot 120 cm —mv. Er stelt zich weer een evenwichtsprofiel in. Dan kan weer een 
drukhoogteprofiel vastgesteld worden (figuur 3.2.6B, lijn H), en dit kan omgezet worden in een vochtgehalte-
profiel (figuur 3.2.6C, lijn CD). De verandering in de vochtinhoud van het profiel is gelijk aan de oppervlakte 
tussen de lijnen AB en CD in figuur 3.2.6C (gestippeld). De verandering in de grondwaterstand is AD, dus: 

opp. ABCD 
F - 

AD 

Figuur 3.2.6. Bepaling bergingscogificknt p uit de pF-curve. 

A: pF-curve van zware zayel. 
B: Evenwichtsdrukhoogteprofielen bij grondwaterstanden van 50 (I) en 120 cm —mv (II). 

C: Evenwichtsvochtgehalteprofielen bij, dezelfde grondwaterstanden. 

In tabel 3.2.5 staan waarden voor de bergingscoëfficiënt p van zandgronden. 
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Tabel 3.2.5. Waarden voor het bergingsvermogen in mm's (a) en de bergingscoëfficiënt (g) van enkele 
zandgronden. 

Bodemtype 
met textuur 

Grondwaterstandsstijging (cm) 
20-0 	40-0 	60-0 80-0 100-0 120-0 150-0 

a N a N a N a N a N a # a /d 

Broekeerd 6 0,03 18 0,04 34 0,05 51 0,06 73 0,07 105 0,09 
Beekeerd 5 0,02 15 0,04 31 0,05 51 0,06 74 0,07 96 0,08 
Podzol: 
- leemarm 

matig fijn 15 0,07 40 0,10 77 0,13 118 0,14 150 0,15 183 0,15 259 0,17 
- lemig, 

matig tot 
zeer fijn 7 0,03 18 0,04 38 0,06 68 0,08 101 0,10 134 0,11 184 0,13 

Enkeerd 10 0,05 30 0,07 60 0,10 97 0,12 141 0,14 190 0,16 250 0,17 

3.2.5. Onverzadigde doorlatendheid 

Algemeen 
De stroming van water in de grond speelt zich af in de poriën. Wanneer de grond verza-
digd is, zijn alle poriën geheel gevuld met water en is de doorlatendheid (k) constant 
(zie ook Hfdst. III. 3.1.). Echter in een overzadigde toestand zal een deel van de poriën 
met lucht gevuld zijn, en daardoor niet beschikbaar zijn voor de stroming. De doorla-
tendheid neemt hierdoor af bij vermindering van het vochtgehalte. Met andere woorden: 
k is een functie van 6' en omdat het vochtgehalte op zijn beurt weer afhankelijk is van 
de drukhoogte h (volgens de pF-curve) is k dus ook een functie van h: 

k = f(9) en k = f(h) 

In de onverzadigde zone is de doorlatendheid k dus niet constant, maar varieert afhanke-
lijk van het vochtgehalte van de grond. De variatie in doorlatendheid kan in natuurlijke 
omstandigheden wel een factor 10 6  bedragen. 
Dit verschijnsel wordt met een groot aantal verschillende namen beschreven: 

. (onverzadigde) doorlatendheid; 

. (onverzadigde) doorlaatfactor; 

. doorlaatkarakteristiek; 

. capillair geleidingsvermogen; 

. k(h)-relatie; 

. k(8)-relatie; 

. k(zp)-relatie (hierbij is rp = I hl) 

Figuur 3.2.7 geeft een voorbeeld van drie gemeten k(h) -relaties. 
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Figuur 3.2.7. 	 Figuur 3.2.8. 
Voorbeelden van gemeten k(h)relaties. 	 k(h)-beschrijving volgens Rijtema (1969). 

Onverzadigde stroming heeft voornamelijk in verticale richting plaats, dit in tegenstel-
ling tot verzadigde stroming die vooral horizontaal gericht is. Wanneer de onverzadigde 
stroming opwaarts gericht is wordt van capillaire opstijging gesproken, is de onverzadig-
de stroming neerwaarts gericht dan spreekt men van percolatie. Bij het berekenen van 
zowel capillaire opstijging als percolatie speelt de onverzadigde doorlatendheid een gro-
te rol (zie paragrafen III. 3.2.7 en III. 3.2.8). 

Standaard-ondergronden (Rijtema) 
Rijtema (1965) heeft de k(h)-relatie benaderd volgens eendrietal empirische verbanden 
(zie figuur 3.2.8): 

I : k = ksat 	 voor h > ha 	 (3.2.10a) 

II k = ksat e "(h ha)  : 	 voor ha  > h >kim 	 (3.2.10b) 

III : k = a • h —1,4 	 voor him, > h 	 (3.2.10c) 
Hierbij is: 

ksat 	= verzadigde doorlatendheid; 
h 	= drukhoogte; 
ha 	= drukhoogte waarbij lucht in de porien dringt; 

= minimum drukhoogte waarbij II geldt; 
a, a 	= constanten; 
e 	= grondtal van de natuurlijke logaritme (= 2,7183). 
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Voor een 20-tal zogenaamde standaardgronden geeft Rijtema (1969) de benodigde waar-
den, zie tabel 3.2.6. Deze gegevens zijn gebaseerd op metingen aan veelal geroerde 
monsters. De Rijtema- reeks is door De Laat (Bouma en Van Heesen, 1979) met enkele 
k(h)-relaties uitgebreid, waardoor een betere typering van de fijnzandige, zwak tot sterk 
lemige dekzandondergronden werd verkregen. Voor het kiezen van de juiste standaard-
grond en het juist interpreteren van de berekeningsresultaten is veel ervaring nodig. 

Tabel 3.2.6. 	Waarden van de parameters ter bepaling van de onverzadigde doorlatendheid van de 
Rijtema-ondergronden en de ondergronden L2 en L3, alsmede de kritieke z-afstand (z k) 
van deze ondergronden. (Rijtema, 1969; Bouma en Van Heesen, 1979.) 

Grondsoort keet 
(cm •d- ') 

a 
(-) 

ha  
(cm) 

hlin, 
(cm) 

a 
(cm2,4 •(1-1 ) 

zk 
(cm) 

1. 	Grof zand 1.120,0 0,2240 -10 -80 0,08 49 
2. 	Matig grof zand 300,0 0,1380 0 -90 0,63 54 
3. 	Matig fijn zand 110,0 0,0822 0 -125 3,30 81 
4. 	Fijn zand 50,0 0,0500 0 -175 10,90 122 
5. 	Humeus lemig matig grof zand 1,0 0,0269 0 -165 15,00 82 
6. 	Zwak lemig matig grof zand 2,3 0,0562 0 -100 5,26 52 
7. 	Lemig matig grof zand 0,36 0,0378 0 -135 2,10 30 
8. 	Lemig fijn zand 26,5 0,0398 0 -200 16,40 140 
9. 	Zandige leem 16,5 0,0737 0 -150 0,24 60 
10. Liiss 14,5 0,0490 0 -130 22,60 114 
11. Fijnzandige leem 12,0 0,0248 -10 -300 26,50 197 
12. Siltige leem 6,5 0,0200 0 -300 47,40 213 
13. Leem 5,0 0,0231 0 -300 14,30 153 
14. Lichte zavel 23,5 0,0353 0 -200 33,60 168 
15. Zware zavel 1,5 0,0237 0 -300 36,00 122 
16. Kleiige leem 0,98 0,0248 0 -300 1,69 73 
17. Lichte klei 3,5 0,0174 0 -300 55,60 211 
18. Matig zware klei 1,3 0,0480 0 -50 28,20 85 
19. Komklei 0,22 0,0380 0 -80 4,86 26 
20. Veen 5,3 0,1045 0 -50 6,82 44 

L2 Medium (zwak lemig, 
matig fijn zand) 70,0 0,0850 0 -120 2,50 71 

L3 Good (sterk lemig, 
fijn zand) 1,0 0,0290 0 -165 10,90 82 

Berekening volgens Bloemen 
Een andere manier om de k(h)-relatie te bepalen zonder dat men dure en tijdrovende 
metingen moet doen is de berekening volgens Bloemen: 
Door Brooks en Corey (1964) is de volgende beschrijving van de k(h)-relatie opgesteld: 

ha 	n 
k(h) = ksat- 	h ) 	(cm • d') voor h < ha 	 (3.2.11a) 

k(h) = kat 	 (cm•d- ') voor h k h a 	 (3.2.11b) 



hierbij is: 

ksat 	: verzadigde doorlatendheid (cm•d -1 ) 
h 	: drukhoogte bij luchtintreepunt (cm) 
n 	: maat voor de poriengrootteverdeling (-) 

Bloemen (1980a, 1980b) ontwikkelde methoden om de parameters kat, ha  en n uit formu-
le 3.3.11 te berekenen uit eenvoudig te bepalen bodemgegevens als korrelgrootteverdeling 
en humusgehalte. 
Vanwege het optreden van hysteresis bestaan er in feite twee verschillende k(h)-relaties 
voor elke bodemlaag, een die geldt voor een opdrogende bodem, en een die geldt bij be-
vochtigen, zie figuur 3.2.9. De lijn d geldt bij opdrogen en w bij bevochtigen. 

k(h) 

k a , 

k, 

Figuur 3.2.9. k(h)-beschrijving volgens Bloemen (1980a). 

De in de praktijk van toepassing zijnde k(h)-relatie zal dicht benaderd worden door een 
gemiddelde lijn, zoals de curve s in figuur 3.2.9. Deze curve wordt beschreven door de 
parameters ke , ha  en ns  (Bloemen, 1980a), waarbij: 

ka  = 0,5 • k 

ha  
hw  =  r 

(3.2.13) 

ns  — 
loggo [ 2  ( 	hiloa  

(3.2.14) 

 

hw  
log 	 

ha  
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Hierin is r een parameter, waarvan de waarde afhankelijk is van de grondsoort. De para-
meter ho  is de drukhoogte, waarbij de doorlatendheid verwaarloosbaar klein wordt. De 
k(h)-relatie ziet er nu dus als volgt uit: 

k(h) = ke  = 0,5 ksat 
	 (cm•c1-1 ) voor h > = ha 	(3.2.15) 

h, ) 
	

ha  ys 
k(h) = ke  ( 	h 	= 0,5 • ksat  

r h 	(cm • d-1) voor h < h 	(3.2.16) 

Wesseling e.a. (1984) ontwikkelden een computerprogramma, waarmee de berekeningen 
snel en eenvoudig kunnen gebeuren. 

Voor gronden met hoge lutum- of leemgehaltes en voor humeuze gronden is de door Bloe-
men ontwikkelde methode minder geschikt; de resultaten geven een overschatting van 
de doorlatendheden. 

Staringreeks 
Vanwege de beperkingen ten aanzien van de k(h)-relaties verkregen uit de hiervoor ver-
melde benaderingen, wordt bij berekeningen in toenemende mate gebruik gemaakt van 
gemeten k(h)-relaties aan ongestoorde monsters. De hiertoe gebruikte methoden zijn be-
schreven door Bouma en Dekker (1983), Wisten e.a. (1983) en Verlinden en Bouma 
(1983). In par. III. 3.2.9. worden een aantal meetmethoden besproken. Met behulp van 
deze methoden kan op relatief snelle wijze de verzadigde en onverzadigde doorlatendheid 
van elke willekeurige bodemhorizont worden gemeten. Deze metingen resulteren in een 
archief van gemeten k(h)-relaties voor een aantal bodemhorizonten. 

Op basis van de tot nog toe gemeten k(h)-relaties is door Wijsten e.a. (1987) de zogenaam-
de Staringreeks opgesteld (zie ook par. III. 3.2 .4.). Voor verschillende bodemhorizonten 
is de doorlatendheid gegeven in relatie tot de drukhoogte h (tabel 3.2.7.). De bodemhori-
zonten zijn beschreven in tabel 3.2.3. Bij de indeling van de bodemhorizonten is aangeslo-
ten bij de textuur terminologie van de StiBoka. De in de Staringreeks opgenomen bodem-
horizonten zijn hierdoor te gebruiken als bouwstenen waarmee bodemprofielen kunnen 
worden opgebouwd. 
Bij het gebruik van de k(h)-relaties uit de Staringreeks dient bedacht te worden dat de 
gegeven waarden verkregen zijn uit meetresultaten van meerdere monsters per horizont. 
Doordat relatief geringe verschillen in textuur en dichtheid aanleiding kunnen geven tot 
grote verschillen in doorlatendheid is de spreiding in k-waarden binnen een bepaalde bo-
demhorizont groot. De Staringreeks draagt dientengevolge een globaal karakter. 
Daarnaast worden de uitkomsten van vochtleverantieberekeningen beïnvloed door de 
schematisatie van het bodemprofiel. Voor elke bodemhorizont wordt op basis van de tex-
tuur een bouwsteen k(h)-relatie) gekozen welke representatief geacht wordt voor de totale 
dikte van de betreffende bodemhorizont of ondergrond. In feite wordt hiermee deze hori-
zont of ondergrond homogeen verondersteld. 
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Tabel 3.2.7. 	Onverzadigde doorlatendheid k (cm•d - ') in relatie tot de drukhoogte h (cm resp. pF) en de 
kritieke z-afstand (zk) voor bovengronden en ondergronden van de "Staringreeks" 
(Wasten e.a., 1987). 

k (cm • cl- ') bij 13 waarden voor 1 h 1, resp. pF k 

I hl (cm) 	1 10 20 31 50 100 250 500 11000 2500 5000 10000 16000 (cm) 

pF 	0,0 1,0 1,3 1,5 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,2 

BOVENGRONDEN 

B1 33,34 12,47 5,62 3,34 0,99 8,7E-2 6,5E-3 9,5E-4 1,4E-4 8,8E-6 1,4E-6 2,2E-7 7,7E-8 96 

B2 32,21 4,56 2.42 1,38 0,77 1,4E-1 8,4E-3 1,9E-3 6,3E-4 1,7E-4 6,2E-5 2,7E-5 1,2E-5 109 

B3 17,81 3,88 1,97 1,14 0,67 2,3E-1 2,7E-2 2,8E-3 6,5E-4 1,6E-4 5,8E-5 2,4E-5 1,2E-5 136 

B4 54,80 20,52 9,94 6,49 3,49 5,3E-1 4,3E-2 4,0E-3 6,3E-4 1,8E-4 8,6E-5 4,2E-5 2,7E-5 177 

B7 25,06 5,00 2,70 1,50 0,70 2,0E-1 2,5E-2 5,0E-3 1,0E-3 8,0E-5 6,0E-6 1,0E-6 1,6E-7 135 

B8 22,91 1,32 0,60 0,37 0,21 7,8E-2 1,8E-2 5,9E-3 1,7E-3 4,6E-4 1,8E-4 7,4E-5 4,1E-5 112 

B10 31,09 0,30 0,13 0,07 0,04 1,6E-2 5,4E-3 2,7E-3 1,4E-3 5,7E-4 2,6E-4 8,4E-5 4,7E-5 59 

B11 63,59 0,25 0,08 0,04 0,02 5,3E-3 1,9E-3 9,6E-4 4,5E-4 1,8E-4 9,3E-5 4,9E-5 3,1E-5 31 

B12 98,18 0,55 0,09 0,04 0,01 2,9E-3 8,1E-4 4,3E-4 2,5E-4 1,2E-4 6,6E-5 3,9E-5 2,7E-5 27 

B16 13,44 1,79 0,82 0,43 0,23 6,5E-2 8,4E-3 1,8E-3 4,1E-4 1,0E-4 4,0E-5 1,7E-5 1,0E-5 82 

B18 34,82 3,18 0,88 0,32 0,09 1,2E-9 9,2E-4 3,6E-4 1,4E-4 4,5E-5 1,9E-5 7,6E-6 3,3E-6 47 

ONDERGRONDEN 

01 99,67 24,03 10,10 5,10 1,26 7,5E-2 8,7E-4 1,1E-4 2,4E-5 4,7E-6 1,0E-6 2,6E-7 6,3E-8 85 

02 63,88 15,13 8,40 5,52 2,68 2,9E-1 2,6E-3 3,0E-4 3,8E-5 5,6E-6 1,4E-6 3,1E-7 8,2E-8 111 

03 44,58 6,82 3,64 2,06 1,01 2,3E-1 3,0E-2 1,7E-3 3,2E-4 5,0E-5 1,1E-5 3,0E-6 7,9E-7 135 

04 53,08 11,51 7,04 4,74 2,51 6,7E-1 3,5E-2 5,8E-3 1,4E-3 2,0E-4 5,5E-5 1,2E-5 3,2E-6 180 

05 223,20 43,59 6,65 1,12 0,10 3,0E-3 1,6E-4 3,3E-5 7,2E-6 1,0E-6 2,0E-7 5,2E-8 1,3E-8 47 

06 5,48 0,44 0,13 0,08 0,05 2,2E-2 6,9E-3 3,0E-3 1,5E-3 4,3E-4 1,9E-4 8,4E-5 5,4E-5 62 

08 26,37 4,01 2,12 1,31 0,75 1,8E-1 5,1E-3 1,4E-3 5,8E-4 1,8E-4 7,8E-5 2,7E-5 1,6E-5 108 

09 24,01 2,05 1,00 0,54 0,29 7,7E-2 2,0E-2 2,2E-3 8,1E-4 2,4E-4 9,8E-5 4,2E-5 2,3E-5 103 

010 25,60 1,47 0,61 0,23 0,14 7,0E-2 1,6E-2 5,5E-3 1,8E-3 4,4E-4 1,5E-4 5,3E-5 2,1E-5 102 

011 61,00 0,73 0,28 0,16 0,08 3,5E-2 8,1E-3 2,8E-3 1,0E-3 2,3E-4 7,4E-5 1,7E-5 4,8E-6 66 

012 10,80 0,15 0,07 0,04 0,03 1,1E-2 3,2E-3 1,3E-3 5,3E-4 1,7E-4 7,4E-5 3,3E-5 1,8E-5 34 

013 38,01 0,37 0,07 0,03 0,01 3,0E-3 9,4E-4 4,2E-4 2,1E-4 9,6E-5 5,0E-5 2,5E-5 1,5E-5 24 

015 57,42 1,90 1,44 0,74 0,48 2,2E-1 6,4E-2 1,4E-2 4,6E-3 9,1E-4 2,7E-4 8,3E-5 4,2E-5 203 

016 14,66 0,92 0,30 0,15 0,07 2,1E-2 3,1E-3 9,2E-4 3,0E-4 8,5E-5 3,5E-5 1,3E-5 7,0E-6 48 

017 30,45 2,36 0,87 0,41 0,17 4,0E-2 7,6E-3 2,3E-3 7,3E-4 1,9E-4 6,2E-5 2,3E-5 1,2E-5 77 

In de praktijk is de ondergrond echter zelden homogeen. Met name in zandgronden treedt 
veelal een micro-gelaagdheid op waardoor binnen een bepaalde horizont laagjes met een 
afwijkende granulaire samenstelling en dichtheid voorkomen. Deze afwijkende laagjes 
(leembandjes, ijzerfibers, grofzandige en/of grinderige laagjes, gliede laagjes etc.) va-
riëren sterk, zowel naar plaats als in dikte en diepte en zijn dientengevolge niet of nauwe-
lijks in kaart te brengen. Niettemin kan deze microgelaagdheid een relatief grote invloed 
hebben op de onverzadigde doorlatendheid. Het negeren van deze invloed leidt vooral 
bij profielen welke zijn opgebouwd uit horizonten met een grote onverzadigde doorla-
tendheid tot een overschatting van de capillaire vochtleverantie. Mede hierdoor zijn de 
verschillen in capillaire vochtleverantie bij diverse bodemtypen in de praktijk vaak ge-
ringer dan uit de berekeningen blijkt. 
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Kritieke z-afstand (zk) 
Een veel gebruikt criterium om de capillaire eigenschappen van bodemprofielen te karak-
teriseren is de zogenaamde kritieke z-afstand (zk); ook wel kritieke stijgafstand ge-
noemd. Hieronder wordt verstaan de maximale afstand waarover nog een voor het gewas 
voldoende capillaire aanvoer naar de wortelzone kan worden gerealiseerd. Overschrij-
ding van de kritieke z-afstand leidt tot (blijvende) verdrogingsverschijnselen van het 
gewas. 
Bij vochtleverantieberekeningen wordt de kritieke z-afstand meestal gelijk gesteld aan de 
afstand waarover bij een drukhoogte van —16.000 cm een capillaire flux (q c) van 2 mm 
per dag kan worden gerealiseerd. Uit diverse berekeningen blijkt dat indien de afstand 
tussen het niveau van de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (G.L.G.) en de onderzijde 
van de effectieve wortelzone geringer is dan de kritieke z-afstand, het langjarig gemiddel-
de vochttekort van grasland beperkt blijft tot max. ca . 2 % . 
In de laatste kolom van de tabellen 3.2.6 en 3.2.7 is de waarde van z k  voor de onderschei-
den ondergronden/bodemhorizonten vermeld. 

3.2.6. Waterbalans 

Wanneer de onverzadigde zone beschouwd wordt, kan de volgende waterbalans over een 
bepaalde periode opgesteld worden volgens het principe: 

= IN — UIT 

= I — ES  — Et  + Q (mm) (3.2.17a) 

= P — 	— R (mm) (3.2.17b) 

= P — E — R + Q (zie figuur 3.2.10) (3.2.17c) 

waarbij: AV = bergingsverandering, toename van de totale 
vochtinhoud van het profiel. 
infiltratie. 

P 	= (bruto) neerslag. 
ES  = evaporatie van de kale grond. 

evaporatie van interceptie-water. 
Et  = transpiratie, plantenverdamping door de 

huidmondjes. 
Q = stroming door de onderrand van het profiel 

(positief in opwaartse richting). 
R 	= oppervlakte-afvoer (run-off). 

Figuur 3.2.1a 
Schematische voorstelling van de 
componenten van de waterbalans. 

De som (Ei + Et  + Es) wordt ook wel bij elkaar genomen als de evapotranspiratie, met symbool E. 
De stroming Q bevat de resultante van percolatie en capillaire opstijging. 
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Wanneer alle termen op één na bekend zijn, kan de ontbrekende term uit de balans bere-
kend worden. Maar ook als alle termen bepaald zijn, kan men door het opstellen en con-
troleren van de waterbalans een indruk krijgen van de nauwkeurigheid waarmee de ter-
men bepaald zijn. 

Een probleem kan zich voordoen, wanneer zowel E als Q moeilijk of niet te meten zijn. 

Voorbeeld 1. Zeer diepe grondwaterstand (zie figuur 3.2.11) 
In dit voorbeeld wordt alleen het bewortelbare deel van een profiel beschouwd. Dit betreft de bovenste 60 cm 
van een enkeerdgrond. Aan het begin en het einde van de balansperiode (4 weken later) zijn vochtgehaltebepalin-
gen gedaan op 5, 15, 25, .., en 55 cm —mv. De gemeten waarden worden als representatief voor telkens 10 
cm van het profiel beschouwd. De resultaten van de vochtmetingen zijn vermeld in onderstaand overzicht. 

Vochtgehalte 9 (vol.fractie) 

diepte begin 
balansperiode 

einde 
balansperiode verandering 

5 cm 0,26 0,18 —0,08 
15 cm 0,29 0,22 —0,07 
25 cm 0,33 0,27 —0,06 
35 cm 0,37 0,33 —0,04 
45 cm 0,39 0,37 —0,02 
55 cm 0,40 0,39 —0,01 

totaal —0,28 

Figuur 3.2.11. 
Vochtgehalteprofielen van de situaties aan 
het begin en het einde van de balansperiode 
uit voorbeeld 1. 



De totale (bruto) neerslag gedurende de balansperiode bedroeg 22 cm. Verder is bekend, dat er geen capillaire 
opstijging heeft plaatsgevonden (grondwater zeer diep), dat er ook geen percolatie en run-off is geweest. 
Met andere woorden: Q= 0 en AV=P — E 
Als onbekende term dient de evapotranspiratie E uitgerekend te worden. 

Per 10 cm bodem komt 1 vol. % vocht overeen met 1 mm water. De totale bergingsverandering (A V) is dus 
—28 mm. 
Invullen van de gegevens in de balans geeft: 

—28 = 22 — E 	en dus: E = 50 mm 

Gedurende de balansperiode heeft de totale evapotranspiratie 50 mm bedragen. 

Voorbeeld 2. Ondiepe grondwaterstand 
In het begin van de balansperiode bevind de grondwaterstand zich op 40 cm — mv, aan het einde van de periode 
op 50 cm —m.v. Er wordt een balans opgesteld voor het profiel tot 50 cm —mv. De gemeten vochtgehaltes 
bedragen: 

Vochtgehalte 0 (vol.fractie) 

diepte begin 
balansperiode 

einde 
balansperiode verandering 

5 cm 0,24 0,19 —0,05 
15 cm 0,31 0,28 —0,03 
25 cm 0,36 0,33 —0,03 
35 cm 0,40 0,38 —0,02 
45 cm 0,42 0,41 —0,01 

totaal —0,14 

De totale (bruto) neerslag gedurende de balansperiode bedroeg 28 mtn. 
De totale evapotranspiratie is nu ook bekend, deze was 60 mm. Als onbekende term kan de flux door de onder-
rand (Q) berekend worden. 

De analoge wijze als in voorbeeld 1 wordt de AV bepaald op —14 mm. 
De ingevulde balans wordt dan (run-off = 0): 

—14 = 28 — 60 + Q 	en dus: Q = 18 mm 

Gedurende de balansperiode is er dus totaal 18 mm door de onderrand van het profiel naar boven gestroomd 
(capillaire opstijging). 

3.2.7. Stationaire stroming 

Stroming wordt veroorzaakt door een verschil in potentiaal (zie par. III. 3.2.3.), en kan 
beschreven worden met de Wet van Darcy: 

SH  

q = — k 	 (cm• d- ') 	 (3.2.18)
Sz  
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(50 	Sq 

St 	Sz 

Figuur 3.2.12. 
Schematische voorstelling van 

het continurteitsprincipe. 

471 

Hierin is het quotient 51-11& de potentiaalgradiënt, de drijvende kracht voor de stroming. 
De filtersnelheid q is in elk punt van de bodem dus evenredig met de ter plaatse geldende 
gradiënt SH/Sz. De factor k is bekend als de doorlatendheid. 
Hierbij is z positief naar boven (bijvoorbeeld vanaf grondwaterstand als referentie). Het 
minteken voor de k dient ervoor, de q positief te laten zijn in de richting van de stroming. 
In de richting van de stroming neemt de stijghoogte (potentiaal) uiteraard af, de potenti-
aalgradiënt is er dus negatief. 

Voor onverzadigde stroming kan de stijghoogte uitgedrukt worden in drukhoogte en 
plaatshoogte volgens vergelijking 3.2.7: 

H = h + z 

Substitutie in de Wet van Darcy geeft: 

Sh 
g — k ( 	 Sz +1) (cm• d-1) 	 (3.2.19) 

Hierin is de onverzadigde doorlatendheid k afhankelijk van h (zie par. III. 3.2.4.), hetgeen 
de berekeningen compliceert. 

Een tweede wet is nodig om de stroming volledig te beschrijven, de wet van behoud van 
energie ofwel het continuïteitsprincipe (zie ook figuur 3.2.12): 

56  =  5g 
	

(cl') 	 (3.2.20) 
St 	Sz 

Wanneer beide formules gecombineerd worden, kan de algemene vergelijking voor stro-
ming van water in onverzadigde grond afgeleid worden: 

SO 	
ó [k-( 15L + 1)] 	

(d- ') 	 (3.2.21) 
St 	 bz 

Deze vergelijking is complex, vanwege de afhankelijkheid tussen k en h en/of tussen k 
en 0. 



Na enig rekenwerk is deze om te werken tot: 

h2  — h 1  
(cm) 	 (3.2.23) Z2 = ± 

— 1 — 
k (h ) 

Een belangrijke vereenvoudiging van deze formule wordt verkregen, door de stroming 
stationair te veronderstellen, dat wil zeggen een toestand, waarbij de vochtgehaltes en 
de drukhoogtes niet veranderen in de tijd: (501& = 0. De algemene stromingsvergelijking 
(3.2.21) wordt dan: 

bk (—
Sh 

 + 1) = 0 
\ 

(d- ') 	 (3.2.22) 

Met: Tt = (h, + h2) / 2 

Dit is een formule, waarmee voor een willekeurige flux q de drukhoogteprofielen bere-
kend kunnen worden mits de k(h)-relatie(s) bekend is (zijn). De nauwkeurigheid van de 
berekeningen is onder meer afhankelijk van de gekozen stapgrootte van h. 

Voorbeeld 
Gegeven een uniform zavelprofiel met een k(h)-relatie als in figuur 3.2.7 (par. III. 3.2.5.), en een grondwa-
terstand van 140 cm —mv. Er is sprake van stationaire percolatie. Er moeten drie varianten doorgerekend 
worden: 

a. percolatie van 1,0 cm • d - ' (q = —1,0 cm d- ') 
b. percolatie van 0,5 cm•cl - ' (q = —0,5 cm • d-1 ) 
c. percolatie van 0,1 cm•d - ' (q = —0,1 cm• 

Gevraagd: het verloop van de drukhoogte in het profiel (drukhoogteprofiel) bij elk van de drie fluxen. 

De berekening begint bij de grondwaterspiegel, daar geldt: z = 0 en h = 0. 
Er wordt gewerkt in (drukhoogte-)stapjes van —10 cm omhoog. Bij de eerste stap is h, 0 cm en h2  is —10 cm, 
gemiddeld : h = — 5 cm. Uit de k(h)-relatie (figuur 3.2.7) volgt bij h = — 5 cm een doorlatendheid van 6,5 
cm•d-1 . 

Invullen van de eerste stap in de formule: 

—10-0  z, = 0 + 	 — 11,8 cm 
—1,0 

1 
6,5 

Dus op 11,8 cm boven de grondwaterspiegel heerst bij een stationaire omlaag gerichte flux van 1,0 cm• d' een 
drukhoogte van —10 cm. 

Voor de stap van —10 tot —20 cm volgt op analoge wijze: 

z2  = 11,8 + 
—20 — —10

— 28,5 cm 

1 
	—1,0 

2,5 

Op deze manier kunnen de overige waarden ook uitgerekend worden, de resultaten staan in tabel 3.2.8. 
De drukhoogteprofielen zijn in figuur 3.2.13 uitgetekend. 
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Tabel 3.2.8. Berekening drukhoogteprofielen voor uniform zavelprofiel. 

h 
(cm) 

h 
(cm) 

k(h) 
(cm• 

z (cm) bij: 

q= —1,0 q= —0,5 q= —0,1 

0 
—5 6,5 11,8 10,8 10,2 

—10 
—15 2,5 28,5 23,3 20,6 

—20 
—25 1,3 71,8 39,6 31,4 

—30 
—35 0,7 74,6 43,1 

—40 
—45 0,5 55,6 

—50 
—55 0,35 69,6 

—60 
—65 0,26 85,8 

—70 
—75 0,19 106,9 

—80 

Figuur 3.2.13. Drukhoogteprofielen in uniforme zavel bij 3 stationaire percolatiedichtheden. 
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Figuur 3.2.14. 	 ( 	0,06 

Drukhoogteprofielen 
voor verschillende 
grondsoorten (naar 
Rijtema, 1970). 
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0,2 — — • — 

0,5 — 	 

0,06 
0,02--  
0,1 	  
0,2 0-5 ----- 50 

2 10.000 2.500 	—500 	—100 	—20 

— 16.000 —5.000 — 1.000 — 250 	— 
h (cm) 

0,2 

0,5 

0,02 	0 

z (cm) 

350 

Voor stationaire capillaire opstijging verloopt de berekening identiek, met positieve q-
waarden. Als resultaat kunnen profielen als in figuur 3.2.14 verkregen worden. Hierin 
zijn voor een 3-tal uniforme Rijtema-standaardgronden drukhoogteprofielen getekend 
bij een aantal capillaire fluxen. Uit de figuur blijkt bijvoorbeeld, dat voor het grove zand 
een capillaire flux van 0,2 cm • d -1  nooit hoger reikt dan 50 cm boven de grondwaterspie-
gel, en dat voor de uniforme lichte zavel eenzelfde flux van 0,2 cm- d - ' meer dan 2 meter 
boven de grondwaterstand kan komen, echter bij een drukhoogte < —2.500 cm (pF 3,4). 
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In figuur 3.2.15 zijn voor een uniform grof zand drukhoogteprofielen getekend zoals 
die gelden bij evenwicht (q = 0), capillaire opstijging (q > 0) en percolatie (q < 0). 

afvoer q (mm.cI - 5 
—0,1 — —5 

—02  — —10 
z (cm) 

100 

Figuur 3.2.15. 
Drukhoogteprofielen in grof zand 
tijdens afvoer (q < 0), bij evenwicht 
(q = 0) en bij capillaire opstijging 

(q> 0). 
0 

opstijging q 
(mm.d - 

0,2 

2 
5 

— 50 

-1O0 	 -50 
h (cm) 

Voor niet-uniforme, gelaagde profielen, waarvan de lagen verschillende hydrologische 
eigenschappen hebben, wordt de formule opgesplitst: 

Z

nf  

z 

h2 	 h3  

Sz = j" 	
Sh 

q 	
+ f 	

Sh 	
+ 	 (cm) (3.2.24) 

— 1 — 	 1 	
q  

h1 	k 1 (h) 	h2 	k2(h) 

Via een iteratieve procedure kunnen de waarden van h 1 , h2  etc. bepaald worden. Vanaf 
de grondwaterspiegel wordt h steeds verlaagd, totdat z de grens met de volgende laag 
bereikt. De drukhoogte h is continu over de grens, waardoor de eindwaarde van de on-
derliggende laag als startwaarde voor de laag erboven gebruikt kan worden. 

Deze berekeningen zijn een stuk complexer dan berekeningen voor uniforme profielen. 
Hiervoor zijn echter verschillende computerprogramma's beschikbaar (zie par. III. 
3.3.3). Wanneer ook pF-gegevens voorhanden zijn, kunnen drukhoogteprofielen omge-
zet worden in vochtgehalteprofielen, en kan de vochtinhoud van het profiel bepaald wor-
den. Stationaire onverzadigde stromingsgevallen, zowel neerwaarts (percolatie) als op-
waarts (capillaire opstijging) kunnen dus betrekkelijk eenvoudig berekend worden wan-
neer de k(h)-relaties van alle bodemlagen bekend zijn. 
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3.2.8. Niet-stationaire stroming 

Bij niet-stationaire stroming wordt (in tegenstelling tot stationaire stroming) ervan uitge-
gaan, dat de vochtgehaltes en de drukhoogtes wel veranderen in de tijd. De factor tijd 
wordt dus als variabele in de beschouwingen meegenomen, waardoor de berekeningen 
aanzienlijk ingewikkelder worden. 
De algemene vergelijking voor stroming van water in onverzadigde grond, (vergelijking 
3.2.21) blijft geldig, echter zonder de vereenvoudigingen uit par. III. 3.2.7. Een analyti-
sche oplossing is dan bijna altijd onmogelijk. 
Problemen rond de niet-stationaire waterbeweging in de (onverzadigde) grond zijn al-
leen goed op te lossen met behulp van modellen. Hiermee kan de werkelijkheid vrij 
nauwkeurig nagebootst (gesimuleerd) worden. Ook gecompliceerde randvoorwaarden 
zoals een met de tijd veranderende flux aan maaiveld (neerslag) kunnen in deze modellen 
gebruikt worden. 

Te onderscheiden zijn: 

- analoge modellen (elektrisch/elektronisch of hydraulisch); 
- numerieke modellen. 

De modellen verdelen de verticale schaal z in een aantal discrete stappen. De tijd kan 
in de analoge modellen continu gevolgd worden; bij de numerieke modellen moet ook 
de tijd in discrete intervallen verdeeld worden. De tijdsintervallen zijn erg klein (orde 
van grootte: minuten). 

Vooral de numerieke modellen zijn met de snelle ontwikkelingen op computergebied 
sterk in de belangstelling komen te staan. Door met erg kleine tijdstappen te werken 
wordt de niet-stationaire werkelijkheid hiermee goed benaderd. Vaak is de grootte van 
de tijdstap afhankelijk van de mate waarin veranderingen in vochtgehalte of drukhoogte 
optreden. Bij sterke veranderingen worden kleinere tijdstappen gebruikt. 

Een niet-stationaire benadering van de stroming van water in de grond heeft als voordeel, 
dat de werkelijkheid vrij dicht benaderd kan worden. Als nadeel geldt, dat de benodigde 
hoeveelheid rekenwerk (-tijd en -kosten) erg groot kan zijn. De stationaire benadering 
daarentegen is vrij eenvoudig qua rekenwerk, maar deze geeft een minder nauwkeurig 
beeld van de werkelijkheid. 

Als een soort tussenoplossing kan de pseudo-stationaire benadering genoemd worden. 
Hierbij wordt de werkelijkheid gemodelleerd als een serie elkaar opvolgende stationaire 
toestanden. De tijdstappen liggen bij modellen van dit soort veelal in de orde van 10 da-
gen. Het rekenwerk is hierbij redelijk beperkt en de nabootsing van de werkelijkheid is 
wat beter dan bij de puur stationaire benadering. 
Voorbeelden van de verschillende soorten modellen worden in hfdst. III. 3.3 besproken. 
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3.2.9. Meetmethoden (Verlinden en Bouma, 1983) 

Bodemvocht (bodemwater) 
Voor de bepaling van het bodemvochtgehalte zijn een aantal methoden beschikbaar: 

a. gravimetrische bepaling; 
b. bepaling met neutronenverstrooiing; 
c. bepaling met gammastraling; 
d. thermische bepaling; 
e. capacitieve bepaling. 

Methode a. is een zogenaamde destructieve methode, waarbij de hoeveelheid grond waar-
aan de bepaling gedaan wordt, niet in zijn natuurlijke ligging aanwezig blijft. De overige 
methoden (b. t/m e.) zijn niet-destructief, en kunnen aan gronden in natuurlijke ligging 
toegepast worden. 

Ad a. Gravimetrisch 
Hierbij wordt een monster veldvochtig gewogen, vervolgens gedroogd bij 105°C en weer 
gewogen. Het verschil in gewicht is een maat voor de vochtinhoud van het oorspronkelijke 
monster. De gravimetrische vochtbepaling is de meest gebruikte methode. 
Het vochtgehalte kan op twee manieren weergegeven worden (zie par. III. 3.2.2.), name-
lijk op volumebasis en op massabasis. In aansluiting hierop zijn er ook twee gravimetri-
sche bepalingsmethoden: 
- op massabasis: 

er wordt een geroerd monster genomen, naar het laboratorium gebracht, gewogen, ge-
droogd en weer gewogen. De gewichtsfractie vocht is dan te berekenen zoals in par. 
III. 3.2.2. aangegeven is; 

- op volumebasis: 
hierbij worden ongeroerde monsters genomen, met een bekende inhoud. Meestal ge-
bruikt men hiervoor zogenaamde Kopecky-ringen van 100 cm' (0 = 50 mm, h = 51 
mm). De gevulde ringen dienen met zorg naar het laboratorium getransporteerd te wor-
den. Hier wordt weer gewogen, gedroogd en gewogen, waarna de volume-fractie vocht 
te berekenen is op de manier aangegeven in par. III. 3.2.2. 

Ad b. Neutronen (Van Bavel e.a., 1963) 
Bij deze bepalingsmethode wordt gebruik gemaakt van de eigenschap van neutronen, dat 
hun snelheid sterk terugvalt bij botsingen met waterstofkernen. Waterstof komt in water 
zeer veel voor en in vaste bodemdelen veel minder vaak. De mate waarin snelle neutronen 
vertraagd worden is dus een maat voor het (volume)vochtgehalte van de grond. 

In de praktijk gebruikt men meestal boorgaten met een aluminium buis. Hierin laat men 
een zogenaamde probe zakken tot het niveau waarop men het vochtgehalte wil meten. 
In de probe bevindt zich een snelle neutronenbron en een teller, die de terugkerende lang-
zame neutronen telt. Deze teller is door een kabel verbonden met een meetinstrument. 
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Om de gemeten waarden te vertalen naar vochtgehaltes, moet dit meetinstrument gekali-
breerd worden. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van gravimetrische 
bepalingen. 

Ad c. Gammastraling (Ryhiner en Pankow, 1969) 
Deze methode is gebaseerd op de eigenschap van gammastraling, dat de mate waarin deze 
straling verstrooid wordt in de grond afhankelijk is van de droge dichtheid van de grond 
en van het vochtgehalte. Wanneer de droge dichtheid gelijk blijft, is een verandering in 
de mate van verstrooiïng dus geheel toe te schrijven aan een verandering in het vocht-
gehalte. 
In het veld worden twee boorgaten met buizen (vaak koper) gebruikt. Deze dienen wel 
zuiver verticaal en parallel te staan, op een onderlinge afstand van ongeveer 40 cm. Een 
buis is voor de gammabron en de andere voor de detector. 
In de loop van een seizoen kan (na kalibratie) door telkens in dezelfde buizen te meten, 
de invloed van de droge dichtheid uitgeschakeld worden en meet men alleen veranderin-
gen in het bodemvochtgehalte. Wanneer de detector minder gammastraling meet dan bij 
de vorige meting, is het vochtgehalte dus toegenomen (meer verstrooiing). 

Ad d. Thermisch (Janse en Borel, 1965) 
Het warmtegeleidend vermogen van grond neemt toe met het vochtgehalte. Deze eigen-
schap van de grond kan gebruikt worden om het vochtgehalte te meten. 
Een techniek, die hierop gebaseerd is, is de zogenaamde naaldmethode. Een dunne naald 
wordt in de grond gestoken en verwarmd door middel van elektrische stroom. Tegelijker-
tijd wordt de temperatuur van de naald gemeten. Bij een natte grond met een hoog gelei-
dingsvermogen zal de temperatuur van de naald langzamer stijgen dan bij een droge 
grond. Door middel van een ijk-curve kan de temperatuur/tijd curve omgezet worden in 
een vochtgehalte. 
Het contact tussen de naald en de gronddeeltjes kan een probleem zijn. 

Ad e. Capacitief (Chernyar, 1967) 
Deze bepalingsmethode is gebaseerd op het feit dat de di-elektrische constante van water 
veel groter is dan die van de vaste bodemdelen en lucht (resp. 81, 4 tot 12 en 1). Water 
is zeer polair. Hiervan wordt gebruik gemaakt door middel van een soort condensator, 
waarvan de capaciteit toeneemt als er vochtige grond in plaats van lucht tussen de platen 
gebracht wordt. 
Bij de uitvoering die in het veld gebruikt wordt, zijn de platen van de condensator vervan-
gen door metalen pennen, die in de ongeroerde grond worden gestoken. Door middel 
van een kabel kan met een meetkast aan maaiveld de waarneming gedaan worden. 
Deze methode is nog in ontwikkeling, tot op heden is men nog niet in staat een algemeen 
geldende ijk-curve af te leiden, en moet elke sensor apart geijkt worden. Als voordeel 
van deze methode geldt de mogelijkheid de meetwaarden direct te registreren. 



Drukhoogte 
De drukhoogte h kan in het veld gemeten worden met een tensiometer (zie figuur 3.2.16). 
De tensiometer bestaat uit een niet-geglazuurd, poreus, keramisch potje met daarop aan-
gesloten een dunne leiding, beide met water gevuld, en een (onder)drukmeter. Het water 
in de tensiometer staat via de kleine poriën in het potje in verbinding met het water in 
de bodem. Wanneer zich een evenwicht ingesteld heeft kan de (onder)druk van de druk-
meter worden afgelezen. In plaats van manometers zoals in de figuur kan ook met elektro-
nische meetkasten gewerkt worden. 

Figuur 3.2.16. 
Tensiometers: 
A met vacuammanometer en 
B met watermanometer. 

  

 

A. met vacuumdrukmeter 

a. poreuze kop 
b. vacuumdrukmeter 
c. buis met water 
d. afneembare dop voor ontluchting 

B. met watermanometer 

Een moderne soort tensiometer is gebaseerd op het meten van zeer kleine waterverplaat-
singen door gebruik te maken van transducers, een soort drukoverbrengers. De meting 
berust op het meten van de (veranderende) elektrische weerstand van een membraan. 
Apparaten van deze soort moeten echter altijd geijkt worden. 
Hoewel de praktische bruikbaarheid van tensiometers met de moderne meetkasten groter 
geworden is, blijven er nogal wat bezwaren aan het gebruik van tensiometers in de praktijk 
verbonden (het water in de tensiometers kan bevriezen, en het meettraject is beperkt: 
0 tot —850 cm). De toepassingen moeten vooral in de onderzoekssfeer gezocht worden. 
Andere (veld)methoden om de drukhoogte (indirect) te meten, die allemaal via het vocht-
gehalte en de pF-curve werken zijn: 

- weerstandsblokjes; 
- warmtegeleidingsvermogen; 
- psychrometer. 

De elektrische weerstand, het warmtegeleidingsvermogen en de relatieve luchtvochtig-
heid zijn afhankelijk van het vochtgehalte, en dus ook van de drukhoogte. 
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Bodemwaterkarakteristiek (pF-curve) 
Om de pF-curve vast te leggen moet een bodemmonster bij een groot aantal verschillende 
drukhoogtes in evenwicht gebracht worden, waarna telkens het vochtgehalte bepaald 
wordt. Bijna altijd worden zogenaamde desorptiecurven bepaald, waarbij de grond uit-
droogt van verzadigd tot zeer droog. 
Voor het natte traject tot een drukhoogte van —500 cm kan een apparaat als in figuur 
3.2.17 worden gebruikt. In de getoonde opstelling wordt de onderdruk (drukhoogte) op 
—22,5 cm gehouden. Het uitgestroomde water (te meten in het buret) is een maat voor 
de verandering in het vochtgehalte. Nadat evenwicht bereikt is, kan het monster ook ge-
wogen worden. Voor drukhoogtes van —150 cm tot —500 cm moet met kwik gewerkt 
worden. Dit wordt wel de onderdrukmethode genoemd. 

Figuur 3.2.17. 
Apparaat met een trechter met poreuze 
plaat voor het meten van de vochtkarak-
teristiek van h = —2,5 tot —150 cm. 

I = rubber stop 

2 = trechter 

3 = bodemmonster 

4 = poreuze plaat 

5 = rubber slang 

6 = doorzichtige plastic slang 

7 = waterniveau in buret 

8 = buret met maatverdeling 

Voor het droge traject, van —1.000 cm tot —16.000 cm wordt de zogenaamde overdrukme-
thode gebruikt (figuur 3.2.18). Hierbij brengt men in een drukvat een overdruk aan. Het 
vat is aan de onderkant afgesloten met een fijnporeuze keramische plaat of twee plastic 
membranen (membraanpers). Het water wordt hier dus uit de grond geperst. Wanneer 
zich evenwicht ingesteld heeft, kan het monster gewogen worden. 
De zogenaamde in situ-bepaling, een veldbepaling, maakt gebruik van tensiometers. In 
het veld wordt de drukhoogte van een bodemlaag hiermee gemeten, en vervolgens wordt 
het vochtgehalte bepaald (gravimetrisch of met een neutronensonde). Op deze manier 
wordt een goed representatieve meting verkregen, die echter wel beïnvloed is door 
hysteresis. 
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Figuur 3.2.18. 
Apparaat met drukvat voor het meten van 
de vochtkarakteristiek in het traject h = 
—1.000 tot en met —16.000 cm. 

1 = veiligheidsventiel 
2 = drukvat 
3 = uitstroompijp 
4 = poreuze plaat met 

zeer fijne poriën 

5 = bodemmonster in lage ring 
6 = rubber mantel rond de plaat 
7 = drukregelaar 
8 = compressor 

Onverzadigde doorlatendheid (k(h)-relaties), (Verlinden en Bouma, 1983) 
Voor de bepaling van de onverzadigde doorlatendheid zijn de volgende meetmethoden 
beschikbaar: 

a. korstenmethode; 
b. heteluchtmethode; 
c. verdampingsmethode; 
d. sorptivitymethode. 

Behalve door deze meetmethoden kan de onverzadigde doorlatendheid ook bepaald wor-
den door berekening aan de hand van een aantal specifieke bodemeigenschappen (zie par. 
III. 3.2.5). 

Ad a. Korstenmethode 
Deze is geschikt voor het zeer natte traject, van h = 0 tot h = —40 cm. In principe wordt 
de infiltratiesnelheid gemeten van een kolom (ongestoorde) grond van 30 cm doorsnede. 
Door bovenop het monster een korst van gips aan te brengen raakt de grond onder deze 
korst onverzadigd. 
Met één of (liefst) twee tensiometers in het monster wordt de drukhoogte gemeten, beho-
rende bij de uit de infiltratiesnelheid te berekenen onverzadigde doorlatendheid. Door 
de korst dikker te maken, kan de meting bij lagere drukhoogtes herhaald worden. 
De methode is goedkoop, nauwkeurig en snel. Bovendien is het bijna de enige methode, 
die in het zeer natte traject betrouwbare meetresultaten geeft. 

Ad b. Heteluchtmethode 
Geschikt voor drukhoogtes van —50 cm tot —5.000 cm. Een ringmonster van 10 cm hoog-
te wordt eerst verzadigd. Daarna laat men het overtollige water uitzakken. Dan wordt er 
een fan boven geplaatst die gedurende 10 tot 15 minuten hete lucht over de bovenzijde 
van het monster blaast, en daardoor water doet verdampen. Vervolgens wordt het monster 
snel in dunne plakjes van 5 mm gesneden en wordt per plakje het vochtgehalte gravime-
trisch bepaald. Uit deze gegevens kan de k(h)-relatie berekend worden. De bepaling is 
snel en goedkoop, het rekenwerk vrij complex, de computer doet dit echter ook snel. 
Verder levert deze methode een k(h)-relatie voor een groot traject. Het effect van de sterke 
temperatuurstijging op de doorlatendheid is echter nog niet geheel duidelijk. 
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Ad c. Verdampingsmethode 
Geschikt voor drukhoogtes van —40 cm tot —800 cm. Hierbij laat men een ringmonster 
langzaam aan de bovenkant verdampen (zonder verhitting). De drukhoogte wordt op 
meerdere plaatsen in het monster met tensiometers gemeten. Het gewicht van het totale 
monster wordt ook in de tijd gevolgd. 
Uit deze gegevens kan k als functie van h berekend worden. Deze methode wordt veel 
gebruikt, is echter tijdrovend en vrij duur. 

Ad d. Sorptivitymethode 
Dit is een jonge, veelbelovende methode. Hierbij wordt water onder druk toegediend aan 
een ongestoord ringmonster (0 10 cm) met behulp van een injectiespuit en een tandwiel- 
constructie. De cumulatieve adsorptie van water wordt hierbij evenredig gehouden met 
de wortel uit de tijd. 
Wanneer deze verhouding tussen cumulatieve adsorptie en de wortel uit de tijd (= sorpti- 
vity) constant blijft, wordt op het grensvlak van het monster het vochtgehalte en de druk- 
hoogte bepaald. Hieruit is de k(h)-relatie te berekenen. 
Voor deze bepaling is een speciaal en duur apparaat nodig. De meting zelf is vrij snel 
en geeft waarden voor een zeer groot vochttraject. De mate van nauwkeurigheid is nog 
onvoldoende bekend, maar lijkt veelbelovend. 
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3.3. Vochtleverantiemodellen 

3.3.1. Inleiding 

Voor de groei van een gewas is water onontbeerlijk. De benodigde hoeveelheid water voor 
optimale groei wordt bepaald door de potentiële (= maximaal mogelijke) verdamping. 
De grootte van de potentiële verdamping is afhankelijk van de meteorologische omstan-
digheden en van de aard van het gewas (zie hfdst. 111.2). De potentiële verdamping bepaalt 
de vraag naar water van het gewas. 

Een deel van het voor de verdamping benodigde water valt in de vorm van neerslag. In 
een gemiddeld groeiseizoen (zomer) overtreft de potentiële verdamping de neerslag; er 
is dan sprake van een neerslagtekort ook wel verdampingsoverschot genaamd. Naast de 
neerslag zijn nog andere bronnen van wateraanbod aan te wijzen: 

- De vochtvoorraad aan het begin van het groeiseizoen in het bewortelde deel van het pro-
fiel. De wortels kunnen hieraan een deel onttrekken. 

- Aanvulling van de vochtvoorraad in het bewortelde deel van het profiel door capillaire 
aanvoer vanuit: 
a. de ondergrond, de bodemlagen onder de wortelzone en boven het grondwater; 
b. het grondwater, vooral wanneer de grondwaterstand zich niet te diep bevindt. 

Deze capillaire nalevering kan op verschillende manieren beschouwd worden (zie hfdst. 
111.3.2) : 

- Stationair, drukhoogtes/vochtgehaltes veranderen niet in de tijd; 
- Pseudo-stationair, een opeenvolging van stationaire stappen; 
- Niet-stationair, drukhoogtes/vochtgehaltes veranderen in de tijd. 

3.3.2. Ontwikkeling van de rekentechniek 

De techniek voor het berekenen van de vochtleverantie aan het gewas is in de loop der 
tijd ontwikkeld door verschillende onderzoekers die voortbouwden op elkaars resultaten. 

Wesseling (1957) liet al zien (fig. 3.3.1) hoe een schatting gemaakt kan worden van de hoe-
veelheid water in de bodem waarover het gewas maximaal kan beschikken, wanneer de 
grondwaterstanden aan begin en einde van het groeiseizoen bekend zijn. 

In de figuren 3.3.1 t/m 3.3.3 wordt voor de duidelijkheid steeds uitgegaan van een homo-
geen, ongelaagd profiel. 
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16,9 cm 

Figuur 3.3.1. 
Berekening vochtleverantie 
(Wesseling, 1957) 

- Wortelzone. 
Aan het begin van het groeiseizoen wordt een evenwichtstoestand verondersteld. Aan het 
einde van het groeiseizoen wordt aangenomen dat het gewas de wortelzone tot pF = 4,2 
heeft uitgedroogd. In figuur 3.3.1 is uitgegaan van een voorjaarsgrondwaterstand van 100 
cm —mv en een wortelzone van 30 cm. 

In het voorjaar wordt een evenwichtsprofiel verondersteld, waarvoor geldt: 

h = — z (drukhoogte = —plaatshoogte) 	zie par. III. 3.2.2. 

Wanneer de voorjaarsgrondwaterstand (100 cm —mv) als referentieniveau gekozen wordt, 
zal midden in de wortelzone (15 cm —mv) de plaatshoogte 85 cm bedragen. De drukhoog-
te zal er dan —85 cm zijn (pF = 1,93). Uit de pF-curve volgt dan het vochtgehalte midden 
in de wortelzone. In figuur 3.3.1 is dit 0,182. Deze waarde wordt als gemiddelde voor 
de hele wortelzone gebruikt. Aan het einde van het groeiseizoen heerst een pF = 4,2 
in de wortelzone, uit de pF-curve volgt dan een vochtgehalte van 0,025. 
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Totaal aan de wortelzone onttrokken gedurende het groeiseizoen: 

(0,182 — 0,025) x 30 cm = 4,7 cm 

In figuur 3.3.1 is dit aangegeven als de oppervlakte met de dubbele arcering. 

Nalevering. 
Aan het einde van het groeiseizoen bevindt de grondwaterspiegel in figuur 3.3.1 zich op 
150 cm —mv. De drukhoogte aan de onderkant wortelzone is dan —16000 cm (pF = 4,2). 
Wanneer nu een aantal stationaire capillaire fluxen doorgerekend worden op de manier 
die in par. III. 3.2.6 beschreven is, zal blijken dat er een bepaalde flux is, die aan de onder-
kant wortelzone ook een drukhoogte van —16000 cm oplevert. In het voorbeeld van de 
figuur is deze flux 0,04 cm • (1-2 . De lijn waar q = 0,04 bij staat geeft het vochtgehaltepro-
fiel in de ondergrond aan het einde van het groeiseizoen. De gearceerde oppervlakte komt 
overeen met de hoeveelheid water die gedurende het groeiseizoen capillair is opgestegen 
uit de ondergrond. Deze oppervlakte kan bepaald worden door planimetreren of door bij-
voorbeeld per 10 cm met gemiddelde waarden te rekenen. Totale capillaire nalevering 
uit de ondergrond in de figuur : 12,2 cm. 

Totaal. 
De totale vochtleverantie van het profiel in figuur 3.3.1 komt hiermee op: 
4,7 cm + 12,2 cm = 16,9 cm. 

Feitsma (1969) gaat ervan uit, dat de onderste 10 cm van de wortelzone niet verder uit-
droogt dan tot pF = 3,0 (zie fig. 3.3.2). 
Verder schat Feitsma de capillaire flux gedurende de eerste periode van het groeiseizoen 
(bijvoorbeeld 0,1 cm • d - '), het vochtgehalteprofiel dat bij deze flux hoort wordt onder de 
wortelzone 'geplakt', zodanig dat de drukhoogte aan de onderkant wortelzone overeen-
komt met pF = 3,0. De grondwaterstand blijkt dan in deze periode bijvoorbeeld 21 cm 
gedaald te zijn. In het voorbeeld van figuur 3.3.2 bedraagt de gestippelde oppervlakte 
4,5 cm. 
Wanneer er aangenomen wordt dat de flux van 0,1 cm d -1  constant opgetreden is, heeft 
het dus 4,5/0,1 = 45 dagen geduurd voordat de situatie waarbij de grondwaterstand van 
100 cm —mv tot 121 cm —mv gedaald is bereikt is. Bij de tweede stap in de figuur wordt 
uitgegaan van een beginflux van 0,1 cm d' en een eindflux van 0,04 cm • d'. Gemiddeld 
over de tijdstap dus 0,07 cm 
Bij deze procedure worden de fluxen steeds kleiner (grondwaterstand daalt immers); het 
verloop van de vochtleverantie met de tijd is op deze manier te volgen. 

Feddes (1971) berekende de vochtleverantie voor tuinbouwgewassen bij een constante 
grondwaterstandsdiepte. De wortelzone werd geacht niet verder uit te drogen dan pF = 
2,6. Naast de vochtleverantie door het uitdrogen van de wortelzone en door capillaire 
opstijging vanuit de onverzadigde ondergrond betrekt Feddes ook een capillaire flux van-
uit het grondwater bij zijn berekeningen. Deze flux wordt constant verondersteld en wordt 
berekend met een gemiddelde pF = 2,35 aan de onderkant van de wortelzone. 
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Figuur 3.3.2. Berekening vochtleverantie na 100 dagen (Feitsma, 1969) 

Rijtema (1971) rekent ook met tijdsafhankelijke vochtleverantie, zoals Feitsma dat deed, 
echter hij laat de wortelzone weer uitdrogen tot pF = 4,2 en hij betrekt ook een eventuele 
flux door de onderrand van de onverzadigde zone erbij (kwel/wegzijging), zie figuur 
3.3.3. 

Hierbij gebruikt Rijtema een aparte procedure om de grootte van de capillaire aanvangs-
flux te berekenen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de vochtleverantie aan het gewas ge-
durende de beginperiode overeenkomt met het verdampingsoverschot en er dus potentiële 
verdamping mogelijk is. 

De methodiek van Rijtema is voor De Laat het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen 
van een computermodel (UNSAT), dat ertoe geleid heeft dat pseudo-stationaire modelbe-
rekeningen een grote vlucht genomen hebben. Aan de bestaande rekenmethodiek zijn 
door De Laat een aantal belangrijke zaken toegevoegd, zoals: oplossing voor de onder-
randvoorwaarde, hysteresis factor en zogenaamde percolatieprofielen om ook in perioden 
met neerslagoverschotten te kunnen rekenen (zie par. III. 3.3.4). 
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Figuur 3.3.3. Berekening vochtleverantie na 100 dagen (Rijtema, 1971) 
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3.3.3. Stationaire modellen 

Wanneer aangenomen wordt, dat: 
- in het voorjaar een evenwichtstoestand optreedt; en 
- het gebruik van een bepaalde uitdrogingsgrens in de wortelzone realistisch is, 
kan, op de manier zoals in par. BI. 3.3.2 getoond is, voor iedere grondwaterstandsdiepte 
de hoeveelheid vocht berekend worden die beschikbaar is in de wortelzone, in de diepere 
lagen en door capillaire opstijging. 
Hiervoor zijn van alle horizonten in het profiel gegevens nodig over: 
- de bodemwaterkarakteristiek (pF-curve); 
- de onverzadigde doorlatendheid (k(h)-relatie). 
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Zuiver stationaire modellen kunnen het verband tussen capillaire stijghoogte, drukhoogte 
en grootte van de capillaire flux berekenen. 
Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het bepalen van de maximale 
capillaire fluxen die nog net de wortelzone kunnen bereiken bij verschillende grondwa-
terstanden, of het berekenen van de zogenaamde kritieke stijgafstand (kritieke z-afstand), 
dit is de maximale afstand waarover een flux van 2,0 mm • d' naar de wortelzone kan 
worden gerealiseerd. 

De kritieke stijgafstanden worden onder andere door Stichting voor Bodemkartering ge-
bruikt bij het uitvoeren van schattingen van het vochtleverend vermogen van gronden. 
In tabel 3.3.1 is een overzicht van een aantal kritieke stijgafstanden opgenomen; figuur 
3.3.4 toont ter illustratie de berekende stijghoogtecurven van een viertal ondergronden 
voor verschillende fluxen. 

Tabel 3.3.1 Uit veldwaarnemingen afgeleide waarden van de kritieke stijgafstand in een aantal typen onder-
grond (Van der Sluijs, 1985) 

Aard van de ondergrond 	 kritieke stijgafstand, zk  (cm) 

gemiddeld 	spreiding 

kleiarm zeezand 	 40 	 30 - 50 
kleiig zeezand 	 70 	 50 - 100 
kleiarm, matig grof rivierzand 	 40 	 30 - 70 
leemarm dekzand 	 70 	 50 - 90 
zwak lemig dekzand 	 110 	 90 - 140 
sterk lemig dekzand 	 160 	 140 - 250 
lichte zavel 	 130 	 100 - 180 
zware zavel 	 90 	 70 - 120 
lichte klei 	 70 	 60 - 100 
matig zware klei 	 60 	 50 - 80 
zeer zware klei 	 40 	 30 - 60 
oud veenmosveen 	 30 	 10 - 40 
zeggeveen 	 40 	 30 - 60 

Diverse computerprogramma's zijn beschikbaar voor stationaire berekeningen van ca-
pillaire opstijging/percolatie in homogene en gelaagde profielen. Wanneer de door deze 
programma's berekende drukhoogteprofielen gecombineerd worden met pF-curven, 
kunnen vochtgehalteprofielen en vochtinhouden bepaald worden (Rijniersce, 1976; Van 
Lanen, 1981; Wesseling e.a., 1984). 
Naast computer modellen zijn door Bouma (1977) en Mooy (1981) ook eenvoudige grafi-
sche methoden ontwikkeld waarmee capillaire opstijging in een gelaagd profiel te bepa-
len is. 

Model CAPSEV 
Als typisch voorbeeld van een stationair model wordt hier het op het ICW ontwikkelde 
programma CAPSEV (Wesseling e. a. , 1984) nader besproken. CAPSEV is opgezet als 
een volledig interactief programma De gebruiker hoeft slecht antwoorden op door het 
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Figuur 3.3.4. Stijghoogtecurven voor een viertal ondergronden uit de Staringreeks (Wósten e.a., 1987) bij 
verschillende capillaire (luxen. 
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programma gestelde vragen in te toetsen, diepgaande kennis van computersystemen is 
niet vereist. 

CAPSEV bestaat in feite uit twee hoofdonderdelen. Het eerste deel stelt de gebruiker 
in staat de onverzadigde doorlatendheid van bodemlagen met de methode 'Bloemen' (zie 
par. III. 3.2.4) te berekenen. Het tweede deel biedt de gebruiker de mogelijkheid statio-
naire onverzadigde stromingsgevallen door te rekenen. Hierbij dient de k(h)-relatie op-
gegeven te worden. 
Voor het tweede gedeelte van de berekeningen worden twee hoofdopties onderscheiden: 
a. Berekening van drukhoogteprofielen (diverse grondwaterstanden, diverse fluxen, 

zowel capillaire opstijging als percolatie mogelijk). 
b. Berekening van maximale capillaire fluxen die een gegeven niveau (bijvoorbeeld on-

derkant wortelzone) kunnen bereiken bij verschillende grondwaterstandsdiepten en 
gegeven drukhoogte. Indien gewenst kunnen ook vochtgehalteprofielen/vochtinhou-
den berekend worden. 

In tabel 3.3.2 staat een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoergegevens. 

Tabel 3.3.2. Overzicht van de belangrijkste in- en uitvoergegevens van het model CAPSEV. 

INVOER 

- k(1)-relatie (op een zelf te kiezen manier in te voeren); 
- grondwaterstand(en); 
- capillaire fluxen (optie 1); 
- drukhoogte onderkant wortelzone (optie 2); 
- pF-curve (alleen als vochtgehalteprofiel / vochtinhoud berekend moet worden). 

UITVOER 

- recapitulatie van de ingevoerde k(h)-relatie; 

bij optie 1: 
- tabellen en printplots van drukhoogteprofielen, voor alle doorgerekende situaties; 

bij optie 2: 
- tabel en printplot van maximale capillaire fluxen plus eventueel een tabel met vochtinhouden. 

Het gebruik van stationaire modellen is vrij eenvoudig en de benodigde invoergegevens 
zijn beperkt. Echter in werkelijkheid is de (onverzadigde) waterbeweging in de bodem 
geen stationair proces. Bij de interpretatie van resultaten van een stationair model dient 
men zich dat feit terdege te realiseren. 
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3.3.4. Pseudo-stationaire modellen 

De pseudo-stationaire modellen benaderen het in wezen niet-stationaire stromingsproces 
in de grond als een opeenvolging van stationaire toestanden. De berekening van elk van 
deze stationaire toestanden verloopt op een manier zoals die in par. III. 3.3.2 en par. 
III. 3.3.3 beschreven is. Per tijdstap worden drukhoogteprofielen berekend; deze wor-
den omgezet in vochtgehalteprofielen (met behulp van pF-curve) en vervolgens worden 
de vochtgehalte profielen over de diepte geïntegreerd (oppervlakte onder de curve be-
paald). Op deze wijze wordt de vochtinhoud van het profiel per tijdstap bepaald. Tevens 
wordt voor elke stationaire situatie de toevoer door het freatisch vlak berekend. Uit de 
verandering van de vochtinhoud per tijdstap en de flux door de onderrand, wordt met 
behulp van een waterbalans de actuele verdamping berekend. De lengte van de tijdstap-
pen is 1 of meerdere dagen. Bij voorkeur dient gerekend te worden op dagbasis. 

Rijtema (1971) heeft deze benadering gebruikt om de verdamping tijdens het groeisei-
zoen te berekenen uit de waterbalans van de wortelzone voor een stationaire verdeling 
van neerslag en potentiële verdamping. 

De Laat heeft een computerprogramma (UNSAT) geschreven, gebaseerd op de benade-
ring zoals die onder andere in par. 3.3.2 beschreven is met een aantal belangrijke toevoe-
gingen (De Laat en Awater, 1978 en De Laat, 1980). In 1982 en in 1985 zij onder de 
naam MUST (Model for Unsaturated flow above a Shallow water Tabel) nieuwe, verbe-
terde versies van dit programma verschenen (De Laat, 1982 en 1985). 

Bij Rijkswaterstaat is in het kader van het PAWN-onderzoek (Policy Analysis Waterma-
nagement Netherlands) het pseudo-stationaire model DEMGEN ontwikkeld, DEMand 
GENerator, (Abrahamse e.a., 1982). DEMGEN is in hoofdlijnen een vereenvoudigde 
versie van UNSAT van De Laat. 

Model MUST 
Als typisch voorbeeld van een pseudo-stationair model wordt het programma MUST 
hier nader besproken. 
Het model MUST berekend het verticaal vochttransport in het onverzadigde deel van 
de bodem alsook de actuele verdamping die daardoor mogelijk is. Desgewenst kan ook 
de potentiële verdamping uit meteorologische gegevens worden berekend. De onverza-
digde zone is schematisch verdeeld in een wortelzone en een ondergrond. In de wortelzo-
ne is de gradiënt van de hydraulische potentiaal gelijk gesteld aan nul. De wateropname 
van de wortels is een functie van de drukhoogte. Deze zogenaamde ' sink' functie wordt 
nader besproken bij het model SWATRE (par. III. 3.3.5). 
In de ondergrond wordt voor iedere tijdstap de stromingssituatie berekend, hetgeen re-
sulteerd in een flux door respectievelijk de boven- en de onderrand. Beregening is moge-
lijk volgens een door de gebruiker te specificeren strategie. De randvoorwaarde aan de 
onderzijde kan gedefinieerd worden met de flux, de grondwaterstand of een grond-
waterstands-afvoerrelatie. 
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De theoretische achtergrond is uitvoerig beschreven in De Laat (1980). Voor de gebrui-
ker is een gedetailleerde handleiding beschikbaar (De Laat, 1985). Daarnaast bestaat er 
een korte, in het Nederlands gestelde "Beschrijving van het model MUST." 

Zoals alle pseudo-stationaire modellen is ook MUST ontworpen voor niet te diepe grond-
waterstanden. Doordat gedurende het hele groeiseizoen een constante dikte van de wor-
telzone gebruikt wordt, zullen voor akkerbouw- en tuinbouwgewassen in het begin van 
het groeiseizoen vrijwel geen vochttekorten berekend worden. De uitkomsten van het 
model zijn sterk afhankelijk van de ingevoerde dikte van de wortelzone. Verder berekent 
MUST geen reductie in de verdamping/gewasproductie bij wateroverlast (grondwa-
terstand in de wortelzone). 

Tabel 3.3.3. Overzicht van de belangrijkste in- en uitvoergegevens van het model MUST. 

INVOER 

- Weersgegevens 	. potentiële verdamping en neerslag of 
. temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, netto straling of relatieve zonneschijn-

duur en windsnelheid. 

- Onderrandvoorwaarde . basisafvoer per tijdstap of 
. grondwaterstand of 
. grondwaterstand-afvoerrelatie. 

- Bodemfysische gegevens . vochtkarakteristiek effectieve wortelzone; 
. vochtkarakteristiek en capillair geleidingsvermogen per laag van de onder-

grond. 
. hysteresisfactor 

- Geometrie bodem 	. dikte van de wortelzone en de onderscheiden lagen van de ondergrond. 

- Gewasgegevens 	. bodemgebruik. 

- Beregening 

	

	. pF-waarde of mate van vochttekort waarbij beregend dient te worden; 
. grootte van beregeningsgift. 

UITVOER 

- gesommeerde hoeveelheid beregeningswater per tijdstap 
- gesommeerde referentieverdamping per tijdstap 
- potentiële evapotranspiratie (per tijdstap en gesommeerd) 
- actuele evapotranspiratie (per tijdstap en gesommeerd) 
- gesommeerde verdamping van interceptiewater per tijdstap 
- grondwaterstandsdiepte beneden maaiveld 
- flux door de onderrand 
- verzadigingstekort wortelzone 

verzadigingstekort gehele profiel 
verzadigingstekort wegzijgingsprofiel 

- flux door de onderrand van de wortelzone 
- drukhoogte aan de onderzijde van de wortelzone 
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Voordat het programma met de feitelijke berekeningen van de optredende stromingen 
begint, worden eerst een aantal tabellen opgebouwd. Hierin staan stijghoogten, druk-
hoogten en verzadigingstekorten bij een aantal capillaire fluxen gegeven. De berekening 
van deze tabellen kost voor heterogene profielen vrij veel rekentijd, echter wanneer van 
een bepaald profiel deze tabellen een keer berekend zijn, kan het doorrekenen van meer-
dere jaren daarna relatief snel gebeuren. 
De belangrijkste in- en uitvoergegevens van het model MUST zijn weergegeven in tabel 
3.3.3. 

Door meerdere gebruikers van het model MUST zijn de mogelijkheden voor in- en uit-
voer aan de specifieke wensen aangepast (zie onder andere Van Lanen, 1981a, 1981b; 
Reuling, 1983). Door genoemde onderzoekers is ondermeer de mogelijkheid ingebouwd 
om op basis van grondwatertrappen te komen tot een langjarig grondwaterstandsverloop 
dat dan als onderrandvoorwaarde dient voor de uiteindelijke berekeningen. Verder kan 
de potentiële gewasverdamping worden berekend uit de openwaterverdamping (referen-
tie-gewasverdamping) en de zogenaamde gewasfactoren (zie par. III. 2.3.7). Tevens is 
in deze modelversies een verband gelegd tussen verdampings- en groeireducties. 

3.3.5. Niet-stationaire modellen 

De waterbeweging in een kolom grond wordt geheel bepaald door de fysische eigen-
schappen van de bodem (k(h)-relatie en dergelijke) en door de omstandigheden aan de 
onder- en bovenrand van de kolom grond, de zogenaamde randvoorwaarden. De druk-
hoogtes en vochtgehalten zijn echter niet constant, doch veranderen in de tijd. De water-
beweging in de onverzadigde zone is daardoor in wezen een niet-stationair proces. 
Zoals in par. III. 3.2.7 echter reeds vermeld is, kan de niet-stationaire algemene stro-
mingsvergelijking slechts voor zeer eenvoudige stromingsgevallen analytisch opgelost 
worden. De niet-stationaire modellen maken gebruik van numerieke oplossingstechnie-
ken; het continue proces van de waterbeweging wordt verdeeld in een aantal discrete 
(kleine) tijdstappen. Per tijdstap worden drukhoogte en vochtgehalte in een aantal punten 
berekend. 

Een aantal van de bekendste niet-stationaire modellen, zoals: 
- SWATRE (Soil Water Actual Transpiration Rate Extended) van het ICW, 

referentie: Belmans e.a., 1983; 
- ONZAT van het RIVM, referentie : Van Drecht, 1983; 
- SOMOF (SOil MOisture Flow) van het WL, referentie : Gilding, 1983; 
gebruiken de zogenaamde eindige differentie-techniek als numerieke oplossingsmetho-
de. Hierbij wordt zowel naar plaats als naar tijd een discretisatie toegepast. 
Bij de onverzadigde stroming, die zich vrijwel geheel in verticale richting afspeelt, wordt 
een één-dimensionaal model opgezet. Op een aantal punten op deze lijn (de knooppun-
ten) worden drukhoogtes/vochtgehaltes uitgerekend. De kolom grond wordt in een aan-
tal lagen (compartimenten) verdeeld, waarbij een knooppunt als representatief voor een 
compartiment geldt. De voor het knooppunt uitgerekende waarden van drukhoogte, on- 
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verzadigde doorlatendheid en vochtgehalte vertegenwoordigen de gemiddelde waarden 
in het compartiment. 

Een erg belangrijke randvoorwaarde is die aan de bovenkant van het systeem, aan het 
maaiveld. Hier wordt de netto flux door de rand (het maaiveld) beïnvloed door neerslag, 
interceptie en verdamping. De wateronttrekking ten behoeve van de gewasverdamping 
vindt echter niet alleen aan het maaiveld plaats, maar in de gehele bewortelde zone. De 
niet-stationaire modellen werken met een verdampingsflux per knooppunt, die represen-
tatief is voor het betreffende compartiment (de zogenaamde 'sink'-term). Dit in tegen-
stelling tot de pseudo-stationaire modellen, die de verdamping als flux door de bovenzij-
de van de wortelzone beschouwen. 

De actuele gewasverdamping wordt door de modellen berekend, door uit te gaan van 
de potentiële verdamping. De potentiële verdamping is de grootst mogelijke gewasver-
damping; bij uitdrogen van de wortelzone (afnemende drukhoogte) zal de actuele ver-
damping achterblijven bij de potentiële verdamping. 

De kracht van numerieke methoden zoals die in de verschillende modellen gebruikt wor-
den, ligt in de snelheid waarmee grote stelsels vergelijkingen kunnen worden opgelost 
met betrekkelijk eenvoudige wiskundige technieken waardoor scherpe vochtfronten 
goed gesimuleerd kunnen worden, met diepe grondwaterstanden gerekend kan worden 
en de wateronttrekking door de gewassen beter beschreven kan worden. Een verdere 
uiteenzetting van deze rekenmethodieken voert in dit kader te ver. 

Model SWATRE 
Als typisch voorbeeld van een niet-stationaire benadering wordt het model hier nader 
besproken. 
In SWATRE wordt een eenvoudig te hanteren functie van de wateropname door het ge-
was gebruikt, de zogenaamde 'sink'- term: 

S(h) = a(h) • Smax  

waarbij: 

S(h) 	= hoeveelheid water die door de wortels wordt opgenomen, (afhankelijk van 
de drukhoogte h) [cm3  • cm -3  • d 9 

Smax 	= maximale wateronttrekking door de wortels (bij potentiële verdamping) 
[cm3  • cm-1  • (1 -1 1. 

Smax  wordt berekend als: S„, a„ = 
Esp  

waarbij: Etp  = potentiële gewasverdamping en 
Zr  = bewortelingsdiepte 

a(h) 	= dimensieloze factor, afhankelijk van de drukhoogte h, [-1 
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In figuur 3.3.7 wordt het verloop van de sink-term als functie van de drukhoogte van 
het bodemvocht gegeven. Wanneer de drukhoogte groter is dan h (erg nat), of kleiner 
dan h4  (erg droog), dan vindt geen wateropname door de wortels plaats. 
Tussen h2  en h3  (reductiepunt) is de wateropname maximaal. Tussen h l  en h2  en van h3 

 tot h4  is in de figuur een lineair verband verondersteld. Echter tussen h 3  en h4  kan ook 
een hyperbolisch verband gebruikt worden (met h 4  = —16000 cm). De ligging van het 
punt h3  is afhankelijk gesteld van de verdampingsvraag van de atmosfeer, en varieert 
dus met de potentiële transpiratiesnelheid E tp . 

Figuur 3.2.5. Het verloop van de dimensieloze sink-term variabele a als functie van de drukhoogte van het 
bodemvocht h (naar Feddes e.a., 1978) 

Als invoergegevens heeft SWATRE 24-uurscijfers nodig. Aan de bovenkant van het 
systeem moeten gegevens beschikbaar zijn over neerslag en potentiële evapotranspiratie 
(Ee). Ep  kan door het programma berekend worden uit meteorologische gegevens vol-
gens drie verschillende verdampingsconcepten. 

Het profiel (dat uit verschillende horizonten kan bestaan) wordt verdeeld in een aantal 
even grote compartimenten (bijvoorbeeld van 10 cm dikte). De bewortelingsdiepte kan 
als functie van de tijd opgegeven worden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld MUST, 
waarin de bewortelingsdiepte constant verondersteld wordt. 

Naast de gebruikelijke situaties waarin de grondwaterstand zich niet al te diep bevindt, 
en het profiel gedeeltelijk verzadigd blijft (grondwaterstand als onderrandvoorwaarde), 
biedt SWATRE ook mogelijkheden voor het rekenen met diepe grondwaterstanden 
waarbij het bodemsysteem geheel onverzadigd blijft (grondwaterstanden altijd beneden 
de ondergrens). In dat geval kan als onderrandvoorwaarde gekozen worden uit: 
- drukhoogte aan de rand gelijk aan de drukhoogte in het onderste compartiment 
- geen stroming door de onderrand ('flux nul') 
- vrije drainage door de onderrand (S1-1/Sz = 1) 

Door SWATRE wordt de waterbalans van alle compartimenten in het bodemprofiel in 
detail gesimuleerd. In vergelijking met modellen die met decadecijfers werken zijn bij 
gebruik van SWATRE meer invoergegevens nodig. 
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SWATRE kan gekoppeld worden aan andere modellen, zoals een regionaal verzadigd 
grondwatermodel of aan een onverzadigd grondwaterkwaliteitsmodel (een voorbeeld 
hiervan is ONZAT). De koppeling aan het gewasproductiemodel CROPR is bij het ICW 
operationeel onder de naam SWACRO (Feddes e.a., 1984). 

Tabel 3.3.4 geeft een overzicht van de belangrijkste in- en uitvoergegevens. 

Tabel 3.3.4. Overzicht van de belangrijkste in- en uitvoergegevens van het model SWATRE. 

INVOER PER DAG 

- Weersgegevens 

- Onderrandvoorwaarde 

- Gewasgegevens 

INVOER EENMALIG 

. luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, kortgolvigestraling (of netto stra-
ling), windsnelheid en neerslag, of 

. potentiële verdamping en neerslag. 

. flux vanuit de verzadigde zone (berekend als som van de infiltratie vanuit sloten 
en de diepe wegzijging of berekend uit de grondwaterstand-afvoerrelatie), of 

. drukhoogte (bij drukhoogte nul is dit de grondwaterstand) 

. gewashoogte; 

. bodembedekking (of leaf area index); 

. diepte wortelzone; 

. sink-term (kritieke waarden, h, t/m h 4  in fig. 3.3.7) 

- Bodemfysische gegevens . vochtkarakteristiek en capillair geleidingsvermogen (maximaal 5 verschillende 
bodemlagen) 

. het profiel wordt opgedeeld in gelijke compartimenten (maximaal 40) 

. neerslag, 
• interceptie 
. infiltratie (potentieel en werkelijk) 
. transpiratie (potentieel en werkelijk), 
. bodemevaporatie (potentieel en werkelijk) 
• flux door de onderkant van het systeem 
• flux door de onderkant van de wortelzone 
. veranderingen in bodemvocht over het gehele bodemprofiel 
. actuele bewortelingsdiepte 
• drukhoogte 
. vochtgehalte 
. wortelonttrekking 
• grondwaterstand 

- Geometrie bodem 

UITVOER 

- Nevenstaande termen 
van de waterbalans 
worden zowel per dag 
als cumulatief uit-
gevoerd 

N.B. Op gezette tijdstippen worden print-plots gemaakt van vochtgehalten, drukhoogten, fluxen en dergelijke 
over het gehele profiel. 
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Vergelijking van modellen. 
Onder auspiciën van de Commissie Hydrologisch Onderzoek TNO (1985) is in de periode 
1982 - 1984 een vergelijking uitgevoerd van modellen die de stroming van water in de 
onverzadigde grond en de verdamping beschrijven, en waarmee dus onder andere de 
vochtleverantie bepaald kan worden. Het betreft hier de modellen: 

- DEMGEN van Rijkswaterstaat (RWS), pseudo-stationair 
- MUST van het Institute for Hydraulic and Environmental Engineering (IHE), pseudo-

stationair 
- ONZAT van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), niet-

stationair 
- SOMOF van het Waterloopkundig Laboratorium (WL), niet-stationair 
- SWATRE van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), niet-

stationair 

3.3.6. Regionale, gekoppelde modellen 

In tal van regionale studies, zoals studies naar de baten van wateraanvoerplannen kan 
niet worden volstaan met alleen een model van de onverzadigde zone. Ook de processen 
in het verzadigde grondwatersysteem moeten dan eigenlijk in de beschouwingen betrok-
ken worden. 

Modellen die het onverzadigd-verzadigd systeem als een geïntegreerde zone beschou- 
wen zijn zeldzaam. Een voorbeeld van een dergelijk model is UNSAT-2 van Neuman 
e.a. (1975). Een dergelijk geïntegreerde benadering vereist echter erg veel meer compu-
tertijd dan een aanpak waarin beide zones onafhankelijk beschouwd worden, zie De Laat 
(1980). 

Een andere benadering voor het gecombineerde onverzadigd-verzadigde systeem is die 
waarbij twee afzonderlijke modellen, een verzadigd en een onverzadigd, gekoppeld wor-
den. De koppeling vindt plaats door middel van de randvoorwaarde aan de onderrand 
van het onverzadigde systeem (bijvoorbeeld q(h) relatie). 
Voorbeelden van een dergelijke aanpak zijn: 

- PREDIS, een in 1983 door het Waterloopkundig Laboratorium ontwikkeld model om 
de effecten van ingrepen in het hydrologische regime te voorspellen zie Gilding (1983) 
en Crebas en Wesseling (1983). PREDIS bestaat uit vier onderdelen: 
a. SOMOF voor de onverzadigde zone (zie par. 111.3.3.5) 
b. GROMULA voor de verzadigde grondwaterstroming 
c. WAFLOW voor het watertransport door open leidingen 
d. DRAIN voor de drainage afvoer 
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- GELGAM, in het kader van de werkzaamheden van de Commissie Waterhuishouding 
Gelderland ontwikkeld in de periode 1974-1981, zie Awater en De Laat (1980). Hierin 
is het pseudo-stationaire model UNSAT (De Laat, 1980) gekoppeld aan een niet-
stationair regionaal model voor de verzadigde stroming van Kovar (1981). 

Het werken met modellen van deze grootte vereist een grote hoeveelheid invoergege-
vens, veel kennis van zaken en veel computertijd. De toepassingen van de regionale, 
gekoppelde modellen zijn mede hierdoor nog beperkt gebleven. 
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4. Waterbeheersing 

4.1. Ontwatering 

4.1.1. Begrippen 

De onderstaande begrippen zijn ontleend aan de "Verklarende Hydrologische Woorden-
lijst", Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (1986). 

Nr. Term 	Omschrijving 
	 Gangbare Dimensie Symbool 

eenheid 

1 	ontwatering 

2 	afwatering 

3 	ontwaterings- 
karakteristiek 

4 	grondwater- 
spiegel 

5 	grondwater- 
stand 

6 	grondwater- 
standsdiepte 

7 	specifieke 
grondwater- 
afvoer  

De afvoer van water uit percelen over en door 
de grond en eventueel door drainbuizen en 
greppels naar een stelsel van grotere water-
lopen 

De afvoer van water via een stelsel van open 
waterlopen naar een lozingspunt van het 
afwateringsgebied 

Verband tussen de specifieke grondwaterafvoer 
(7) en de gemiddelde grondwaterstandsdiepte. 

Het oppervlak door de punten waar het grond-
water een drukhoogte gelijk nul heeft. 

De hoogte t.o.v. een referentieniveau van een 	m 	L 	h 
punt waar het grondwater een drukhoogte 
gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan 
gelijk aan de druk van de atmosfeer). (Grond- 
waterstand is ongelijk aan grondwaterstands- 
diepte (6)). 

De afstand tussen het grondoppervlak 	m 	L 	h* 
en de grondwaterstand (5). 

Grondwaterafvoer per eenheid van 	 mm d-' 	L T-1  
oppervlakte van het stroomgebied. 

8a doorlatend-
heid 

8b doorlaatfactor 

Het vermogen van de grond om vloeistof 
of gas door te laten. 

Een maat voor het vermogen van de grond 
om vloeistof of gas door te laten, gelijk te 
stellen aan het volume water dat per tijds-
eenheid door een eenheid van oppervlakte 
stroomt als de stijghoogtegradiënt loodrecht 
op het oppervlak gelijk is één. 

m • d- ' L T-1 	K, k 
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Nr. Term 	Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

9 	doorlaat- 

vermogen 

Maat voor het vermogen van een watervoerend 	m'• d-' 

pakket om water door te laten, gelijk te 
stellen aan de volumestroom (22) die per 
breedte-eenheid van het watervoerend pakket 
en per eenheid van stijghoogtegradiënt door 
een watervoerende laag stroomt. 

L2 T, kD, 
KD 

	

10 effectieve 	Snelheid van de waterdeeltjes, te berekenen 	m•d-' 	L T-' 	ve 
grondwater- 	als quotiënt van de filtersnelheid (12) en de 

	

snelheid 	effectieve porositeit (11). 

11 	effectieve 	Het volume van de poriën, dat beschikbaar 

	

porositeit 	is voor transport van vloeistof, gedeeld door 
het totale volume van de grond (bodemdeeltjes 
en poriën). (Deze term niet gebruiken voor 
bergingscoëfficiënt (14)). 

12 	filtersnelheid Snelheid met een richting gelijk aan de 	m • 	L 
gemiddelde stroomrichting van de water- 
deeltjes in de directe omgeving van het 
beschouwde punt en met een absolute waarde 
gelijk aan de volumestroomdichtheid (23) in 
die richting. 

13 berging 	Het volume water dat aanwezig is in een 	m3 	L' 	V 
nader aan te geven deel van de grond. 

14 	bergings- 	Het quotiënt van de verandering in specifieke 	- 	- 	S, ti 

	

coëfficent 	berging (15) en de bijbehorende verandering 
van de stijghoogte c.q. grondwaterstand. 

	

15 specifieke 	Berging (13) boven een nader aan te geven 	mm 	L 	S„, 
berging 	referentievlak per eenheid van horizontaal 

oppervlak. 

	

16 drainage 	1. De afvoer van water over en door de 
grond en door het waterlopenstelsel. 

2. Het systeem dat de afvoer van water 
mogelijk maakt. (Hier is sprake van onjuist 
taalgebruik; het is beter om van drainage-
systeem te spreken). 

	

17 drainage- 	De weerstand tegen de grondwaterstroming 	d 

	

weerstand 	naar open of gesloten leidingen, te berekenen 
als quotiënt van de opbolling (19) en de 
specifieke afvoer (7) bij stationaire stroming. 
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Nr. Term 	Omschrijving 	 Gangbare Dimensie Symbool 
eenheid 

18 	radiale 	Het verschil tussen de weerstand die per 	m • d- 	L- ' T 	Q 
weerstand 	strekkende meter leiding wordt ondervonden 

door de werkelijke grondwaterstroming naar 
een relatief ondiepe leiding en de weerstand 
bij een even grote grondwaterstroming naar 
een denkbeeldige open leiding met vertikale 
taluds en de bodem in de ondoorlatende basis, 
eveneens per strekkende meter leiding. 

19 opbolling 	Het verschil tussen het hoogste punt van de 
grondwaterspiegel (hm) en de waterstand in 
de leidingen (ho) ofwel het maximale hoogte-
verschil tussen de grondwaterspiegel en het 
(niet horizontale) vlak door de waterspiegels 
van de leidingen. 

20 kwel 	a. In het algemeen: het uittreden van 
grondwater. 

b. In het bijzonder: het uittreden van grond-
water onder invloed van grotere stijg-
hoogten buiten het beschouwde gebied; het 
uittreden van water dat binnen het gebied 
aan het oppervlak is toegevoerd, valt dus 
buiten deze term. 
Het uittreden kan onder meer geschieden 
direct aan het grondoppervlak in sloten, 
drains of via capillaire opstijging. 

21 kwel- 	Het volume van het water dat door kwel (20) 	mm- d-1 	L T- ' 	Uk 

intensiteit 	de grond uittreedt per eenheid van tijd en per 
eenheid van horizontaal oppervlak van het 
beschouwde gebied. 

22 volumestroom, Het volume water dat per tijdseenheid 	n-13 •d- ' 	L3  T- ' 	Q, q, 
flux, 	door een gegeven oppervlak stroomt. 

23 volumestroom- Het differentiaalquotiënt van de volumestroom 	 L T- ' 
dichtheid 	(22) naar het oppervlak, soms aangeduid als 

volumestroom per eenheid van oppervlak. 

- Om redactionele redenen is soms van de aangegeven symbolen afgeweken. Voor specifieke grondwaterafvoer 
wordt in dit hoofdstuk bijvoorbeeld q gebruikt in plaats van U. 
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4.1.2. Doorlatendheidsmetingen 

De doorlatendheid is het vermogen van grond om vloeistof of gas door te laten. De door- 
laatfactor is een maat voor de doorlatendheid voor water en kan gedefinieerd worden als 
de evenredigheidsfactor in de wet van Darcy voor de stroming van water in de grond. 

v = — k i 	 (4.1.1) 

waarin: 

v = filtersnelheid 
	

(m • d-1) 
k = doorlaatfactor 	(m •c1-1) 

i = potentiaalgradiënt (m • m-`) 

De filtersnelheid komt overeen met de volumestroom (m3 d') per eenheid van opper-
vlakte (m2). De effectieve grondwatersnelheid (ve) is groter, omdat alleen de poriën bij-
dragen aan het watertransport. In dit hoofdstuk wordt steeds over de verzadigde doorla-
tendheid gesproken. In dat geval zijn alle poriën gevuld met water en is ve globaal gelijk 
aan v • E- 1 als E de poriënfractie van de grond voorstelt. 

De doorlatendheid van de bodem kan als volgt worden geclassificeerd: 

k (m• d-') 	 ldasse 

G 0,01 	zeer slecht 

	

0,01 	- 0,10 	slecht 

	

0,10 	- 0,50 	matig 

	

0,50 	- 1,0 	vrij goed 

	

1,0 	- 10 	goed 
> 10 	zeer goed 

De doorlaatfactor kan vooral in fluviatiele afzettingen verschillen in horizontale en verti-
cale richting (anisotropie). Hiermee dient in bepaalde gevallen rekening te worden gehou-
den (Boumans, 1978). De doorlaatfactor is niet altijd constant in de tijd maar kan verande-
ren, onder andere door verdichting, zwel en krimp, bezetting van het adsorptiecomplex. 

Omdat de doorlaatfactor afhankelijk is van de dichtheid en de viscositeit van water, is 
hij afhankelijk van de temperatuur. Bij laboratoriummetingen is het gebruikelijk de geme-
ten doorlaatfactor (kT) te herleiden tot die bij 10°C (km) volgens: 

kio = kT • e 
0,30 - 0,3T 	 (4.1.2) 

De doorlaatfactor kan op verschillende manieren worden bepaald. Er kan onderscheid 
gemaakt worden in: 
- correlatieve en empirische methoden 
- laboratoriummethoden 
- veldmethoden 

De in Nederland meest toegepaste methoden worden hierna kort besproken. 
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ne3  
k = C 

(1—ne) 2  
• U-2 	 (4.1.3) 

(4.1.5) 
k  =H

M50) 2 -0,2L 

60 

Correlatieve en empirische methoden 
Deze methoden zijn gebaseerd op de poriëngrootteverdeling van de grond. In de literatuur 
wordt voor zand zonder slib of lutum vaak de volgende formule voor de doorlaatfactor 
gegeven: 

waarin: 

C 	= coëfficiënt, afhankelijk van de vorm van korrels en de poriën 
ne 	= effectieve porositeit 
U 	= U-cijfer (zie hfdst. II. 2. Bodemkundige indelingen) 

Verschillende onderzoekers geven voor C waarden variërend van 17.10 4  tot 26.104  bij een ne  van 
0,40. 

Voor homogene zandgronden met niet meer dan 4 á 6% slib geeft Ernst (niet gepubliceerd, 1955): 

k = 54000 • Cso  • Cci • Cg,. • U-2 	 (4.1.4) 

waarin: 

Cso = correctiefactor voor de zandsortering 
Cel = idem voor slibgehalte 
Cgr  = idem voor grindgehalte 

De correctiefactoren kunnen in figuur 4.1.1 worden afgelezen. 
Voor de bepaling van Cso  wordt het gewichtspercentage van de drie best vertegenwoor-
digde, aangrenzende subfracties gebruikt. 

Voor zand en lichte zavel met een lutumgehalte van maximaal 12% geeft de Grontmij 
(1979) 

waarin: 

M50 = M50-cijfer (zie hfdst. II. 2. Bodemkundige indelingen) 
L 	= lutumgehalte in % 

De correlatieve en empirische methoden worden meestal toegepast indien op andere wij-
ze geen doorlaatfactor kan worden bepaald. Bedacht moet worden dat ze een orde van 
grootte van de doorlaatfactor geven en geen nauwkeurig resultaat. 
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Figuur 4.1.1. 
Correctiefactoren voor het schatten 
van de doorlaaij'actor van zand uit 
de korrelgrootteverdeling (Ernst, 1955) 

1 0 	1,2 	1,4 	1,6 	1,8 	2,0 	2,2 

correctiefactor Cgr 

Laboratoriummethoden 
Bij deze methoden wordt de doorlaatfactor bepaald met behulp van in het veld gestoken 
cilinders (Kopecky-ringen) met ongeroerde grond. Afhankelijk van de wijze waarop de 
monsters zijn gestoken, kan de horizontale of verticale doorlatendheid worden bepaald. 
Na verzadiging van de grond wordt er een potentiaalverschil over het monster aange-
bracht en wordt de volumestroom gemeten. Als er een constant potentiaalverschil (figuur 
4.1.2a) wordt toegepast (constant-head methode) kan de doorlaatfactor worden berekend 
uit: 
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A 

h(t) 

L 

B 

1) Reservoir met 
constant waterpeil 

2) Onderzijde grondmonster 
afgedekt met zeef 

3) Afsluiting 
4) Stzjgbuisje 
5) Hevel 
6) Overloopvat 
7) Maatglas 

K =-Q • 	 (4.1.6) 
A Ah 

waarin: 

Q 	= volumestroom 	 (m3  • d-11  
A 	= oppervlakte van het monster 	 (m2) 

L 	= lengte van het monster 	 (m) 
Ah = potentiaalverschil 	 (m) 

Bij de falling-head methode, die meestal gebruikt wordt bij lage doorlaatfactoren, wordt 
de daling van het waterniveau in de stijgbuis gemeten (figuur 4.1.2b). De doorlaatfactor 
wordt dan berekend met behulp van de formule. 

A l 	L 	h(t i )  
K — 	 (4.1.7) A2 
	I2 	

In 
h(t2) 

waarin: 

A i  
A2  

L 

t2, ti 

h(t i ), h(t2) 

= oppervlak van het monster 	 (m2) 

= oppervlak van de stijgbuis 	 (m2) 
= lengte van het monster 	 (m) 
= meettijden 	 (d) 
= potentiaalverschil op de tijdstippen t 1  en t2 	(m) 

Figuur 4.1.2. Principeschets van de meetopstelling voor doorlatendheidsmetingen met de constant head 
(A) en de falling head methode (B). 

De nauwkeurigheid waarmee met de laboratoriummethoden een indruk kan worden ver-
kregen over de grootte van de doorlaatfactor, wordt voornamelijk beperkt door de betrek-
kelijk geringe grootte van de monsters. Om een redelijke indruk te krijgen, zijn als regel 
veel monsters nodig. 
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h(t i ) 
- Ah 

2r 

ondoorlatende laag 

Figuur 4.1.3. 	 meetband 

De boorgat methode. 	 met vlotter  

referentieniveau 

Veldmethoden 
Hiervoor zijn veel methoden bekend. Alleen de belangrijkste worden hierna kort 
besproken. 

Boorgatmethode 
De methode is geschikt voor het bepalen van de doorlaatfactor van het profielgedeelte 
beneden de grondwaterstand. De methode is uitvoerig beschreven door Van Beers (1976). 
De methode levert de gemiddelde horizontale doorlaatfactor van een cilinder grond met 
een straal van 0,30 a 0,50 m en een hoogte vanaf de grondwaterspiegel tot circa 0,20 m 
beneden de onderkant van het boorgat, tenzij er op geringe diepte onder het boorgat een 
relatief slechter doorlatende laag voorkomt. 
Voor de bepaling wordt een boorgat gemaakt tot een bepaalde diepte beneden de grondwa-
terstand. Bij de directe meting wordt direct daarna de stijgsnelheid van het water in het 
boorgat gemeten. 
Bij de indirecte meting wordt, nadat de waterstand zich in het boorgat heeft ingesteld, 
een gedeelte van het water uitgepulst of uitgepompt en wordt vervolgens de stijgsnelheid 
van het water gemeten (figuur 4.1.3). 

De doorlaatfactor wordt berekend uit: 

Ah k = C • 1- (4.1.8) 

waarin: 

C = geometriefactor = f 	, H, r, s) 

Ah = stijgsnelheid van het water in het boorgat (cm- s - t) 
At 
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De geometriefactor kan voor verschillende waarden van 17 , H en r worden afgelezen in 
de figuren 4.1.4 en 4.1.5. Voor het geval S = 0 (boorgat tot ondoorlatende laag) geldt 
figuur 4.1.4. Voor het geval S > 1/2H geldt figuur 4.1.5. 
Bij de toepassing van de methode moet erop gelet worden dat de meting beëindigd moet 
zijn voordat 25 % van de uitgepulste hoeveelheid water in het boorgat is teruggestroomd, 
dat wil zggen Ah < 'Ah (t i). 

2 
	

4 5 6 	8 10 
	

15 20 	30 40 50 	70 	100 	150 
	

H/r 

8 	12 16 20 24 32 40 	60 80 	120 160 200 280 400 	600 	H (r = 4 cm) 

Figuur 4.1.4. Nomogram voor de bepaling van de C bij de boorgat methode (S = 0) volgens Ernst, 1950. 

Verdere opmerkingen bij de methode: 
- Er moet gewaakt worden voor versmering van het boorgat. In onstabiele gronden is het 

noodzakelijk een filterbuis te gebruiken om inzakken van het boorgat te voorkomen. 

509 



2r IM1 	~~11~12 ~~~111~121~11 
IMMIMIIIIMMIRMIIM 
MIIIIIIIIMEINIM 

c= f(H, h, r, S) 

h= C 	(áh/ At) 

S= >1/2H 

. . 
h WIM 

Plig1111M 
INIMICIM 

151,0■1111111 
EMIEL 1 ° 5 

'6\ , MEEN 
— ' 111111M1111111 

--.................... ..... 
~CM 

----.............. 

IIIMMMIII•111~■~M 
MIIIMMMENIIEMII"■0111 WURM 

M IIMIIMIMM NIOUN2M 
MEIMIIIISKIII■ 8 ROOM 
INIONNIEME ,, '° MIMI 
11 'I '1 	

. MEM . • 	• 
MEREN „ 3111EMZIEN1111 
MEE :05 EMMEN .. 

c_,2p 
-8. 

I 
iii - 	- 	E 	ii ris iii I 	I 1 

100 

80 

60 

50 

40 

30 

20 

15 

10 

24 
	

6 

20 
	

5 

16 
	

4 

12 
	

3 

8 
	

2 

6 
	

1,5 

4 

	

71(r = 4 cm 	1.7/r 

	

400 — 	100 

	

320 — 	80 

	

240 — 	60 

	

200 — 	50 

160 
	

40 

120 
	

30 

20 

60 
	

15 

40 

32 

- 	 1 0 

8 

2 	3 	4 5 6 	8 10 
	

15 	20 
	

30 40 50 	70 	100 	150 
	

H/ r 

I 	111111  

8 	12 	16 20 24 32 40 	60 80 	120 160 200 280 400 	600 	II (r = 4 cm) 

Figuur 4.1.5. Nomogram voor de bepaling van de C bij de boorgat methode (S >1/2H) volgens Ernst, 1950. 

- Bij de indirecte methode hangt de tijd die nodig is voor het instellen van de waterspiegel 
in het boorgat af van de doorlaatfactor. Deze tijd kan globaal geschat worden uit: 

k 	< 0,1 m• d' 	 > 6 uur 
k 	0,1 - 0,5 m• cri 	 2 á 6 uur 
k 	0,5 - 1,0 m • d' 	 0,5 á 2 uur 
k 	> 1,0 m• cl-' 	 < 0,5 uur 

Het verdient aanbeveling de stijgsnelheid met korte tijdintervallen te meten om het ver-
loop ervan te kunnen nagaan. Dikwijls wordt bij het begin van de meting een te hoge 
stijgsnelheid gemeten, omdat er nog water van de wand van het boorgat stroomt na het 
uitpulsen. Het eerste meetinterval wordt dan ook meestal buiten beschouwing gelaten. 
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- Voor het geval dat voor de diepte van de ondoorlatende laag geldt 0 < S < %H, kan 
de doorlaatfactor worden geschat tussen de waarden die gevonden worden voor S = 0 
en S > %H. 

- Indien er twee lagen in het profiel voorkomen met een duidelijk verschil in doorlatend-
heid, kan de doorlaatfactor van elk van de lagen worden bepaald door te meten in twee 
boorgaten met verschillende diepte (Van Beers, 1976; Boumans, 1972). 

Omgekeerde boorgatmethode 
Deze methode wordt aanbevolen voor het bepalen van de verzadigde doorlaatfactor van 
bodemlagen die boven de grondwaterspiegel liggen. De wijze van uitvoering komt over-
een met die van de boorgatmethode. Het boorgat wordt nu echter gevuld met water en 
vervolgens wordt de snelheid waarmee het water wegzakt gemeten. De methode is be-
schreven door Van Hoorn (1978). 

Kubusmethode 
Bij deze methode wordt een kubus grond in het profiel uitgesneden en geprepareerd door 
de wanden van de kubus af te dichten met gips. Vervolgens wordt er een laag water van 
constante dikte op de bovenzijde gezet en wordt de hoeveelheid percolerend water geme-
ten. Door het afdichten van boven- en onderzijde en het vrijmaken van twee tegenoverlig-
gende zijwanden, kan na kanteling van de kubus de horizontale doorlaatfactor op dezelfde 
wijze worden gemeten. 
Met de methode is het mogelijk de verzadigde doorlaatfactor te meten van natuurlijke, 
natte of zeer vochtige grond. Het voordeel van de methode is dat de doorlaatfactor van 
relatief grote ongestoorde monsters kan worden bepaald. Ook kan met deze methode de 
doorlaatfactor in de directe omgeving van een drain worden bepaald. In dat geval wordt 
een gedeelte van de drain en de drainsleuf in de kubus meegenomen. De methode is be-
schreven door Dekker e.a. (1981). 

Q-Y lijnmethode 
Deze methode wordt vaak toegepast bij het beoordelen van de ontwateringstoestand van 
gedraineerde percelen. Daartoe wordt in een grafiek de relatie tussen de grondwaterstand 
midden tussen de drains uitgezet tegen de afvoer. Uit de vorm van de curve kan de ontwa-
teringstoestand worden afgeleid. Door het toepassen van de formule van Hooghoudt kan 
de doorlatendheid worden bepaald van de bodemlagen beneden en boven drainniveau 
(Segeren, 1967). 

Naast de hierboven beschreven methoden zijn er nog andere, die in Nederland weinig 
worden toegepast, zoals: 
- piëzometer-methode (Luthin en Kirkham, 1949) 
- dubbele-buismethode (Bouwer, 1961) 
- infiltrometermethode (Kessler en Oosterbaan, 1974). 
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(4.1.9) 
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(4.1.10) 

k2 	 kn 

b. bij verticale stroming 

— 

Di D2 	 Dn 
+ — + 	 

D 

D 

Doorlatendheid van gelaagde profielen 
In de praktijk komt het dikwijls voor dat het bodemprofiel bestaat uit een aantal lagen 
met verschillende doorlaatfactoren (figuur 4.1.6). Voor de meeste berekeningen van de 
grondwaterstroming is het dan gewenst met een gemiddelde doorlaatfactor Tc- voor het 
totale pakket te rekenen. 
Deze gemiddelde doorlaatfactor kan als volgt worden berekend: 

Voor het middelen van doorlaatfactoren van eenzelfde laag, bijvoorbeeld bij de boorgat-
methode ten behoeve van bepaling van de drainafstand, is het gewenst het geometrisch 
gemiddelde te nemen. Dit omdat de uitkomsten niet normaal, maar logaritmisch zijn ver-
deeld. Het geometrisch gemiddelde wordt berekend volgens: 

k = / kl • k2 • k3 	• kn 
	 (4.1.11) 
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4.1.3. Bepaling van drain- en slootafstanden 

Formules voor stationaire stroming 
Deze formules gelden voor stationaire afvoer van overtollige neerslag door de verzadigde 
zone naar een stelsel van evenwijdige drains, greppels of sloten. In de weg die het water 
moet afleggen naar de ontwateringsmiddelen zijn verschillende stadia te onderscheiden. 
Elk van deze stadia wordt gekenmerkt door een bepaalde weerstand, waarbij voor de stro-
ming een zekere drukhoogte nodig is. Te onderscheiden zijn: 
- verticale weerstand in de lagen waarin water zich overwegend verticaal naar beneden 

verplaatst; 
- horizontale weerstand in de lagen waarin het water voornamelijk horizontaal in de rich-

ting van de ontwateringsmiddelen stroomt; 
- radiale weerstand in het gebied waarin de stroomlijnen sterk gaan convergeren, dat wil 

zeggen in de nabijheid van de ontwateringsmiddelen; 
- intreeweerstand voor de stroming door de buis- of slootwand. In het geval van buizen-

drainage wordt de weerstand tegen stroming door het omhullingsmateriaal ook vaak tot 
de intreeweerstand gerekend. 

Van de in de literatuur beschreven formules worden alleen die van Hooghoudt en Ernst 
behandeld. Bij beide formules wordt zowel de horizontale als de radiale weerstand in re-
kening gebracht. In de formule van Ernst wordt tevens de verticale weerstand meegeno-
men. De intreeweerstand wordt bij drainage meestal verwaarloosd, omdat de hiervoor 
benodigde drukhoogte als regel minder dan 0,05 m bedraagt. In de praktijk kan in bijzon-
dere gevallen de intreeweerstand hoog zijn door verstopping van perforaties en omhul-
ling. Voor de berekening van de drainafstanden voor anisotrope profielen wordt verwezen 
naar Boumans (1978). 
Bij de bespreking van de formules wordt alleen op de toepassing voor berekening van 
de drainafstanden ingegaan. Voor sloten dient in plaats van draindiepte, slootpeil te wor-
den gelezen. 

Formule van Hooghoudt 
De formule is toepasbaar voor homogene en 2-lagen profielen, indien de laagscheiding 
samenvalt met de draindiepte. Ze wordt bij voorkeur toegepast als de doorlatendheid van 
de bovenste laag groter is of gelijk is aan die van de onderste laag. 

L2  = 8 
k2dm + 4 k 1 m2  

q 

waarbij: 

L = drainafstand 	 (m) 
q = specifieke afvoer 	 (m d-1 ) 
k l  = doorlaatfactor van de laag boven draindiepte 	(m • d') 
k2  = doorlaatfactor van de laag beneden draindiepte 	(m • d- ` 1  
m = opbolling 	 (m) 
d = dikte van de equivalentlaag 	 (m) 

(4.1.12) 
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De dikte van de equivalentlaag is kleiner of gelijk aan de diepte (D) van de ondoorlatende 
laag beneden draindiepte. Hiermee wordt de radiale weerstand in rekening gebracht. De 
waarde van d kan worden benaderd met de formule: 

waarin: 

r = straal van de drain (m) 

u = natte omtrek van de drain of sloot (m) 

Bij de straal van de buis mag ook de dikte van de omhulling worden opgeteld. Bij een 
goed doorlatende drainsleuf mag een grotere straal worden genomen. In dat geval is het 
gebruikelijk als natte omtrek de sleufbreedte plus 2x de diameter van de drain te nemen. 
Evenals voor de natte omtrek van een sloot geldt dan de relatie u = 7rr. Voor de veel 
toegepaste waarde van r = 0,1 m voor drainage kan d in tabel 4.1.1 worden afgelezen. 

Tabel 4.1.1. Waarden voor de equivalente diepte d van Hooghoudt (r = 0,1 m, D en L in m). 

L = 5 	7,5 	10 	L5 20 	25 	30 	35 40 45 50 m 

D 
0,5 0,47 	0,48 	0,49 	0,49 	0,49 	0,50 	0,50 	0,50 0,50 0,50 0,50 
0,75 0,60 	0,65 	0,69 	0,71 	0,73 	0,74 	0,75 	0,75 0,75 0,76 0,76 
1,00 0,67 	0,75 	0,80 	0,86 	0,89 	0,91 	0,93 	0,94 0,96 0,96 0,96 
1,25 0,70 	0,82 	0,89 	1,00 	1,05 	1,09 	1,12 	1,13 1,14 1,14 1,15 
1,50 0,88 	0,97 	1, 11 	1,19 	1,25 	1,28 	1,31 1,34 1,35 1,36 
1,75 0,91 	1,02 	1,20 	1,30 	1,39 	1,45 	1,49 1,52 1,55 1,57 
2,00 1,08 	1,28 	1,41 	1,50 	1,57 	1,62 1,66 1,70 1,72 
2,25 1,10 	1,34 	1,50 	1,60 	1,69 	1,76 1,81 1,84 1,86 
2,50 1,13 	1,38 	1,57 	1,69 	1,79 	1,87 1,94 1,99 2,02 
2,75 1,42 	1,63 	1,76 	1,88 	1,98 2,05 2,12 2,18 
3,00 1,45 	1,67 	1,83 	1,97 	2,08 2,16 2,23 2,29 
3,25 1,48 	1,71 	1,88 	2,04 	2,16 2,26 2,35 2,42 
3,50 1,50 	1,75 	1,93 	2,11 	2,24 2,35 2,45 2,54 
3,75 1,52 	1,78 	1,97 	2,17 	2,31 2,44 2,54 2,64 
4,00 1,81 	2,02 	2,22 	2,37 2,51 2,62 2,71 
4,50 1,85 	2,08 	2,31 	2,50 2,63 2,76 2,87 
5,00 1,88 	2,15 	2,38 	2,58 2,75 2,89 3,02 
5,50 2,18 	2,43 	2,65 2,84 3,00 3,15 
6,00 2,20 	2,48 	2,70 2,92 3,09 3,26 
7,00 2,54 	2,81 3,03 3,24 3,43 
8,00 2,85 3,13 3,35 3,56 
9,00 I 3,18 3,43 3,66 
10,00 I 3,23 3,48 3,74 
03 0,71 	0,93 	1,14 	1,53 	1,89 	2,24 	2,58 	2,91 3,24 3,56 3,88 
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vervolg tabel 4.1.1. 

L = 50 	60 	70 	80 	90 	100 	150 	200 250 m 

D 
0,5 0,50 	0,50 	0,50 	0,50 	0,50 	0,50 	0,50 	0,50 0,50 
1 0,96 	0,96 	0,97 	0,97 	0,98 	0,98 	0,99 	0,99 0,99 
2 1,72 	1,77 	1,80 	1,82 	1,83 	1,85 	1,90 	1,92 1,94 
3 2,29 	2,39 	2,46 	2,52 	2,56 	2,60 	2,72 	2,79 2,83 
4 2,71 	2,86 	2,98 	3,08 	3,16 	3,24 	3,46 	3,58 3,66 
5 3,02 	3,24 	3,41 	3,55 	3,67 	3,78 	4,12 	4,31 4,43 
6 3,26 	3,52 	3,74 	3,93 	4,08 	4,23 	4,70 	4,97 5,15 
7 3,43 	3,76 	4,03 	4,23 	4,42 	4,62 	5,22 	5,57 5,81 
8 3,56 	3,93 	4,25 	4,49 	4,72 	4,95 	5,68 	6,13 6,43 
9 3,66 	4,07 	4,42 	4,70 	4,95 	5,23 	6,09 	6,63 7,00 

10 3,74 	4,18 	4,57 	4,89 	5,18 	5,47 	6,45 	7,09 7,53 
12,5 3,82 	4,35 	4,81 	5,20 	5,56 	5,92 	7,20 	8,06 8,68 
15 4,43 	4,95 	5,40 	5,80 	6,25 	7,77 	8,84 9,64 
17,5 5,05 	5,53 	5,99 	6,44 	8,20 	9,47 10,4 
20 5,62 	6,12 	6,60 	8,54 	9,97 11,1 
25 5,74 	6,20 	6,79 	8,99 	10,7 12,1 
30 9,27 	11,3 12,9 
35 9,44 	11,6 13,4 
40 11,8 13,8 
45 12,0 13,8 
50 12,1 14,3 
60 I 14,6 
co 3,88 	4,50 	5,08 	5,76 	6,26 	6,82 	9,55 	12,2 14,7 

Omdat de waarde van d afhangt van L kan deze niet op voorhand worden bepaald. Bij 
de berekening van de drainafstand, wordt daarom eerst een schatting van L gemaakt en 
vervolgens d bepaald. 

Door herhaalde berekeningen wordt de schatting van L verbeterd (itératieve berekening). 

Berekeningsvoorbeeld: 

q = 0,007 m•d-1  D = 5 m 
k, = 0,8 m m = 0,6 m 
k2  = 0,4 m r = 0,1 m 

8 k2dm  + 4 kim2 
- 274 d + 165 

q 

a. Schat L = 20 m, lees af uit tabel 4.1.1: d = 1,88. Dan geldt 

L = V 274 1,88 + 165 = 26 m, dus d past niet bij L. 

b. Schat L = 30 m, lees af uit tabel 4.1.1: d = 2,38. Dan geldt 

L = V 274 • 2,38 + 165 = 28,5 m, dus de schatting van L is te hoog. 
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c. Schat L = 28 m, interpoleer in tabel 4.1.1: d = 2,29. Dan geldt 

L = V 274 • 2,29 + 165 = 28 m, waarbij L en d bij elkaar passen. 

De gevraagde drainafstand is dus 28 m. 

NOMOGRAMMEN 

De toepassing van de formule van Hooghoudt kan worden vereenvoudigd door gebruik 
te maken van de nomogrammen van Boumans (1963). Er zijn twee nomogrammen, één 
voor waarden van L / m < 100 (figuur 4.1.7) en één voor L / m > 100 (figuur 4.1.8). 
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Figuur 4.1.7. Nomogram voor een heterogeen profiel: L/m < 100 (Boumans, 1963). 
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Figuur 4.1.8. Nomogram voor een heterogeen profiel; L/m > 100 (Boumans). 

Voor hetzelfde voorbeeld als hiervoor werkt dit als volgt: 

zoek het snijpunt met D =  5   = 8,3 en m = 0,6 =  0,6  

k

m 	0,6

, 	0 ,4 	

ar 	0,314 

L' 
verbindt dit punt met 	= 	 — 57 en lees af —

m 
= 38 

L q 

	0,007 

k' 	 , 

	

verbindt het punt —
m 

= 38 met 	
= 0,8 

- 

	

q 	0,007 

LI 	 er geldt danL=a- L' =a-•m= 1,15 • 38 • 0,6 = 26 m. 
m 

—1,9 

— 114 en lees af a = 1,15 
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Formule van Ernst 
Voor toepassing van de formule van Hooghoudt op situaties waarin de scheiding van 
lagen niet samenvalt met de draindiepte, moet voor de onder- en bovenlaag een gemid-
delde doorlaatfactor worden ingevoerd. Aangezien dit in sommige gevallen kan leiden 
tot grote afwijkingen van de werkelijkheid, kan beter de formule van Ernst (1954) wor-
den toegepast. Deze formule is geschikt voor het berekenen van sloot- en drainafstanden 
voor homogene en 2-lagen profielen, waarbij de laagscheiding niet hoeft samen te vallen 
met de draindiepte. In de formule wordt naast horizontale en radiale weerstand ook verti-
cale weerstand in rekening gebracht. 
De algemene formule luidt: 

waarin: 

qL 	aDr D, 	qL2 
	 In 	 m = h, + hh + hr = — k, + 8 E (kE9h 	wkr 	u 

(4.1.14) 

• opbolling 	 (m) 

	

hh, h, = 	drukhoogte nodig voor respectievelijk verticale, 
horizontale en radiale stroming 	 (m) 

- specifieke afvoer 	 (m•d-1) 
D,, D, 	

- 	

laagdikten waarover resp. verticale en radiale 
weerstand wordt berekend 	 (m) 

I (kD)h 	

- 	

doorlaatvermogen van de lagen waarover horizontale 
weerstand wordt berekend 	 «112.d') 

kv, kr 	

- 	

doorlaatfactoren voor de lagen met resp. verticale en 
radiale stroming 	 (m•d-1) 

- natte omtrek van drain of sloot 	 (m) 
a 	

• 	

geometriefactor 

Bij toepassing van de formule zijn 3 gevallen te onderscheiden: 
a. homogene profielen; 
b. profielen met een laagscheiding boven draindiepte; 
c. profielen met een laagscheiding beneden draindiepte. 

In de figuren 4.1.9, 4.1.10 en 4.1.11 is aangegeven hoe Dv, I (kD)h en Dr moeten wor-
den bepaald en wat de waarde van a is. 
Voor het geval c hangt de waarde van a mede af van de verhouding tussen ki en k2 en 
zal deze waarde moeten worden bepaald met behulp van figuur 4.1.12. 
Voor k2 < 0,1 ki kan de onderste laag als ondoorlatend worden beschouwd, zodat met 
een homogeen profiel kan worden gerekend. 

Voor de berekening van de laagdikten voor zowel horizontale als radiale stroming geldt 
dat deze niet onbeperkt groot mogen worden genomen. Voor de laagdikte beneden drain-
diepte mogen geen waarden van D > WIL worden genomen. In de praktijk blijkt dat 
dezelfde drainafstanden worden gevonden voor 1AL < D < 1/2L. Buiten deze grenzen 
worden echter te kleine drainafstanden berekend. 
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D, 
Dr = Do 

k, 

D,= Do  

D, 

D, 

;D,= Do  

111 

k, 
k, 

D2 

Figuur 4.1.9. Homogeen profiel. 

D, = Do  + 0,5.m 
1(kD) h  = k,D, a = 1 
Do < 'AL 

Figuur 4.1.10. Laagscheiding boven 
draindiepte. 

D, = 0,5•D, 
1(kD) h  = k,D, + k,D, 
a = 1 
Do  < 'AL 

Figuur 4.1.11. Laagscheiding beneden 
draindiepte. 

D, = D, + 0,5•m 
1(kD) h  = k,D, + 
D, + Do < 'AL 
Voor a geldt: 
k2  > 20 k, —> a = 4 

0,1 k l < K, < 20 k, —> a 
bepalen m.b.v. figuur 4.1.12 

k2  < 0,1 k, —> a = 1, 
beschouwen als 
homogeen profiel 

Verdere opmerkingen bij toepassing: 
- De verticale weerstand is meestal klein en wordt daarom vaak verwaarloosd bij homo-

gene profielen en gevallen waarbij k 1  relatief groot is. 
- Voor de waarde van u gelden dezelfde opmerkingen als bij de formule van Hooghoudt. 

Voor drainage wordt meestal u = 0,30 m genomen. 
- Voor de berekening van slootafstanden dienen alle maten ten opzichte van het slootwa-

terpeil te worden genomen in plaats van draindiepte, behalve D,„ die ten opzichte van 
de slootbodem moet worden genomen. 
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Figuur 4.1.12. Diagram voor de berekening van de factor a van de radiale weerstand (Ernst). 

WIJZE VAN BEREKENING 

Bij toepassing van de formule van Ernst dient eerst nagegaan te worden welke van de 
3 gevallen van toepassing is. Vervolgens worden de in de betreffende figuur aangegeven 
laagdikten in de algemene formule ingevuld, evenals de andere gegeven waarden. Na 
vereenvoudiging ontstaat er een vierkantsvergelijking van de vorm: 

aL2  + bL + c = 0 

  

(4.1.15) 

De oplossing voor L volgt dan uit: L — —b + V b2  — 4ac  (4.1.16) 

 

2a 

  

Ten slotte moet nog worden gecontroleerd of de laagdikten voor horizontale en radiale 
stroming niet te groot zijn genomen. 

Voor de drainafstand berekening kunnen ook nomogrammen worden gebruikt (Van 
Beers, 1965). Omdat er geen iteratieve berekening nodig is, kan de berekening ook een-
voudig met een zakrekenmachine worden gedaan. 
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L = 	' - 0,88 + V0,882  + 4 • 0,076 • 118,8 
2 • 0,076 

- 34 m 

0,0117 L2  + 0,45 L - 99,2 = 0 

- 0 ,45 + 0,452  + 4 • 0,0117 99,2 L - 	 
2 • 0,0117 

- 75 m 

Berekeningsvoorbeelden: 

a. Homogeen profiel (zie figuur 4.1.9) 

q = 0,005 m•d- ' 
	

Do  = 3 m 
m = 0,60 m 	u = 0,75 m 
k, = 0,5 m•d-1  

Berekening 

I (kD) h  = k,D, = 0,5 • (3 + 0,5 • 0,6) = 1,65 

m 	D 	L2 	 aD 
q= 

 v 

	

8 k i D, 	7rkr 
	 In 	 

0,6 _ 0,6 
- 

0
'
6 

+     In 	 
0,005 	0,5 	8 • 1,65 	ir • 0,5 	0,75 

120 = 1,2 + 0,076 L2  + 0,88 L 

0,076 L2  + 0,88 L - 118,8 = 0 

Controle: Do  = 3 (< 'AL) 

b. laagscheiding boven draindiepte (figuur 4.1.10) 

q = 0,007 m•d- ' 
m = 0,70 m 

= 0,5 m•c1-1  
k, = 2,0 m•d- ' 

Berekening: 

= 0,40 m 
D, = 0,5 • D, = 0,20 m 
Do  = 5 m 
u = 0,3 m 

1 (kD) h  = k,D, + k2D2  = 0,5 • 0,2 + 2,0 • (5 + 0,3) = 10,7 m 

m 	D, + 
	

lc 

L2 	L 	apr  
- 	  

q 	k, 	8 (k,D,+ 2D2) + 
	In 

rk, 	u 

0 70_ 0,4 	L2    In 5 
0,007 	0,5 	8 • 10,7 

+ 
w • 2,0 	0,3 

100 = 0,8 + 0,0117 L2  + 0,45 L 

Controle: D, = 5 m 	'AL) 
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c. laagscheiding beneden draindiepte (figuur 4.1.11) 

q = 0,007 
m = 0,70 m 
k, = 0,5 m• c1-1 
k, = 2,0 m• d-1 

Berekening: 

Do = 1,0 M 

D2 = 4,0 m 
u = 0,3 m 

(kD)h = /cp, + k,D, = 0,5 (1,0 + 0,5 • 0,7) + 2,0 4,0 = 8,68 

En geldt: 0,1k, < k2< 20k,. In figuur 4.1.12 vindt men voor k2- k,' = 4 en D2/Do= 4 de waarde a = 4,3. 
m 	D, 	L2 	L 	aD, 

+ 	  + 	ln 	 
c/ 	k, 	8 (k,D,+ k2D,) 	Irk, 	u 

0,70 	0,7 	L2 	 4,3.1 
	 ln 0,007 	0,5 	8 • 8,86 	Ir • 0,5 	0,3 

100 = 1,4 + 0,014 L2 + 1,70 L 

0,0144 L2 + 1,70 L — 98,6 = 0 

L — 
— 1,70 + V1,702 + 4 • 0,014 • 98,6 	— 43 m 

2 • 0,014 

Formules voor niet-stationaire stroming 
De afvoer van overtollige neerslag naar de ontwateringsmiddelen is in werkelijkheid 
geen stationair proces. Door de variatie in de neerslag met de tijd, veranderen de afvoer 
en de grondwaterstand eveneens met de tijd. De stationaire methoden geven daarom geen 
inzicht in de werkelijk optredende afvoeren van grondwaterstanden. Hiervoor is het 
noodzakelijk gebruik te maken van quasi-stationaire of niet-stationaire berekeningsme-
thoden. Deze methoden worden meestal niet gebruikt voor ontwerpdoeleinden, maar 
wel om metingen van drainafvoeren en grondwaterstanden te interpreteren en om over-
schrijdingsfrequenties van de grondwaterstand te berekenen. 

Formule van Glover-Dumm 
Deze formule is toepasbaar voor het bepalen van de snelheid waarmee de grondwa-
terstand daalt in een droge periode, na een voorafgaande natte periode. Als benaderings-
formule voor waarden van at > 0,2 geldt: 

waarin: 

mt = 1,16 mo• e—ar met a — 72k(1  
pL2 

(4.1.17) 

mo = opbolling op t = 0 	 (m) 
mt = opbolling na t dagen 	 (m) 
a = reactiefactor 	 (d-') 
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qt = —
8R / 	(1 - e - n20) • 11-2  
7r2 	n=1, 3, 5,.. 

00 

(4.1.20) 

k = doorlaatfactor 	 (m-d- ') 
d = dikte van de equivalentlaag volgens Hooghoudt 	 (m) 

= bergingscoëfficiënt 
L = drainafstand 	 (m) 

Indien als eis aan het drainagestelsel wordt gesteld dat de grondwaterstand midden tussen 
de drain in t dagen van mo  naar mi  moet kunnen dalen in een droge periode, kan de 
drainafstand worden berekend uit: 

1/2 L = ir kdt )  (ln 1 , 16 111° ) 1/2 	 (4.1.18) 
mt 

Formule Krayenhoff van de Leur - Maasland 
Zowel Krayenhoff van de Leur (1958) als Maasland (1959) hebben oplossingen gegeven 
voor niet-stationaire stroming naar drains en sloten. De oplossingen zijn toepasbaar voor 
homogene profielen met de grondwaterstroming overwegend beneden drainniveau (op-
bolling evenredig aan de afvoer in stationaire situatie). In de eenvoudigste vorm zijn deze 
oplossingen: 

(1 — e —n2t/i) • n' 	 (4.1.19) 
271 	n=1, —3, 5,-7,.. 

4R 
int = 

waarin: 

mt  = opbolling op tijdstip t 	 (m) 
R = neerslagintensiteit 	 (m-d- ') 
j = 	reservoircoëfficiënt 	 (d) 
t = tijd 	 (d) 
qt  = specifieke afvoer op tijdstip t 	 (m•d-1 ) 

= bergingscoëfficiënt 

De oplossingen gelden voor een periode met een continue, constante neerslagintensiteit 
en een beginsituatie zonder afvoer en een grondwaterstand op draindiepte. 

Om een werkelijk grondwaterstands- en afvoerverloop te kunnen berekenen, wordt de 
rekenperiode verdeeld in tijdstappen (bijvoorbeeld 1 dag) met een bepaalde constante 
neerslagintensiteit voor elke tijdstap. 

De berekening van de grondwaterstand of afvoer op een bepaald moment wordt verkre-
gen door sommering van de bijdragen van de neerslag op alle voorafgaande dagen aan 
de grondwaterstand of afvoer (superpositie). Vanwege het vele rekenwerk is de methode 
alleen goed toepasbaar met hulp van een zakrekenmachine of een computer. 
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afvoer (mm•d 1) berging g m(mm) 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,2 

20 	 100' 

x per jaar 

1/, 	1 10 
1/1oP/3 	 30 

(dagen) 

11,0 

10,0 

9,0 

8,0 

7,0 

x per jaar 

30 	10 	 1 	1/5 

Door De Jager (1965) zijn voor verschillende waarden van j en fi de grondwaterstand 
en afvoeren berekend voor de in de winterperioden 1913 tot 1963 in De Bilt waargeno-
men neerslag. Op de verkregen berekeningsresultaten is een frequentie-analyse toege-
past, waarvan het resultaat is weergegeven in figuur 4.1.13. Met deze figuur is het moge-
lijk voor een gegeven drainagesysteem aan te geven welke grondwaterstanden en afvoe-
ren zullen worden bereikt of overschreden met een bepaalde frequentie (zie ook par. III. 
4.1.4 Ontwateringsnormen). 

Figuur 4.1.13. Frequentie-diagram voor de afvoer en de hoogte van de berging midden tussen de drain am 
berekend voor verschillende j-waarden uit de dagsommen van de neerslag te Utrecht in de 
maanden oktober t/m maart over de jaren 1913 tot 1963. 

Voorbeeld: 
Voor een drainagesysteem met j = 3 d en = 0,05, wordt gevraagd welke grondwaterstanden met een frequen-
tie van 5 x per jaar, 1 x per jaar en 1 x per 5 jaar zullen worden bereikt of overschreden. 
Uit figuur 4.1.13 volgt voor j = 3 d resp. 	= 25, 38 en 50 rrim. De gevraagde grondwaterstanden zijn 
dan resp. 0,50, 0,76 en 1,0 m boven draindiepte. 

Bepaling drainafstanden op basis van profielkenmerken 
In de praktijk is het niet altijd goed mogelijk op basis van bodemfysische gegevens als 
doorlaatfactor en diepte van de ondoorlatende laag en berekeningen met de formule van 
Hooghoudt of Ernst tot een juiste drainafstand te komen. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan sterk heterogene gebieden en aan gevallen waarin de doorlaatfactor met de tijd veran-
dert. Dit is bijvoorbeeld het geval met gronden die ten gevolge van rijping gaan scheuren 
(Usselmeerpolders) of zwellende en lcrimpende kleigronden (komlclei). 
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Ook komt het voor dat na drainage-aanleg een verbetering van de doorlatendheid op-
treedt bijvoorbeeld door aëratie en structuurvorming, diepere beworteling of verhoogde 
wormenactiviteit. Een verslechtering van de doorlatendheid is eveneens denkbaar bij-
voorbeeld bij ontziltende gronden (Lauwerszee). 

In deze gevallen wordt de drainafstand dikwijls op basis van gebiedskennis en ervaring 
vastgesteld. Hierbij is het van groot belang dat achteraf wordt geverifieerd of het advies 
juist is geweest. Dit is nodig om de kennis en ervaring zonodig bij te stellen. Ook wordt 
wel gebruik gemaakt van proefveldgegevens. 
Ook voor gevallen waarin de drainafstand op conventionele wijze berekend kan worden, 
komt het dikwijls voor dat de drainafstand op basis van kennis en ervaring wordt geschat. 
Hierbij is de visuele beoordeling van de grond en met name de structuurvorming van 
groot belang. Algemene richtlijnen voor deze empirische methoden zijn moeilijk te ge-
ven; ze zijn sterk gebonden aan regionale, specifieke kennis van de bodemgesteldheid. 

4.1.4. Ontwateringsnormen 

Op basis van de relatie tussen de grondwaterstanden en opbrengsten dienen, afhankelijk 
van grondsoort en grondgebruik, ontwateringsnormen opgesteld te worden. Het onder-
zoek naar deze relatie, waarbij ook factoren als bewerkbaarheid van de bodem en het 
weer een rol spelen, is nog geenszins afgerond. Vooralsnog moet van empirisch vast-
gestelde normen worden uitgegaan. 
Voor een goede ontwatering is het niet alleen van belang dat hoge grondwaterstanden 
worden voorkomen, maar moeten ook de grondwaterstandsfluctuaties in zekere mate 
worden beheerst. Daarnaast is de ontwateringsbasis of draindiepte ook van belang voor 
het vochtleverend vermogen van de grond in het groeiseizoen. 

Normen voor stationaire afvoer 
Bij het drainage-ontwerp wordt meestal gebruik gemaakt van stationaire stromingsfor-
mules. De hierbij toegepaste normen gaan uit van een hoogste grondwaterstandsdiepte, 
die mag optreden bij een bepaalde afvoerintensiteit. Hooghoudt (1940) formuleerde voor 
bouwland het volgende criterium: bij een stationaire afvoer van 7 mm • (1 -1  (oorspronke-
lijk 5 mm • d-1) mag de grondwaterstandsdiepte 0,50 m zijn. 
Op basis van ervaring zijn in de loop van de tijd diverse criteria tot stand gekomen. Een 
aantal daarvan zijn in tabel 4. 1.2 opgenomen. 

Ontwateringsbasis 
De ontwateringsbasis is het niveau tot waartoe de grondwaterstand kan dalen onder in-
vloed van de ontwateringsmiddelen. Bij niet gedraineerde gronden is het slootpeil de ont-
wateringsbasis. Bij gedraineerde gronden zonder kwel of wegzijging is de ontwaterings-
basis gelijk aan de draindiepte. De stroming naar de sloten is in vergelijking met die naar 
de drains veel geringer, zodat beneden drainniveau de grondwaterstand veel langzamer 
uitzakt. 
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Tabel 4.1.2. In de praktijk toegepaste ontwateringsnormen voor verschillende soorten grondgebruik. 

Grondgebruik 
	

Afvoer 
	

Grondwaterstand- 
in mm•d-1 
	

diepte in m* 

grasland 	 7 (10) 	0,30 (0,20) 
bouwland 	 7 (10) 	0,50 (0,30) 
vollegrondstuinbouw 	 7 (10) 	0,50 (0,30) 
bloembollen op ldei 	 7 	 0,50 
bloembollen op zand 	 10 	 0,30 
fruitteelt 	 7 (10) 	0,70 (0,60) 
bos 	 5-7 	 0,50-0,30 
militair oefenterrein 	 7 	 0,70 
sportvelden, kampeerterreinen, speel- en ligweiden 	15 	 0,50 
bouwterreinen 	 10 	 0,50 
woongebieden (50% verhard) 	 5 	 0,70 
industrie terreinen 	 7 	 0,50 

* De waarden tussen haakjes worden door de 	gehanteerd. 

In vlugschrift voor de Landbouw nr. 361 "Aanleg en onderhoud van Drainage" (Mi-
nisterie van Landbouw en Visserij, 1988) worden normen voor de optimale draindiepte 
gegeven. 
De optimale draindiepte is in eerste instantie afhankelijk van het bodemgebruik en de 
profielopbouw. Zo geldt voor grasland dat uitsluitend wordt beweid of gemaaid, een 
optimale draindiepte van 80 cm —mv ongeacht de grondsoort. Deze richtlijn geldt ook 
voor stedelijke bebouwing en extensief gebruikte sport- en recreatievelden. Voor akker-
en tuinbouw, glas- en opengrondsteelt, fruitteelt, intensief gebruikte sportvelden en 
grasland dat tevens voor snijmaïsteelt wordt gebruikt, geldt tabel 4.1.3. 
Met nadruk wordt erop gewezen dat wordt uitgegaan van horizontale drainligging zodat 
met de genoemde optimale draindiepte de sleufbodemdiepte wordt bedoelt. 
Indien er kunstmatige beregening of infiltratie plaatsvindt, moeten de genoemde optima-
le draindiepten worden gelezen als minimale draindiepten. Het verdrogingsrisico weegt 
dan minder zwaar, waardoor eventueel dieper kan worden gedraineerd. 

Tabel 4.1.3. Optimale draindiepte voor alcker- en tuinbouw en sportvelden (sleufbodemdiepte in cm —mv). 
Bij kunstmatige beregening: minder draindiepte. 

BOVENGROND* 

moerig zand + kiss lichte zavel zware zavel klei 

ONDERGROND: 
Moerig (veen) 95 95 100 95 90 
Leemarm zand 85 85 80 80 80 
Zwak lemig zand 90 90 105 90 90 
Sterk lemig zand/kiss 100 100 110 100 100 
Lichte zavel 100 100 120 110 110 
Zware zavel 100 100 115 105 115 
Klei 100 100 110 105 120 

* De bovengrond is gedefinieerd als de eerste 35 cm beneden maaiveld 
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De waarden in tabel 4.1.3 moeten worden gelezen als richtwaarden. Ze gelden indien de 
doorlatendheid op deze diepte redelijk tot goed is. Indien de drains bij de aangegeven 
diepte in een slechtdoorlatende laag komen te liggen, moet er van de "optimale" drain-
diepte worden afgeweken. De voorkeur gaat daarbij in principe uit naar draineren direct 
onder deze laag. De ervaring leert dat de doorlatendheid ervan na drainage veelal ver-
betert. 

In de IJsselmeerpolders worden de volgende minimale draindiepten bij de uitmonding 
gehanteerd: 
fruit- en boomteelt 	1,30 m —mv. 
akkerbouw en tuinbouw 	1,10 m —mv. 
weidebouw, bos, recreatie 	1,00 m —mv. 
Omdat de reeksen in totaal 0,10 m verhang krijgen, is de minimale gemiddelde draindiep-
te 0,05 m minder. 

De draindiepte wordt mede bepaald door: 
- het slootpeil in verband met controle en vrije lozing; 
- de bodemopbouw voor wat betreft de doorlatendheid; 
- het vochthoudend vermogen van de grond; 
- de eisen die aan de bewerkbaarheid en zaaidatum worden gesteld. 

Ontwerp op basis van frequenties 
De normen die gegeven zijn voor stationaire afvoer, geven geen inzicht in de werkelijk 
te verwachten grondwaterstanden en afvoeren en dus ook niet in de frequentie waarmee 
de ontwerpnorm zal worden overschreden. 
Gebleken is dat het niet-stationaire gedrag van de afvoer en de grondwaterstand kan wor-
den gekarakteriseerd door de reservoircoëfficiënt j (Krayenhoff van de Leur, 1958). 
Deze coëfficiënt kan voor een parallel drainagesysteem worden gedefinieerd als: 

waarin: 

_  LZ  

7r2kD 
(4.1.21) 

/./ = bergingscoëfficiënt 
L = drain- of slootafstand 	(m) 
kD = doorlaatvermogen 	 (m2 •d-1 ) 

Door De Jager (1965) zijn voor verschillende j-waarden de frequenties van afvoeren en 
grondwaterstanden berekend op grond van de in De Bilt gemeten dagneerslagen over de 
winterhalfjaren van 1913 t/m 1962. Volgens Wesseling (1969) kan het verband tussen 
j-waarden, grondwaterstand en overschrijdingsfrequentie worden weergegeven door: 

j = a (F1 ' in)b 
	 (4.1.22) 
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waarin m de hoogte van de opbolling is en a en b coëfficiënten zijn, die afhangen van 
de overschrijdingsfrequentie. 

frequentie 	0,1 
	

0,2 0,33 
	

1 
	

5 	10 	15 	30 x per jaar 

a 
	

515 	552 	502 	529 	482 	470 	423 	370 
b 
	

1,82 	1,76 	1,64 	1,58 	1,40 	1,31 	1,21 	1,12 

Gebruikmakend van de eenvoudigste stationaire formule van Hooghoudt (stroming voor-
namelijk beneden drainniveau): 

q 	8kD  
m 	1,2 

kan de j-waarde worden vervangen door het stationaire criterium q- m-1, hetgeen oplevert: 

8 	1 	1-b 	-b = 	. 	. 	. m 
ir2 	a 

(4.1.23) 

Deze vergelijking geeft de relatie weer tussen het drainagecriterium, de bergingscoëffi-
ciënt en de hoogst toelaatbare opbolling bij een bepaalde overschrijdingsfrequentie. Hier-
door is het mogelijk om het drainagecriterium te baseren op een met een gegeven frequen-
tie te overschrijden grondwaterstandsdiepte. 

Enkele voorbeelden en toepassingen 
Het drainagecriterium voor bouwland is een afvoer van 7 mm • c1-1 bij een grondwaterstandsdiepte van 0,5 m. 
Stel dat de draindiepte 1,0 m -mv bedraagt en dat de bergingscoëfficiëntp = 0,05. Het drainagecriterium q• 
= 0,007 • 0,5-' = 0,014. 
Bij invulling in vergelijking 4.1.23 kan voor verschillende overschrijdingsfrequenties de bijbehorende opbolling 
en afvoer worden berekend (tabel 4.1.4). 

Tabel 4.1.4. Te verwachten afvoeren en grondwaterstanden voor verschillende overschrijdingsfrequenties bij 
een drainagecriterium voor bouwland (afvoer 7 mm • bij een grondwaterstand van 0,50 m 
-mv). 

Overschrijdingsfrequentie 

0,2 x per jaar 
0,33 x per jaar 
1 	x per jaar 
5 	x per jaar 
10 	x per jaar 
15 	x per jaar 
30 X per jaar 

Afvoer 
nun • d' 

Grondwaterstands-
diepte in m -mv 

14,1 0 
12,0 0,14 
10,4 0,26 
7,3 0,48 
5,8 0,59 
4,6 0,67 
3,7 0,74 

Voor het gegeven voorbeeld blijkt dat het drainagecriterium circa 6 x per jaar wordt be-
relict of overschreden. De invloed van de draindiepte en de bergingscoëfficiënt op deze 
overschrijding is in tabel 4.1.5 geïllustreerd. 
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Tabel 4.1.5. De invloed van de draindiepte en de bergingscoëfficiënt op de overschrijdingsfrequentie van het 
drainagecriterium (afvoer 7 mm• d -1  bij een grondwaterstand van 0,50 m —mv). 

Draindiepte 	Bergings 	 Overschrijdings- 
m —mv 	 coëfficiënt 	 frequentie 

(dagen jaar') 

1,2 0,09 2 
1,0 0,09 3 
1,0 0,05 6 
1,0 0,03 9 
0,8 0,03 11 

Hieruit blijkt dat de toepassing van eenzelfde drainagecriterium bij andere bergingscoëf-
ficiënten en draindiepten tot andere ontwateringssituaties leidt. Uitspraken over de 
"zwaarte" van een drainagecriterium dienen dan ook steeds in dit licht te worden bezien. 
Naarmate de draindiepte en de bergingsmogelijkheden in de grond geringer zijn, zal een 
bepaalde grondwaterstandsdiepte vaker worden bereikt of overschreden. 
Met vergelijking 4 1 23 is het ook mogelijk voor een gegeven bergingscoëfficiënt, drain-
diepte en een met een gekozen frequentie te overschrijden grondwaterstandsdiepte, het 
drainagecriterium te bepalen. Dit leidt tot meer uniformiteit in de zwaarte van het draina-
gecriterium, hoewel de overschrijdingsfrequenties van hogere of lagere grondwaterstan-
den niet gelijk behoeven te zijn. Indien de draindiepte als variabele wordt genomen, is 
het mogelijk de draindiepte en het drainagecriterium zodanig te bepalen, dat de over-
schrijdingsfrequentie van twee verschillende grondwaterstandsdieptes gelijk zijn (Dek-
ker, 1983). 

4.1.5. Drainage-vooronderzoek 

Algemeen 
Het drainagevooronderzoek heeft tot doel het onderverdelen van het te draineren gebied 
in vakken met gelijke drainafstand. 
De drainafstand wordt bij de gebruikelijke (stationaire) formules deels bepaald door afge-
leide factoren, zoals ontwateringscriterium en draindiepte en deels door bodemkundige 
factoren zoals doorlatendheid (k) en diepte van de ondoorlatende laag (D). Het drainage-
vooronderzoek richt zich op het formuleren van homogene vlakken van k- en D-waarden. 

De indeling in homogene vlakken 
De spreiding in gemeten k-waarden is vaak groot en verandert nauwelijks bij intensivering 
van het meetnet. De spreiding neemt beduidend af indien het drainagebehoeftige gebied 
kan worden onderverdeeld in hydrologische profieltypen. Voor de indeling in hydrologi-
sche profieltypen (met behulp van bodemkaarten) is een bodemkundige kartering tot ten 
minste 1,50 m diepte noodzakelijk, waarbij hydrologische profielkenmerken zoals leem-
gehalte, M 50 cijfer, lutum- en slibfractie, gelaagde profielopbouw en soort veen duidelijk 
worden opgenomen. 
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Op basis van een aantal doorlatendheidsmetingen in de onderscheiden lagen, wordt dan 
een waarde verkregen voor de doorlaatfactor van de onderscheiden profiellagen in elk 
boorpunt. 
Met behulp van de door de StiBoka geleverde codekaart kunnen vlakken worden gefor-
muleerd, die hydrologisch "homogeen" zijn vanwege overeenkomstige profielkenmer-
ken. De gemeten k-waarden moeten gezien worden als hulpmiddel bij de vlakonderschei-
ding en -begrenzing en als indicatie van de k-waarde. 

De D-waarden 
Ten aanzien van de diepte van de ondoorlatende laag (D) kan eveneens een vlakindeling 
worden gemaakt. De bodemkaart geeft hierover echter onvoldoende informatie, zodat 
meestal een aanvullend boorprogramma nodig is. De boordiepte wordt veelal beperkt tot 
een diepte van 2,0 m beneden maaiveld. Zonodig kunnen, afhanIcelijk van de vereiste 
nauwkeurigheid waarmee de drainafstand moet worden bepaald, aanvullend boringen tot 
grotere diepte worden gedaan. 

Het aantal doorlatendheidsmetingen per vlak 
Voor het vaststellen van een representatieve doorlaatfactor per onderscheiden homogeen 
vlak, is veelal een aantal k-metingen nodig. Hiervoor wordt meestal de boorgatmethode 
toegepast. De metingen dienen bij voorkeur ruimtelijk gespreid te worden over het vlak 
waarvan men een gemiddelde waarde wil bepalen. Omdat spreiding in de resultaten veel 
meer een gevolg is van variatie in profielopbouw (veldvariabiliteit) dan van meetfouten, 
is het zinvoller het aantal metingen uit te breiden dan om duplometingen te verrichten. 
Het benodigde aantal k-metingen per homogeen vlak is statistisch te bepalen als de toe-
laatbare fout en de gewenste betrouwbaarheid van de resultaten is vastgelegd. 

Voor het opstellen van de drainagebegroting voor bijvoorbeeld een ruilverkaveling, is een 
fout in de schatting van de gemiddelde drainafstand van 20% aanvaardbaar, voor het drai-
nageplan zelf is dit 10 % . 
Het betrouwbaarheidsgebied wordt veelal op 90 % gesteld, dat wil zeggen met 90 % zeker-
heid zal de fout kleiner zijn dan resp. 20 en 10 % . Een fout in k of D werkt ongeveer voor 
de helft door in de drainafstand. 

Om vooraf het aantal k-metingen te kunnen bepalen, is het nodig de spreiding binnen 
een hydrologisch profieltype te kennen. Deze spreiding wordt uitgedrukt in de variatie-
coëfficiënt, gedefinieerd als: 

Sx 
11,3 
	 (4.1.24) 

waarin: 

Sx = standaardafwijking van k 
x = rekenlcundig gemiddelde van k 
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De grootte van de variatiecoëfficiënt hangt sterk af van het profieltype en de kwaliteit 
van de vlakindeling. 
Uit k-metingen is voor de grondsoorten zand, zavel en klei deze variatiecoëfficiënt bere-
kend op resp. 25, 40 en 55 % (Van Someren, 1958). Deze cijfers zijn gebaseerd op een 
grove vlakindeling. Door een meer gedetailleerde vlakindeling kan de werkelijke varia-
tiecoëfficiënt lager zijn dan de aangegeven waarden. De variatiecoëfficiënt kan ook ge-
schat worden op grond van een beperkt aantal metingen (ijking vooraf). Het aantal beno-
digde metingen kan met behulp van figuur 4.1.14 worden afgeleid. De methode is beschre-
ven in Mededelingen 136 (Landinrichtingsdienst, 1981). 
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Figuur 4.1.14. Relatie minimaal aantal waarnemingen (N) en maximaal toegestane afwijking tussen berekend 
en werkelijk gemiddelde, uitgedrukt in procenten van de gemiddelde (V) voor verschillende 
waarden van de standaardafwijking van de enkele waarneming, uitgedrukt in procenten van 
het gemiddelde (Sx/x • 100), bij een onbetrouwbaarheidsgebied van 10%. 

Toepassingsvoorbeeld 
Stel dat voor de gemiddelde drainafstand een fout van 10% acceptabel is met een betrouwbaarheid van 90%. 
Indien de diepte van de ondoorlatende laag vast staat, dient de gemiddelde k met een fout kleiner dan 20% 
te worden bepaald. Als de variatiecoëfficiënt wordt geschat op 50%, volgt uit figuur 4.1.14 voor V = 20% 
N = 20. 

V e/o 

80- 

50- 
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jitmonding 

4.1.6. Bepaling draindiameters 

De afvoercapaciteit van drainbuizen 
Voor de afvoer door drainbuizen wordt veelal uitgegaan van het drainageprincipe. Dit 
houdt bij volstromende buizen een constante instroming per lengte eenheid buis in (Wes-
seling, 1965). 

De voor het drainage-ontwerp benodigde afvoercapaciteit van drainbuizen kan berekend 
worden volgens de vergelijking (Dekker en Ven, 1982): 

= 3,36 • 10-5 • a.d —4,5 • (*) 1'5 • X 2,5 
	 (4.1.25) 

waarin (zie ook figuur 4.1.15): 

11„ = drukhoogteverlies over een afstand x vanaf de eindstop 	(m) 
Q = afvoer bij de uitmonding van de drain 	 (m3• s-') 
d = binnendiameter van de drainbuis 	 (111) 
e = lengte van de drainreeks 	 (m) 
x = afstand van de eindstop 	 (m) 
a = kenmerk van de drainbuis 

\\,</>.\`," Figuur 4.1.15. 
Drukhoogteverloop 
in een drainreeks. 

diameter d 

	 •• 

eindstop 

De waarde van a is afhankelijk van de soort buis en de onderhoudstoestand waarin de 
buis verkeert. 

Voor zorgvuldig gelegde, zeer schone buizen, gelden de volgende minimale a-waarden: 
gebakken buizen 	a = 4,5 
gladde p . v . c . -buizen 	a = 4 ,7 
geribbelde p . v . c. -buizen a = 7 ,0 

Om rekening te houden met minder gunstige veldomstandigheden en omdat in de praktijk 
altijd enige vervuiling optreedt, moet bij de capaciteitsberekening een reductie worden 
toegepast. 



Voor de gangbare diameters buizen, tussen 40 en 150 mm, kan deze reductiefactor weer- 
gegeven worden als een toelaatbaar inspoelingslaagje van 10 á 15 mm, voorkomend bij 
goed onderhouden drains, en worden uitgedrukt in een effectieve diameter (d e) volgens: 

de  = 1,04 • d - 0,008 	waarbij de  en d in meters 

Rekening houdend met deze reductiefactor kan voor p.v.c.-ribbelbuizen de maximaal te 
ontwateren oppervlakte met behulp van vergelijking 4.1.25 worden berekend volgens: 

he 
A = f • L = 2,27 10' • q-1  • de3  ( -e) 2/3 	

(4.1.26) 

waarin: 

A = maximaal te ontwateren oppervlakte 	 (m2) 

q = ontwerpafvoer 	 (m-d-1) 
de  = effectieve diameter (1,04• d- 0,008) 	 (m) 
d = inwendige diameter 	 (m) 
he = drukhoogteverlies over de drainlengte P 	 (m) 
L = drainafstand 	 (m) 

= drainlengte 	 (m) 

De keuze van de beschikbare drukhoogte voor de drainbuis 
Bij het drainage-ontwerp dient de totaal beschikbare drukhoogte (H) zodanig verdeeld 
te worden over de componenten voor drukhoogte buis (hein formule 4.1.26) en opbolling 
tussen de drains (m in formule Hooghoudt), dat de drainagekosten minimaal zijn. Bij 
handhaving van de bestaande drainagecriteria is een overlapping van 0,10 m toelaatbaar. 
Het blijkt dat een optimale verdeling van de beschikbare drukhoogte H verkregen wordt 
als circa 1/3 deel van de totaal beschikbare drukhoogte (+ 0,10 m) wordt benut voor stro-
ming in de drain. 

De maximaal te ontwateren oppervlakte 
De maximaal te ontwateren oppervlakte voor elke draindiameter berekend met vergelij-
king 4.1.26 kan in tabel 4.1.6 afgelezen worden: 

Tabel 4.1.6. Maximaal te ontwateren oppervlakte (in ha) voor p.v.c.-ribbelbuizen bij een ontwerpafvoer van 
7 mrn•cr, verschillende hydraulische hellingen en toepassing van een reductie. 

Draindiameter 	Maximaal te ontwateren opp. (in ha) bij een gemiddelde hydraulische 
helling (i )* in cm per 100 m van: 

(mm) 	 i = 	4 	5 	6 	8 	10 	15 	20 	25 	30 	40 

50/44 	 0,09 0,11 0,12 0,15 0,18 0,23 0,28 0,32 0,36 0,44 
60/54 	 0,20 0,23 0,26 0,31 0,36 0,48 0,50 0,67 0,75 0,91 
65/57 	 0,24 0,28 0,31 	0,38 0,44 0,57 0,69 0,81 0,91 	1,10 
80/72 	 0,53 0,61 0,69 0,84 0,97 	1,27 	1,54 	1,79 2,02 2,45 

100/92 	 1,19 	1,38 	1,56 	1,88 	2,19 2,87 	3,47 	4,03 	4,55 	5,51 

* Onder hydraulische helling (i ) wordt verstaan i = 	 , waarbij he  = (H + 0,10)/3 en H = totaal 

beschikbare drukhoogte. De drainhelling mag wel kleiner, maar niet groter zijn dan i. 
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Voor andere ontwerpafvoeren kan de maximaal te ontwateren oppervlakte eenvoudig uit 
de tabel worden herleid, omdat deze omgekeerd evenredig is met de ontwerpafvoer. Voor 
bijvoorbeeld een ontwerpafvoer van 5 mm • d' dienen alle oppervlakten met 7/5 te wor-
den vermenigvuldigd. 

Berekeningsvoorbeeld: 
- bovenkant drain bij de uitmonding 1,00 m —mv 
- drainagecriterium = 10 mm • cl' afvoer bij een grondwaterstandsdiepte van 0,50 m 
- drainlengte = 250 m 

Bij de berekening van de drainafstand geldt voor M de volgende waarde: 

2 
M = —3— (0,50 + 0,10) = 0,40 m 

Bij de bepaling van de draindiameter geldt voor he de volgende waarde: 

1 
he = —3— (0,50 + 0,10) = 0,20 m 

Stel dat de berekende drainafstand 12 m bedraagt. De af te wateren oppervlakte is dan 12 x 250/10.000 = 0,30 
ha per drain. Voor toepassing van tabel 4.1.6 moeten de daar genoemde oppervlakten met 7/10 worden vermenig-
vuldigd. Het blijkt dan dat bij een hydraulische helling van 0,20 m/250 m = 8 cm/100 m de maximaal te ontwate-
ren oppervlakte voor een 65/57 inm p.v.c.-ribbelbuis 7/10 x 0,38 ha = 0,27 ha bedraagt. De buis 65/57 mm 
heeft dus een iets te geringe afvoercapaciteit. Er zijn nu verschillende oplossingen mogelijk: 

voor een gedeelte van de reeks wordt de buis 80/72 mm toegepast; 
de drainafstand wordt circa 1 m verkleind; 

- er wordt een (geringe) overbelasting geaccepteerd. 
De drains dienen onder een helling niet groter dan 8 cm/100 m te worden gelegd. 

Toepassing van verschillende diameters in een reeks 
Bij lange drainreeksen en grote drainafstanden kan het aanzienlijk kostenbesparend zijn 
als er meer dan één buisdiameter in een reeks wordt toegepast. De draindiameter neemt 
dan toe in de richting van de eindbuis. Bij toepassing van meer dan twee diameters zijn 
er talloze manieren waarop de drainreeks kan worden samengesteld (Van der Molen, 
1960; Cavelaars, 1978). 

De meest flexibele werkwijze is voor de gegeven drainafstand en ontwerpafvoer voor elke 
toe te passen diameter een grafiek te maken van het drukverlies met de afstand vanaf de 
eindstop. Bij gebruik van transparante grafieken kunnen op eenvoudige wijze, door de 
grafieken op elkaar te leggen en ze verticaal ten opzichte van elkaar te verschuiven, oplos-
singen worden bepaald (Dekker en Ven, 1982). 

534 



4.1.7. Drainagematerialen 

Buissoorten 
Voor drainage worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend p.v.c.-ribbelbuizen gebruikt. 

Tabel 4.1.7. Leverbare buisdiameters. 

Uitwendige 
diameter (mm) 

Inwendige 
diameter (mm) 

Rollengte* 
(m) 

50 44 100-200 
60 53 of 54* 100-150 
65 56 of 57* 100-150 
80 72 65-100 

100 91 of 92* 100 
125 115 75-100 
160 148 50 

200 182 40 

* Afhankelijk van het fabrikaat. 

Voor de diameters 50 tot 125 mm zijn keuringseisen vastgelegd in NEN 7036 "Geribbel-
de draineerbuizen van ongeplasticeerd P.V.C.". Buizen voorzien van een KOMO-
garantiemerk voldoen aan de kwaliteitseisen volgen NEN 7036. Voor buisdiameters 
> 125 mm zijn nog geen keuringseisen beschikbaar. 

Hulpstukken 
Bij de aanleg van drainage kunnen zo nodig de volgende hulpstukken gebruikt worden: 

klikmoffen 
- verloopstukken 
- T-stukken 
- kruisstukken 

drainbruggen 
- eindkappen of -stoppen 
- eindbuizen 
- taludgoten 
- controleputten 
- doorsteekpunten 
Voor klikmoffen is er een ontwerp NEN 7080 "Cilindrische moffen van kunststof voor-
zien van klikverbindingen voor geribbelde draineerbuizen". Voor eindbuizen bestaan 
er functionele eisen, op grond waarvan de KOMO produkten kan certificeren. 

Omhullingsmaterialen 
De functie van drainage-omhullingsmateriaal is tweeledig, te weten: 
- het vergemakkelijken van de toestroming van het water uit de grond naar en in 

de drain; 
- het tegengaan van inspoeling van bodemdeeltjes in de drain. 
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Bij de keuze van het omhullingsmateriaal spelen de volgende aspecten van de bodem 
een rol: 
- de stabiliteit van de grond; 

het leemgehalte bij zand- en leemgronden; 
het voorkomen van ijzerverbindingen in het grondwater; 
de rijping; 

- het organische-stofgehalte; 
- de kalktoestand/pH. 

Stabiliteit 
Alleen die bodemprofielen die tot op drainniveau meer dan 17,5 % lutum bevatten, zijn 
zodanig stabiel dat niet of nauwelijks inspoeling van bodemdeeltjes in de drain te ver-
wachten is. Voor zover er onder deze omstandigheden toch inspoeling plaats heeft ge-
vonden, is het materiaal zo fijn, dat dit gemakkelijk kan worden uitgespoeld. Bij deze 
profielen, die over het algemeen kunnen voorkomen op zware zavelgronden en de klei-
gronden voor zover deze profielen niet gelaagd zijn dan wel naar beneden niet lichter 
worden, is dan ook geen drainageomhullingsmateriaal nodig. De lichtere profielen zijn 
gevoelig tot zeer gevoelig voor inspoeling; er moet altijd een synthetisch omhullingsma-
teriaal worden gebruikt. Op de dekzandgronden is het inspoelingsgevaar over het alge-
meen zodanig beperkt dat ook een open en verteringsgevoelig materiaal als kokos toch 
voldoet. 

Leemgehalte 
In leemarm en zwaklemig zand kunnen in principe dunne materialen worden toegepast; 
bij hogere leemgehalten (> 17 1/2 %) is het gevaar voor het dichtslaan van het dunne om-
hullingsmateriaal met fijne bodemdelen aanwezig en moet uitsluitend volumineus mate-
riaal worden toegepast. 

IJzerverbindingen 
Tweewaardige ijzerverbindingen die zijn opgelost in grondwater, slaan neer zodra ze 
- na in contact te zijn gekomen met zuurstof - driewaardig zijn geworden. Deze omzetting 
komt met name voor in en nabij de drain. Het neergeslagen ijzer kan aanleiding geven 
tot verstopping van het drainageomhullingsmateriaal en van de perforaties in de buis-
wand. Bij dit omzettingsproces spelen micro-organismen eveneens een rol. Deze micro-
organismen zijn ten dele ook actief oin anaërobe omstandigheden. Het permanent onder 
water houden van de drains is dan ook geen afdoende oplossing en heeft meestal weer 
bezwaren van andere aard. Problemen met deze ijzerafzettingen komen vaak permanent 
voor in kwelgebieden. Ze zijn meestal tijdelijk van aard bij grondwaterstandsverlagin-
gen, bijvoorbeeld als gevolg van de uitvoering van waterbeheersingsplannen. 
Bij te verwachten ijzerproblemen dienen altijd buizen met grote perforaties te worden 
gebruikt (buistype B). Bij zeer sterke ijzerverschijnselen is het moeilijk een drainagestel-
sel blijvend in stand te houden. Een kale drainbuis die wordt voorzien van een mantel 
van grof materiaal (bijvoorbeeld grind), geeft wellicht nog een redelijke levensduur, 
mits de buis en de perforaties zeer regelmatig worden schoongespoeld. Bij minder sterke 
ijzerverschijnselen kan een relatief open volumineus omhullingsmateriaal voldoen, mits 
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Uzergehalte van 	Visuele kenmerken 

het grondwater 	slootwater 	 slootbodem 	 bodemprofiel 

laag 	 helder 

matig 
	

duidelijk rode vlokjes; 
olie-achtige vlekken 
op het oppervlak 

hoog 
	

troebel: bruin gekleurd 
olie-achtige vlekken 
op het oppervlak 

donkergrijs/zwart 

roodbruin 

duidelijk rode, 
slijmerige afzettingen 

homogeen gekleurd, 
geen roestverschijnselen 

klei: gleyverschijnselen 
zand: podzolen en 
gooreerden 

behalve gleyverschijnselen 
ook ijzerconcreties 

voldoende onderhoud wordt gepleegd. Zijn de ijzerverschijnselen permanent dan is een 
duurzaam omhullingsmateriaal gewenst. Dunne omhullingsmaterialen kunnen alleen 
worden toegepast indien niet of nauwelijks ijzerproblemen te verwachten zijn. De identi-
ficatie van het gevaar voor ijzerproblemen is nog in onderzoek. Voorlopig moet de prak-
tijk nog volstaan met de vuistregels die zijn vermeld in tabel 4.1.8. 

Tabel 4.1.8. Identificatie van het gevaar voor ijzerafzetting. (Naar: Kuntze en Eggelsman, 1974). 

Rijping 
Vaak zijn niet gerijpte gronden slecht doorlatend. In deze situaties moet een volumineus 
omhullingsmateriaal worden toegepast. De vraag of dit een tijdelijk of blijvend materiaal 
moet zijn, hangt af van andere genoemde omstandigheden. De rijping rondom de drain 
kan in principe worden bespoedigd door uitsluitend te werken met een sleuvengravende 
draineermachine, en vervolgens onder droge omstandigheden de sleuf enige tijd open 
te laten liggen. In de praktijk valt deze maatregel meestal tegen. Het ingedroogde materi-
aal wordt vaak erg hard en kluiterig, waardoor de sleuf zich moeilijk goed laat vullen. 
Bovendien is het op grote schaal open laten liggen van sleuven in verband met het wissel-
vallige weer een riskante zaak. 

Organische-stofgehalte 
De vertering van organische omhullingsmaterialen wordt sterk bevorderd door het bo-
demleven dat aanwezig is in organisch materiaal dat in de bodem reeds aanwezig is. Dit 
geldt in ieder geval voor de bouwvoor, maar waarschijnlijk ook voor humeuze lagen 
in klei- en zavelgronden met een hoge pH. Het voorkomen van deze lagen kan een extra 
aanleiding zijn geen organische omhullingsmaterialen toe te passen. Het aanbrengen van 
bouwvoor op de drain moet altijd worden vermeden, niet alleen vanwege het verterings-
gevaar, maar ook vanwege de sterke afname van de doorlatendheid van "begraven" 
bouwvoor. 
Bij veengronden bestaat het gevaar van dichtslaan van dunne omhullingsmaterialen met 
uitgespoelde afbraakprodukten van organische stof. Bij deze gronden moeten tevens bui-
zen met grove perforaties worden toegepast (buistype B). 
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Kalktoestand/pH 
Zoals reeds eerder werd gesteld, verteren organische materialen in kalkrijke gronden 
sneller dan in kalkloze gronden. De kalktoestand van het profiel kan worden onderzocht 
door middel van druppelen met 10% HC1-oplossing. Indien geen zichtbare en hoorbare 
reactie optreedt, is de grond als kalkarm te beschouwen. 

Materiaalaspecten 
De belangrijkste aspecten die van invloed zijn op de keuze van de materialen zijn samen-
gevat in tabel 4.1.9. Naast de eigenschappen die van belang zijn voor de werking, is 
in de tabel informatie opgenomen over de volgende aspecten: 
- kwaliteitsbewaking: KOMO-certificering; 
- bekendheid met het materiaal in de praktijk: ervaring; 
- de prijs. 

Materimdkeuze 
Helaas is het zo dat het ideale drainage-omhullingsmateriaal niet bestaat. Voor iedere 
omstandigheid dient dan ook een keuze te worden gemaak waarbij de voor- en nadelen 
tegen elkaar moeten worden afgewogen. Om bij het doen van deze keuzen te kunnen 
beschikken over een algemene leidraad is in tabel 4.1 .10 voor een beperkt aantal omstan-
digheden aangegeven welke materialen toepasbaar zijn. 

Indien een te draineren perceel uit meer dan één van de onderscheiden bodemtypen 
bestaat en het praktisch niet mogelijk is per profieltype de optimale drainomhulling toe 
te passen, dient te worden uitgegaan van het minst tolerante profieltype. 
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Tabel 4.1.9. 	Beoordeling op praktische toepasbaarheid van de voorkomende drainage- omhullings- 
materialen 1 ) ( Van Zeijts, 1986). 

Materiaal Algemene gegevens 	 Beoordeling 2) 

KOMO- ervaring prijs- 	duurzaam- gevoeligheid betrouwbaar- 
certi- 	met het 	indicatie 3 ) 	heid 	voor 	heid i.v.m. 
ficaat 	materiaal (fim') 	i.v.m. 	verstopping tegengaan van 
voor- 	 vertering met ijzer- 	inspoeling van 
handen 	 en humus- 	bodemdelen in 

verbindingen instabiele 
gronden 

1 2 3 4 5 

VOLUMINEUS 

- plantaardig 
kokosvezel 750 gr/m 2  ja groot 0,40 beperkt 
turf/kokosvezel ja groot 0,70 beperkt 
turfvezel ja groot 0,70 beperkt 

- synthetisch 
polypropeenvezel aan- 
duiding "A-kwaliteit" 4) 
polypropeenvezel aan- 
duiding "B-kwaliteit" 4) 

polystyreenkorrels in 
kunststoffolie 
polystyreenkorrels 
kunststofnet 

nee5) 

nee5 ) 

nee5 ) 

nee5) 

beperkt 

klein 

beperkt 

zeer klein 

1,00-1,50 

0,50-0,70 

0,60 

0,60 

duurzaam 

duurzaam 

duurzaam 

duurzaam 

DUN 6)  

- synthetisch 
glasvlies nee groot7) 0,20 duurzaam 
"Cerex" 25 gr/m 2 8) nee zeer klein 0,40 duurzaam 
"Typar" 68 grim' 
diverse breisels en 
weefsels van kunststof 

nee 

nee 

zeer klein 

zeer klein 

0,40 

0,50-0,70 

duurzaam 

duurzaam 

6 	 7 

vrij klein 	klein 
matig 	matig 
matig 	matig 

vrij klein 	groot 

nog onbekend nog onbekend 

vrij klein 	groot 

vrij klein 	nog onbekend 

zeer groot 	groot 
zeer groot 	groot 
zeer groot 	groot 

zeer groot 	goed 

1) Deze tabel geldt niet als de drainage tevens voor infiltratie wordt gebruikt. 
2) Deze beoordeling geldt alleen voor zover de vermelde materialen aan zekere eisen voldoen. De kwaliteit 

is alleen gewaarborgd indien met KOMO-certificaat wordt geleverd. 
3) Globale prijsindicatie voor omhulling van een buis 0/ 60 mm op basis van het prijspeil 2e halfjaar 1985. 
4) Deze in de praktijk gehanteerde aanduidingen zijn niet gebaseerd op gestandaardiseerde kwaliteitseisen. 
5) Certificeringsmogelijkheid is in voorbereiding. 
6) De vermelde dunne materialen zijn gerangschikt naar toenemende sterkte. 
7) Alleen in Zeeland. 
8) Ook wel aangeduid als N25. 
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Tabel 4.1.10. Keuzemogelijkheden drainage-omhullingsmaterialen op gronden zonder gevaar voor 
ijzerafzettingenl) (Van Zeijts, 1986). 

KLEI- EN ZAVELGRONDEN2) KLEI-OP- ZAND- EN 
VEEN- EN LEEMGRONDEN2) 
VEEN- 
GRONDEN 

Materiaal 	profiel bevat 	overige klei- 
- 	 tot op drain- 	en zavel- 

diepte meer 	gronden 
dan 171/2% 
lutum3) (zware 
zavel en klei) 

bevat het profiel overal 
meer dan 17% leem? 

ia 	nee 

    

is het profiel 	is het profiel 
	

is het M50-cijfer 
volledig gerijpt? volledig gerijpt? 	 groter dan 120? 

ja 	nee 	ja 	nee 	 ja 	nee 

1 
	

2 	3 	4 	5 
	

6 
	

7 	8 	9 

IS HET MATERIAAL BR1UIKBAAR? 

VOLUMINEUS 

- plantaardig 
kokosvezel 750 
gr/m2 	 ja 	 - 	ja 	 ja 	ja 

. 
turf/kokosvezel 	 ja 	 ja 	 ja 	ja 

on turfvezel 	 ja 	 ja 	 ja 	ja 

- synthetisch 	-to 
polypropeenvezel 	o 
aanduiding 	o 
(A-kwaliteit) 	 ja 	ja 	ja 	ja 	 ja 	ja 	ja 

izo 
polypropeenvezel o 
aanduiding 
(B-kwaliteit) 	_ 	ja 	ja 	ja 	ja 	 ja 	ja 	ja 

polystyreenkorrels in — 
o kunststoffolie 	 ja 	ja 	ja 	ja 	 ja 	ja 	ja 

.= 
polystyreenkorrels in E 
kunststofnet5) 	 ja 	 - 	ja 	 ja 	ja 

o 
DUN 

- synthetisch 	a.) 
glasvlies 	 a) 	 ja 	 ja 	ja 
Cerex 25 grim' 	to) 	- 	ja 	- 	 ja 	ja 
Typar 68 gr/m2 	 ja 	 - 	ja 	ja 

1 
diverse breisels en 
weefsels van 
kunststof 	 ja 	- 	- 	 - 	ja 	ja 

1) Deze tabel geldt niet als de drainage tevens voor infiltratie wordt gebruikt. 
Bij gevaar voor ijzerafzettingen alleen volumineuze synthetische materialen toepassen. 

2) Indien in het profiel humeuze of venige lagen voorkomen alleen volumineuze materialen toepassen. 

3) 17% lutum = 25% afslibbaar. 

4) Indien het teken - is geplaatst, betekent dit niet altijd dat toepassing wordt afgeraden, maar wel dat betere 
alternatieven voorhanden zijn. 

5) Bij nader onderzoek moet de gevoeligheid voor zandinspoeling nog worden vastgesteld. 
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150 mm  

A 

{io 

A 

140 mm 610 mm 

a 	= binnendiameter van de door 

te steken buis minus 5 mm 

4.1.8. Drainagecontrole en onderhoud 

Controle op nieuw gelegde drainage 
Door de Landinrichtingsdienst zijn besteksbepalingen geformuleerd voor het leggen en 
controleren van buisdrainages. Uit deze bepalingen is het volgende overgenomen: 

Controlepunten ten aanzien van het ontwerp 
Drainrichting, -afstand, -diepte, -verhang, -diameter, -omhullings-, afdek- of filterma-
teriaal, eindbuizen en hulpstukken 

Controlepunten ten aanzien van het leggen 
Grondwerk, kwaliteit van de toegepaste materialen, strakke en rechte ligging van de buis 
en de verwerking van eindbuizen en hulpstukken. 

Wijze van controle 
Alleen voor de controle op hoogteligging en doorsteekbaarheid is een meetmethode ont-
wikkeld. 

Hoogteligging 
De hoogteligging wordt gemeten met behulp van een waterpastoestel, baak en eventueel 
drainprikker. 
De hoogteligging moet voldoen aan de volgende eisen: 
- de afwijking van de onderkant van de buis ten opzichte van de geprojecteerde verhang-

lijn mag niet meer bedragen dan de helft van de inwendige draindiameter; 
- de genoemde afwijking mag nergens zodanig zijn dat als gevolg van negatief verhang 

op enig plaats in de buis het water boven de aslijn van de buis kan blijven staan. 

Doorsteekbaarheid 
De doorsteekbaarheid wordt gemeten met behulp van een doorsteekapparaat en 
doorsteekkrachtmeter (fig. 4.1.16 en 4.1.17). De controle moet als volgt plaatsvinden. 
- binnen 3 weken na aanleg van de drainreeksen 10% van het aantal reeksen, met een 

minimum van 20, doorsteken; 
- voor buizen met een diameter van 50 tot 80 mm gelden de in tabel 4.1.11 genoemde 

toelaatbare drukkrachten. 

Doorsnede A - A 

Figuur 4.1.16. Doorsteekapparaat. 
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Afstand vanaf 
de eindbuis 

Bij zichtbare 
drainafvoer 

Geen drainafvoer 

Tabel 4.1.11. Toelaatbare drukkrachten bij doorsteekbaarheidsonderzoek voor buizen met een diameter van 
50 tot 80 mm. 

0 tot 100 m 
100 tot 200 m 
200 tot 300 m 
300 tot 400 m 

2 tot 3 kg 
3 tot 6 kg 
6 tot 9 kg 
9 tot 12 kg 

2 tot 4 kg 
4 tot 8 kg 
8 tot 13 kg 

13 tot 20 kg 

1. Vast om de staaf geklemde onderdelen: 
A klemmen, voor aanbrengen en afnemen 

te openen door lossing B in te drukken 
C geleidebeugel met snelsluiting 
D schaalverdeling in kg 

  

2. Beweegbare onderdelen: 
E drukveren 
F handvatten met richting 
G afleespijl 

Figuur 4.1.17. Doorsteekkrachtmeter. 

Onderhoud van drainage 
Drainage dient om de grondwaterstand te beheersen. Plasvorming door bijvoorbeeld een 
verdichte zode, een verslempte bouwvoor of een ploegzool is met drainage niet te voor-
komen. Voor het goed kunnen functioneren van een drain is het nodig dat het water er 
vrij doorheen kan stromen en dus niet gehinderd wordt door inspoeling of ingroei. Een 
visuele beoordeling van het afvoerverloop in natte perioden verschaft inzicht in het func-
tioneren van de drainage. Een vuistregel is dat na een droge dag de afvoer bij een goed 
werkende drainage ongeveer 2/3 bedraagt van die op de vorige dag. 

Eindbuizen 
Ieder jaar op goede ligging controleren, zo nodig herstellen, vrij maken van begroeiing, 
de eerste paar meter van de drainbuis met een stok reinigen. 

Drainreeksen 
Doorspuiting met water op een moment dat de drain enige afvoer heeft. 
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Doorspuit-materieel 
spuitkop met schuin achterwaarts gerichte waterstralen; 
slang op haspel; 
pomp met lage druk (< 20 bar), middeldruk (20-50 bar) of hoge druk (> 50 bar). 
Deze drukken gelden aan de pomp; bij de spuitkop is de druk aanzienlijk lager. 

Resultaten van doorspuiten 
lutum en silt zijn goed te verwijderen; 
ijzer- en zwavelafzettingen en wortelingroei zijn moeilijk te verwijderen, tenzij fre-
quent wordt doorgespoten; 
zand is vrijwel niet te verwijderen, maar wordt slechts over korte afstand verplaatst; 
in zandige ondergronden kan door een overmaat van water en/of een te hoge druk 
instabiliteit rond de drainbuis ontstaan, waardoor zandinspoeling kan optreden. 

Frequentie van doorspuiten 
De frequentie van doorspuiten hangt sterk af van de omstandigheden en het bodem-
gebruik. 
. in het algemeen doorspuiten in het eerste jaar na aanleg en afhankelijk van het functio-

neren van de drain en de omvang van de inspoeling om de 3 á 10 jaar; 
. bij ijzerafzettingen en wortelingroei (bos, windsingels) een keer per één of twee jaar. 

4.1.9. Literatuur 

Beers, W.F.J. van, 1965. 
Some nomographs for the calculation of drain spacings. Bull. 8. Int. Instit. for Land Recl. and Impr., 
Wageningen. 

Beers, W.F.J. van, 1976. 
The auger-hole method. Bull. 1. Int. Instit. for Land Recl. and Impr., Wageningen. 

Boumans, J.H. 1963. 
Een algemene nomografische oplossing van stationaire vraagstukken. Polytechn. Tijdschr. (18): 
p.545-551. 

Boumans, J.H. 1972. 
Veldboek voor land- en waterdeskundigen. Hfdst. H. 1.1.4. Int. Instit. for Land Recl. and Impr., Wa-
geningen. 

Boumans, J.H., 1978. 
Drainage calculations in stratified soils using the anisotropic soil model to simulate hydraulic conducti-
vity conditions. Proc. of the Intern. Drainage Workshop, Publ. 25. Int. Instit. for Land Recl. and 
Impr., Wageningen. 

Bouwer, H., 1961. 
A double tube method for measuring hydraulic conductivity of soil in situ below a watertable. Proc. 
Soil Sci. Soc. Am. 25: p.334-339. 

Cavelaars, J.C. , 1978. 
Composing a drainage pipe line out of sections with different diameters. Proc. of the Intern. Drainage 
Workshop, Publ. 25. Int. Instit. for Land Recl. and Impr., Wageningen. 

543 



Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, 1986. 
Verklarende hydrologische woordenlijst. Rapporten en nota's no. 16. 
Commissie voor Hydrologische Onderzoek TNO, 's-Gravenhage. 

Dekker, K., 1983. 
Een samenhangend ontwerp voor het ontwaterings- en afwateringsstelsel. Interne notitie Land-
inrichtingsdienst, Utrecht. 

Deklcer, K. en G.A. Ven, 1982. 
De afvoercapaciteit van drainbuizen en de invloed op het drainage-ontwerp. Cultuurtechn. Tijdschr. 
22(1): p.38-47. 

Deklcer, L.W., J. Bouma en D.H. Boersma, 1981. 
De horizontale en verticale verzadigde doorlatendheid van zware kleilagen, gemeten met de kubus 
methode. Cultuurtechn. Tijdschr. 21(3): p.174-181. 

Ernst, L.F., 1950. 
A new formula for the calculation of the permeability factor with the auger-hole method. TNO, Gro-
ningen. 

Ernst, L.F., 1954. 
Het berekenen van stationaire grondwaterstromingen, welke in een verticaal vlak afgebeeld kunnen 
worden. Rapport IV. Landbouwk. Proefstation, Groningen. 

Grontmij, 1979. 
Onderzoek doorlatendheid zanden. Intern rapport Grontmij N.V. 

Hooghoudt, S.B., 1940. 
Bijdrage tot de kennis van enige natuurkundige grootheden van de grond. Versl. Landbouwk. Ond. 
no. 46: p.515-707. 

Hoorn, J.W. van, 1978. 
Determining hydraulic conductivity with the inversed augerhole method and infiltrometer methods. 
Proc. of the Intern. Drainage Workshop, Publ. 25. Int. Insta. for Land Recl. and Impr., Wageningen. 

Jager, A.W. de, 1965. 
Hoge afvoeren van enige Nederlandse stroomgebieden. Dissertatie. Pudoc, Wageningen. 

Kessler, J. and R.J. Oosterbaan, 1974. 
Determining hydraulic conductivity of soils. Drainage principles and applications, Vol. III. Publ. 16. 
Int. Instit. for Land Recl. and Impr., Wageningen. 

Knops, J.A.C. en F.C. Zuidema, 1977. 
Aanbevelingen voor de keuze van omhullingsmaterialen voor drainbuizen. Cultuurtechn. Tijdschr. 
16(6): p.274-283. 

ICrayenhoff van de Leur, D.A., 1958. 
A study of non-steady groundwater flow with special reference to a reservoir coefficient, Deel I. De 
Ingenieur 70: p.87-94. 

Kuntze, H. und R. Eggelsmann, 1974. 
Erkennen und Bestimmen der Verockerungsgefahr fik Drune im Felde. Wasser und Boden 26(10): 
p.294-297. 

Landinrichtingsdienst, 1978. 
Rapport Werkgroep Inventarisatie van de Waterbeheersing. Utrecht. 

Landinrichtingsdienst, 1981 
Drainagevooronderzoek in ruilverkavelingen. Meded. 136. Utrecht. 

Luthin, J.W. and D. Kirkham, 1949. 
A piezometer method for measuring permeability of the soil in situ below a water table. Soil Sci. 68: 
p.349-358. 

Maasland, M., 1959. 
Water table fluctuations induced by intermittant recharge. J. Geoph. Res. 64: p.549-589. 

Ministerie van Landbouw en Visserij, 1988 
Aanleg en onderhoud van drainage. Vlugschrift voor de Landbouw nr. 361, Ministerie van Landbouw 
en Visserij, 's-Gravenhage. 

Molen, W.H. van der, 1960. 
Over de diameter van drains en hoofddrains. Rapport. Grontmij N.V., De Bilt. 

544 



Segeren, W.A., 1967. 
Dictaat van theoretische beschouwingen over de waterhuishouding. Interne publikatie Rijksdienst voor 
de Usselmeerpolders, Lelystad. 

Someren, C .L. van, 1958. 
Het drainage-onderzoek in Nederland. Cultuurtechnische Dienst, Utrecht. 

Wesseling, J., 1965. 
Stromingsweerstanden in plastiek drainbuizen. Nota 293. Instit. voor Cultuurtechniek en Waterhuis-
houding, Wageningen. 

Wesseling, J., 1969. 
Bergingsfactor en drainageciterium. Meded. 118. Instit. voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, 
Wageningen. 

Zeijts, T.E.J. van, 1986. 
Voorlopige aanbevelingen voor de keuze van drainage-omhullingsmaterialen. Cultuurtechn. Tijdschr. 
25(5): p.343-356. 

545 



Nr. Term 	Omschrijving 

1 	afvoer 	Debiet (10) uit een gebied. 

2 	afvoercapaciteit 
	

De hoogste afvoer (1) die onder 
bepaalde omstandigheden een water-
loop of kunstwerk kan passeren. 

3 	afvoeroverschrij-  Het aantal keren dat een bepaalde 
dingsfrequentie 	afvoer (1) in een zekere periode 
(afvoerfrequentie) wordt bereikt of overschreden. 

Gangbare 	Dimensie 
eenheid 

s-1 	L' T-1  

m' • s-1 	L' T-1  

Symbool 

Q 

dim.loos 	P 

4.2. Afwatering 

4.2.1. Inleiding 

De afwatering vormt het onderdeel van het waterbeheersingssysteem dat zorg draagt voor 
het transport van water door het waterlopenstelsel naar een lozingspunt, vanwaar het wa-
ter al of niet op kunstmatige wijze uit het gebied geloosd wordt. 
In perioden met neerslagoverschot moet het waterlopenstelsel de overtollige hoeveelheid 
water afvoeren en in perioden met een verdampingsoverschot moet zonodig conservering 
in of aanvoer door het stelsel kunnen plaatsvinden. Aan- en afvoer van water moet zodanig 
kunnen worden geregeld dat er een op het bodemgebruik afgestemde optimale situatie 
ontstaat. 
De afwateringsmiddelen bestaan uit waterlopen en kunstwerken. 
Afhankelijk van de af te voeren hoeveelheden water, toelaatbare peilen, maximum toe-
laatbare stroomsnelheden, weerstandsfactoren en grondmechanische aspecten worden de 
waterlopen en de kunstwerken gedimensioneerd (zie hfdst. V. 1.1). De maatgevende 
neerslag, de bodemgesteldheid en het grondgebruik bepalen in belangrijke mate de bo-
vengenoemde dimensioneringsvoorwaarden. De afwatering mag geen belemmering vor-
men voor een goede ontwatering. 
In dit hoofdstuk worden afvoer- en droogleggingsnormen vermeld. Ook worden enkele 
modellen ter bepaling van afvoerintensiteiten beschreven. 

4.2.1. Begrippen 

De onderstaande begrippen zijn ontleend aan de "Verklarende hydrologische woorden-
lijst", Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (1986). 

4 	afvoersysteem 

5 	afwatering 

Het samenhangend geheel van 
drainagebuizen, greppels, waterlopen, 
kunstwerken en lozingsmiddelen voor 
de afvoer van water uit een gebied. 

De afvoer van water via een stelsel 
van open waterlopen naar een lozings-
punt van het afwateringsgebied. 
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ontwateringsdiepte  

grondoppervlak 

grondwaterspiegel 

drooglegging  

Nr. Term 	Omschrijving 	 Gangbare 	Dimensie 	Symbool 
eenheid 

6 	basisafvoer 

12 drooglegging 

Trage afvoer, dat is dat deel van de 
afvoer dat als gevolg van langdurige 
berging eerst na geruime tijd tot stand 
komt. De berging kan plaatsvinden in 
de bodem, in meren (waaronder stuw-
meren), in de vorm van sneeuw enz. 

Het verwijderen van overtollig water 
door middel van een gemaal. 

Het volume water dat aanwezig 
is binnen een bepaald gebied. 

Het volume water dat geborgen 
kan worden tussen het streefpeil 
en het aanvaardbaar hoogste peil. 

Het vloeistofvolume dat per tijdseen-
heid door een doorsnede stroomt. 

De grondwaterstand die bereikt wordt cm 
na een droge periode en dan bij 
benadering overeenkomt met: 
a. de waterstand in de ontwaterings-

middelen; 
b. de hoogteligging van de drain- 

buizen; 
c. de bodem van waterlopen op het 

moment dat deze droogvallen. 

Het hoogteverschil tussen de water- 	cm 
spiegel in een waterloop en het 
grondoppervlak. 

7 
	

bemalen 

8 
	

berging (geborgen 
hoeveelheid water) 

9 
	

bergingscapaciteit 
(af te raden term: 
open-water-
berging) 

10 	debiet 

11 	drainagebasis 

L3  T- ' 
	

Qo 

L3 	V 

L3 	V 

L3  T-1 	Q 

L 	 h 

m3. s -1 

m3 

 m3  

m3  • s- lof 
liters' 

13 	hoogwaterpeil 

14 hoogwater- 
normpeil 

Cultuurtechnische term. De waterstand cm 
in een kleine waterloop behorende 
bij een afvoer die gemiddeld 1 dag per 
jaar wordt bereikt of overschreden. 
Deze afvoer volgt uit de specifieke 
afvoeren (24) van de deelgebieden. 

De gewenste waterstand in een water- cm 
loop behorende bij een ontwerpafvoer 
die 1 dag per jaar wordt bereikt of 
overschreden 

h 

h 
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Nr. Term 
	Omschrijving 

	 Gangbare 	Dimensie 	Symbool 
eenheid 

15 	lozing 

16 maatgevende 
afvoer 

Kunstmatige of natuurlijke afvoer 
(1) van overtollig water. 

De afvoer die bepalend is gesteld voor m3- s-1 
het ontwerp of een deel ervan. 

De gewenste waterstand in een water- cm 
loop behorende bij een ontwerpafvoer 
die 1 dag per 100 jaar wordt bereikt 
of overschreden. 

Cultuurtechnische term. De water- 	Crtt 

stand in een ldeine waterloop 
behorende bij een afvoer die 50% 
bedraagt van de bij het hoogwaterpeil 
(13) behorende afvoer. Onder Neder-
landse omstandigheden wordt deze 
waterstand op 10 á 20 dagen per jaar 
bereikt of overschreden. 

L' T-1 

 

17 maximaalwater-
normpeil 

18 normaal waterpeil 

 

h 

h 

19 normaalwater- 	De gewenste waterstand in een water- cm 
	

h 

normpeil 
	

loop behorende bij een ontwerpafvoer 
die 10 á 20 dagen per jaar wordt 
bereikt of overschreden. Dit peil ligt 
ten grondslag aan het ontwerp van de 
waterloop. 

20 ontwaterings- 	De afstand tussen het grondoppervlak cm 
diepte 	en de hoogste grondwaterstand tussen 

de ontwateringsmiddelen. 

21 peilgebied 
	

Een gebied waarin één en hetzelfde 
peil wordt nagestreefd. 

22 polderpeil 	a. Het peil in de waterlopen van een 	cm 	 P P 
polder dat d.m.v. inlaten en 
afvoeren wordt beheerst. 

b. Het reglementair vastgestelde water- cm 
	

P P 
peil in een polder dat door de be- 
herende instantie wordt nagestreefd. 

23 snelle afvoer 	De totale afvoer minus de basis- 	m' s-1 	 L" T-1 

afvoer (6). 

24 specifieke afvoer Afvoer per oppervlakte-eenheid 
	

liter • s-'• ha-' L T-1 
(afvoerintensiteit van het beschouwde gebied (met 
af te raden ter- 	een gekozen overschrijdings- 
men: afvoercoëffi- frequentie) welke wordt gebruikt 
ciënt, afvoerdicht- voor het ontwerp van leidingen 
heid, afvoerfactor) en bijbehorende kunstwerken. 

25 stuwpeil 
	

Feitelijk of nagestreefd peil op een 	cm 	 S. P 
bepaalde plaats in een stuwpand. 

26 topafvoer 	De grootste afvoer die gedurende 	m3.s-1 	L' T-1 
	

Q 
een hoogwaterperiode voorkomt. 
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4.2.3. Enkele grootheden van de afwatering 

Grootheden voor het ontwerp 
De belangrijkste grootheden voor het ontwerp zijn de maatgevende afvoeren en droogleg-
gingen. 

de afvoeren 
Voor het ontwerp wordt een maatgevende afvoer of een afgeleide daarvan gekozen. 
Onderscheiden kunnen worden: 
- De Maatgevende Afvoer die 1 á 2 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. 
- De Halve Maatgevende Afvoer die 10 á 20 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. 
- De Maximale Afvoer die 1 á 2 dagen per 100 jaar wordt bereikt of overschreden. 

de droogleggingen 
De waterstanden in het waterlopenstelsel kunnen sterk fluctueren. Voor het ontwerp 
wordt een hoogst toelaatbare waterstand gekozen, die bij voornoemde afvoer optreedt. 
Deze wordt de droogleggingsnorm genoemd. In een afvoersituatie kunnen de volgende 
droogleggingsnormen worden onderscheiden: 

- Hoog Waternormpeil (H .W.-normpeil); geldt bij maatgevende afvoer en mag dus gemid-
deld 1 dag per jaar worden bereikt of overschreden. 

- Normaal Waternormpeil (N.W.-normpeil); geldt bij halve maatgevende afvoer en mag 
dus 10 á 20 dagen per jaar worden bereikt of overschreden. 

- Maximaal Waternormpeil (M.W.-normpeil); geldt bij maximale afvoer en mag dus ge-
middeld 1 dag per 100 jaar worden bereikt of overschreden. 

Bij weinig of geen afvoer wordt in vlakke gebieden gestreefd naar handhaving van een 
bepaald polderpeil, afhankelijk van terreingesteldheid, gebiedsgrootte en agrohydrologi-
sche omstandigheden. Peilhandhaving vindt plaats door bemalen, inlaten en/of stuwen 
(stuwpeil). 
In hellende gebieden is bij weinig of geen afvoer voor peilbeheersing het plaatsen van 
stuwen noodzakelijk. Met stuwen is een zekere mate van conservering mogelijk. 

De normstelling voor het ontwerp 
De normstelling voor het ontwerp is een compromis tussen kosten en baten, waarbij reke-
ning wordt gehouden met nog aanvaardbare risico's. 

Voor de landinrichtings- en waterschapswerken geldt voor de dimensionering veelal de 
volgende werkwijze: 
- De afmetingen van waterlopen worden berekend op basis van halve maatgevende afvoer, 

zodanig dat de berekende drooglegging de gewenste drooglegging op niet meer dan 5 
á 10% van de oppervlakte die afwatert op de betreffende waterlopen onderschrijdt en/of 
op niet meer dan 10 á 15 % van deze oppervlakte overschrijdt. De te hanteren droogleg-
gingsnormen worden gedifferentieerd naar grondsoort en grondgebruik. 
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- Het aldus berekende profiel wordt vervolgens belast met de maatgevende afvoer; de 
hierbij optredende peilen mogen de H.W.-normpeilen niet overschrijden. 

- Kunstwerken en gemalen worden ontworpen op de maatgevende afvoer. 
- Bij hellende gebieden wordt nog een controleberekening uitgevoerd met de maximale 

afvoer (M.W.-normpeil) om te kunnen corrigeren als er inundaties of te hoge stroom-
snelheden ter plaatse van de kunstwerken optreden. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van het ontwerpproces wordt verwezen naar hfdst. 
V. 1.2. 

In de Usselmeerpolders wordt bij de dimensionering van het afwateringsstelsel (tochten 
en vaarten) uitgegaan van genormaliseerde dwarsprofielen. Als kleinste waterhoudend 
profiel wordt het zogenaamde 6-profiel (6 m2 watervoerende doorsnede) toegepast. 
Het watervoerend profiel wordt zo gekozen, dat bij maatgevende afvoer en bij polderpeil 
een stroomsnelheid van 0,25 m • s-1 niet wordt overschreden. Voor de vaarten kunnen de 
eisen voor scheepvaart maatgevend zijn. Ter plaatse van de gemalen wordt de maatgeven-
de afvoer van de vaarten afgestemd op de bemalingscapaciteit. 
Afhankelijk van grondsoort en grondgebruik worden droogleggingsnormen en toelaat-
bare peiloverschrijdingen geformuleerd. Hierbij moet rekening gehouden worden met 
eventuele zakking van het maaiveld. 

4.2.4. Afvoer- en droogleggingsnormen in de praktijk 

In de praktijk wordt voor de dimensionering van het waterlopenstelsel veelal van empi-
risch bepaalde normen uitgegaan. Bekend zijn geworden de in Noord-Brabant door 
Blaauw en Oostra (1962) geformuleerde criteria, de in Drenthe gehanteerde normen en 
de door Sonneveld voor de Heidemij opgestelde criteria. 
In de loop der tijd zijn deze normen op basis van bredere praktijkervaringen, en inciden-
teel ondersteund door meetgegevens in vergelijkingsgebieden, verder gedifferentieerd 
naar grondsoort, grondgebruik en grondwaterstandsverloop (Gt). Veelal wordt daarbij 
gebruik gemaalct van de door de Werkgroep Afvoerberekeningen (1979) opgestelde "Richt-
lijnen voor het berekenen van afwateringsstelsels in landelijke gebieden". 

Afroenzormen 
Bij het ontwerp van waterlopenstelsels voor landinrichtings- en waterschapswerken wor-
den voor de grootte van de maatgevende afvoer in tabel 4.2.1 richtlijnen gehanteerd: 

In de Usselmeerpolders worden voor het waterlopenstelsel afvoernormen gehanteerd, 
waarin rekening is gehouden met de gebiedsgrootte: 
- tochten en sloten 	: 1,50 1. s-l• ha-1 
- vaarten 	 : 1,25 1. s-1 • ha-1 of hoger 
De bemalingscapaciteit wordt berekend op grond van de openwaterberging, het te ver-
wachten waterbezwaar en de met een zekere frequentie toelaatbare polderpeiloverschrij-
dingen Voor de bestaande Usselmeerpolders met een openwaterberging van 1 á 1,5 % 
bedraagt de geïnstalleerde bemalingscapaciteit 1,35 á 1,70 1.s-1. ha-1. 
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Tabel 4.2.1. Richtlijnen voor de grootte van de maatgevende afvoer. 

Bodemgesteldheid en Gt-klasse maatgevende afvoer 

I s 1  • ha- ' nun • d- ' 

Drainage-behoeftige gronden (polders) en gronden 
met Gt I, II en III 

1,33 - 1,67 11,5 - 14,4 

Zandgronden met Gt IV en V 1,00 8,6 

Zandgronden met Gt V* en VI 0,67 5,8 

Zandgronden met Gt VII 0,33 2,9 

Bosgebieden en overige gronden zonder zichtbare afvoer met Gt VII 0,10 0,9 

Opmerkingen bij tabel 4.2.1: 
- Voor gebieden met kwel wordt de afvoernorm verhoogd. 
- De Gt kan veranderen ten gevolge van werken aan het ontwaterings- en/of het afwateringsstelsel. In Noord-

Brabant wordt in zandgebieden bij verbetering van het primaire afwateringssysteem op basis van de normen 
uit de tabel, voor de kleinere waterlopen van een 25% lagere afvoernorm uitgegaan. 

Droogleggingsnormen 
Voorzover uitsluitend het nastreven van optimale agrohydrologische omstandigheden in 
het geding is, zijn de in tabel 4.2.2 opgenomen droogleggings-ontwerpnormen voor 
landinrichtings- en waterschapswerken richtinggevend. 
Indien naleving van deze normen leidt tot bijvoorbeeld zeer dure waterbeheersingsplan-
nen (onder andere in verband met versnelde maaivelddaling in veenweide gebieden) of 
onaanvaardbare effecten op de natuur, dan wordt wordt in de praktijk van deze normen 
afgeweken. 
Voor drainage behoeftige gronden zijn de N.W.-normpeilen afgeleid van de optimale 
draindiepten zoals vermeld in Vlugschrift voor de Landbouw nr.361 "Aanleg en onder-
houd van drainage" (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1988). 
Uitgangspunt hierbij is dat bij halve maatgevende afvoer het N.W.-normpeil zich 10 cm 
onder de drainuitmonding bevindt. Dit betekent dat in ieder geval tijdens het aantal keren 
(10 á 20 per jaar) dat het drainage-criterium (7 mm • d -1) optreedt, de drains vrij kunnen 
lozen. Deze frequentie is ongeveer gelijk aan die van de halve maatgevende afvoer waar-
op het N.W.-normpeil van toepassing is. 
De marge van 10 cm wordt aangehouden in verband met het optredende verhang in de 
kavelsloten en een eventuele onnauwkeurigheid in de diepteligging van de drains. 
De H.W.-normpeilen zijn conform die in het rapport van de Werkgroep Inventarisatie 
van de Waterbeheersing (1978). 
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Tabel 4.2.2. Droogleggings-ontwerpnormen voor bouwland en grasland in m -mv 

Grondsoort 

bovengrond 	ondergrond 
1) 

moerig 	 moerig (veen) 
leemarm zand 
zwak lemig zand 
sterk lemig zand/lfiss 
lichte zavel 
zware zavel 
klei 

zand/lfiss 	 moerig (veen) 
leemarm zand 
zwak lemig zand 
sterk lemig zand/lfiss 
lichte zavel 
zware zavel 
klei 

lichte zavel 
	

moerig (veen) 
leemarm zand 
zwak lemig zand 
sterk lemig zand/lfiss 
lichte zavel 
zware zavel 
klei 

zware zavel 
	

moerig (veen) 
leemarm zand 
zwak lemig zand 
sterk lemig zand/lfiss 
lichte zavel 
zware zavel 
klei 

klei 
	

moerig (veen) 
leemann zand 
zwalc lemig zand 
sterk lemig zand/lfiss 
lichte zavel 
zware zavel 
klei 

alle 	 grof zand 3) 

H.W. 
norm-
peil 

Bouwland Grasland 

N.W. 
norm- 
peil 

optimale 
drain 
diepte 2) 

N.W. 
norm- 
peil 

optimale 
drain-
diepte 2) 

0,60 1,05 0,95 0,85 0,75 
0,50 0,95 0,85 0,85 0,75 
0,50 1,00 0,90 0,85 0,75 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 

0,60 1,05 0,95 0,85 0,75 
0,50 0,95 0,85 0,85 0,75 
0,50 1,00 0,90 0,85 0,75 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 

0,60 1,10 1,00 0,85 0,75 
0,50 0,90 0,80 0,85 0,75 
0,50 1,15 1,05 0,85 0,75 
0,60 1,20 1,10 0,90 0,80 
0,60 1,30 1,20 0,90 0,80 
0,60 1,25 1,15 0,90 0,80 
0,60 1,20 1,10 0,90 0,80 

0,60 1,05 0,95 0,85 0,75 
0,50 0,90 0,80 0,85 0,75 
0,50 1,00 0,90 0,85 0,75 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,20 1,10 0,90 0,80 
0,60 1,15 1,05 0,90 0,80 
0,60 1,15 1,05 0,90 0,80 

0,60 1,00 0,90 0,85 0,75 
0,50 0,90 0,80 0,85 0,75 
0,50 1,00 0,90 0,85 0,75 
0,60 1,10 1,00 0,90 0,80 
0,60 1,20 1,10 0,90 0,80 
0,60 1,25 1,15 0,90 0,80 
0,60 1,30 1,20 0,90 0,80 

0,50 0,80-1,10 n.v.t. 0,70-1,00 n.v.t 

1) Bovengrond is gedefinieerd als de eerste 35 cm beneden maaiveld 
2) Drains liggen horizontaal; optimale draindiepte = sleufbodemdiepte (zie ook par. III. 4.1.4 ). 
3) Gronden waarbij rond 1 m - mv de doorlatendheid erg groot is, zijn in het algemeen niet drainage behoef-

tig. In de tabel zijn deze gekarakteriseerd met een grofzandige ondergrond. In deze situaties na te streven 
N.W.-normpeilen zijn afhankelijk van slootafstanden en kwel- of wegzijgingssituaties. 
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In de Usselmeerpolders worden droogleggingsnormen gehanteerd die goed aansluiten 
bij de ontwateringscriteria en draindiepte. 

Tabel 4.2.3. De gewenste diepte van het polderpeil in de vaarten en tochten ten opzichte van het maai-
veld na zakking, ca 80 jaar na droogvallen van de Usselmeerpolders. 

Bestemming 	zware zavel- of 	lichte zavel 	 zandgrond 
kleigrond 

Akkerbouw en 	1,40 m 	 1,50 m 	 winter 	1,40 m 
grove tuinbouw 	 Zomer 	ondieper 

Grasland 	1,30 m 	 1,40 m 	 winter 	1,30 m 
zomer 	ondieper 

Fruitteelt 	1,60 m 	 n.v.t. 	 n.v.t. 

Bos 	 1,30 m 	 1,40 m 	 ca. 1,00 m 

N.B. Het gewenste zomerpeil in zandgronden is sterk afhankelijk van de eisen van het gewas en de zand-
grofheid. 

Voor de afvoerperiode zijn de volgende eisen ten aanzien van overschrijdingen van de 
polderpeilen geformuleerd: 
a. Voor grasland, bouwland of bos op fijnzandige of lichte zavelgronden, alsmede inten-

sieve recreatie terreinen op zandgronden: 
- 1 x per jaar gedurende hoogstens 2 dagen 1,00 m —mv 
- 1 x per 10 jaar gedurende hoogstens 1 dag 0,75 m —mv 

b. Voor bouwland of fruitteelt op zware zavel- of kleigrond, alsmede bos op zandgrond: 
- 1 x per jaar gedurende hoogstens 2 dagen 0,75 m —mv 
- 1 x per 10 jaar gedurende hoogstens 1 dag 0,50 m —mv 

Afvoer en waterdiepte bij verschillende frequenties 
In de praktijk van het waterlopenontwerp blijkt dat de N. W. -normpeilen bijna altijd be-
palend zijn voor de dimensionering en dat het opgegeven H.W.-normpeil vaak aanzien-
lijk onderschreden wordt. Enig inzicht in de te verwachten peiloverschrijdingen bij een 
gegeven waterloop kan verkregen worden uit het verband tussen afvoer en waterdiepte 
bij verschillende frequenties. 

de frequenties van de afvoeren 
Uit figuur 4.2.1 kan globaal de gemiddelde frequentie van de afvoeren in landelijke ge-
bieden, uitgedrukt in een percentage van de maatgevende afvoer, bepaald worden. 

de fluctuaties van de peilen 
Uitgaande van een gegeven dwarsprofiel en de formule van Manning (zie hfdst. V. 2.3 ) 
kan onder verwaarlozing van kleine verschillen veroorzaakt door taluds en (extreme) 
bodembreedte-waterdiepte verhoudingen, de waterdiepte bij verschillende afvoerfre-
quenties uit figuur 4.2.2 afgeleid worden. 
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Uit figuur 4.2.2 blijkt dat bij maatgevende afvoer de waterdiepte globaal 1,3 á 1,4 x 
zo groot is als de waterdiepte bij halve maatgevende afvoer. Bij een verschil van bijvoor-
beeld 0,50 m tussen de droogleggingseis bij halve en hele maatgevende afvoer moet de 
waterdiepte bij halve maatgevende afvoer minstens 1,30 m bedragen voordat de H.W.- 
normpeilen bepalend worden voor het ontwerp. 

Voor een nauwkeuriger benadering van de relatie afvoer en waterdiepte, waarbij reke-
ning gehouden wordt met de bodembreedte en taludhelling (1:n) kan de invloed van de 
afvoer op de waterdiepte berekend worden met de door Wesseling (1982) afgeleide 
formule: 

Q2 	r h2 \ 2,4 (b/n) -"9  

Q, 	h, ) 

waarin: 

Q = het debiet 	 (m3  • s- ') 
h = de waterdiepte 	 (m) 
b = de bodembreedte 	 (m) 
n = de taludhelling 1:n 

In figuur 4.2.3 zijn de relaties weergegeven. 

QVQ] 

2,8 

2,6 - 

2,4 - 

2,2 - 

2,0 - 

1,8 - 

1,6 - 

1,4 - 

1,2 - 

1,0 	 
0 

 

  

1,2 

 

    

 

8 	 10 
b/n 

Figuur 4.2.3. Verhouding Q2/Q, bij verschillende waterdiepten 
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Hieruit blijkt eveneens dat bij vergroting van de waterdiepte met een factor 1,4 de afvoer-
capaciteit ongeveer 2 x zo groot wordt; voor kleinere waterlopen loopt dit zelfs op tot 
een factor 2,2. 

4.2.5. Modellen ter bepaling van afvoerintensiteiten 

Algemeen 
Naast empirisch bepaalde normen kan ook van modellen gebruik worden gemaakt om 
de afvoerintensiteiten van een gebied te bepalen en daaruit de maatgevende afvoeren af 
te leiden. 
De mogelijkheden hiertoe hangen af van de beschikbare gegevens zoals neerslag en ver-
damping, afvoergegevens (maalstaten, peilen, drainafvoeren, grondwaterstanden) en 
karakteristieken van de afvoerstelsels (doorlatendheden, bergingsmogelijkheden, kwel 
en dergelijke). 
Ingeval summiere meetgegevens beschikbaar zijn, dienen eerst de afvoerkarakteristie-
ken bepaald te worden, waarna de afvoerintensiteiten uit neerslaggegevens gereconstru-
eerd kunnen worden. Bij deze werkwijze wordt vaak gebruik gemaakt van niet-
stationaire modellen, van bijvoorbeeld De Jager (1965) (reservoircoëfficient) of De 
Zeeuw-Hellinga (1958) (reactiefactor). Door deze grootheden te koppelen aan gebieds-
kenmerken en ontwateringsintensiteiten, kan de relatie tussen het ontwaterings- en het 
afwateringsstelsel in het ontwerp van beide stelsels tot uitdrukking worden gebracht. 

Methode De Jager 
Deze methode wordt vooral toegepast in hellende gebieden met ongestremde lozing. De 
afvoerkarakteristiek bestaat uit een als constant te beschouwen "basisafvoer", een re-
servoircoëfficient (1) voor de snelle afvoer, en het percentage van de oppervlakte dat aan 
de snelle afvoer deelneemt. 
Onder verwaarlozing van de radiale- en intreeweerstand wordt de reservoircoëfficient 
j gedefinieerd als: 

pL2  
,21(13 

waarin: 

# = bergingscoëfficient (-) 
L = drain- of slootafstand (m) 
KD = doorlaatvermogen (m2 • d-2) 

Op basis van een lange reeks neerslaggegevens zijn met behulp van de formule van Kray-
enhoff van de Leur voor verschillende j-waarden lange reeksen afvoeren berekend. Van 
elke reeks is de frequentie van de afvoeren bepaald (fig. 4.2.4). 
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Figuur 4.2.4. Frequentiediagram overeenkomstig het diagram van De Jager 

Bij het bepalen van de afvoerkarakteristiek van een gebied is het noodzakelijk de tijdsin-
tervallen van de neerslag waaruit afvoeren worden berekend, aan de j-waarde aan te pas-
sen. Als vuistregel kan gelden dat het tijdsinterval ca. 1/3 á 1 / 4 moet bedragen van de 
j-waarde van het systeem. 

Methode De Zeeuw -Hellinga 
Deze methode wordt vooral toegepast in vlakke gebieden met bemaling. Ingeval de 
radiale- en intreeweerstand sterk overwegen boven de horizontale weerstand verdient 
deze methode de voorkeur. 
De methode karakteriseert een gebied door een reactiefactor (a.) die uit afvoergolven be-
paald kan worden. De afvoer wordt uiteengerafeld in deelafvoeren, die ieder een eigen 
reactiefactor bezitten en die daardoor verschillend snel op de neerslag reageren. 
Het afvoerverloop kan worden beschreven door: 

q, = q(t _ t)  • e at 	rit (1 — e —at) 

waarin: 

qt  = afvoer op tijdstap t 	 ( m • (1-1 ) 
nt  = effectieve neerslag op tijdstap t 	 (m • d- ') 
t = tijdstap 	 (d) 
a = reactiefactor 	 (d-1) 

Vergelijking van beide methoden 
Hoewel bij de methode De Jager van een ander stromingstype uitgegaan wordt als bij 
de methode De Zeeuw-Hellinga, blijken de verschillen in uitkomsten bij praktische toe-
passing gering. Bij benadering geldt dat j= l/a. 
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De grootheden j en a worden meestal uit het verloop van afvoeren en grondwaterstanden 
bepaald. Dit wordt dan uitgevoerd in perioden zonder neerslag en met weinig verdam-
ping volgend op een regenrijke periode, waarin van een zogenaamde uitputtings- of 
staartverloop sprake is. 
De a of j waarde is te bepalen uit: 

1 	2,3 (log qt  — log q (t —1) 

J 

Uit de afname van de afvoer in de tijd kan uit figuur 5 de a. of j waarde afgelezen worden. 

Figuur 4.2.5. 
Het verband tussen de afname van 
de afvoer in de tijd (t) en de a of 
Jij waarde. 

-
1 

of a 

1,2 - 

1,0 - 

0,8 - 

0,6 - 

0,4 - 

0,2 - 
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10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 

afname tot Wo 

 

0 

In tabel 4.2.4 zijn enkele waarden voor a ,  en j weergegeven zoals deze uit afvoermetingen 
afgeleid zijn (Landbouwhogeschool, 1975). 

Tabel 4.2.4. Waarden voor a en j 

a 
(d- ') 

j 
(d) 

500 - 700 0,0014 0,002 
100 - 200 0,005 - 	0,01 

1 - 	10 0,1 - 	1,0 

0,3 - 	0,7 1,5 3,0 
0,03 - 	0,07 15 30 

0,0005 - 	0,0003 300 - 2000 

Afvoertype 

afvoer van 1000-4000 m2  verhard oppervlak 
oppervlakte afvoer van sterk hellend terrein 
oppervlakte afvoer; afvoer van gronden met 
zeer ondiep gelegen ondoorlatende lagen 
gedraineerde goed ontwaterde landbouwgrond 
slecht ontwaterd grasland met dichtgegroeide 
sloten ("moerasafvoer") 
afvoer van kwelwater uit hoge, zeer 
doorlatende terreinen (Veluwe, Z-Limburg) 
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4.2.6. De samenhang tussen het ontwaterings- en het afwateringsstelsel 

De transportcapaciteit van het waterlopenstelsel en het gemaal moeten, rekening hou-
dend met de afvoeren van het niet-agrarisch gebied en met benutting van de bergingsmo-
gelijkheden van de grond en het open water, afgestemd zijn op de afvoerintensiteiten 
van het ontwateringsstelsel (sloten en/of drainage). 

De afvoerintensiteiten van het ontwateringsstelsel kunnen afgeleid worden uit de door 
Wesseling (1969) op de grafiek van De Jager (1965) gebaseerde vergelijking voor het 
drainageontwerp: 

s =  8 	_1  	1-b . m -b 
m  2 a 

waarin de relatie tussen het drainagecriterium (s/m), de bergingscoëfficient (p) en de 
hoogst toelaatbare opbolling (m) bij een zekere overschrijdingsfrequentie (a en b) tot uit-
drukking gebracht is. (Zie par. III. 4.1.4 Ontwateringsnormen). 
De afvoerintensiteit die optreedt bij de met een zekere frequentie hoogst toelaatbare 
grondwaterstand en de draindiepte kunnen de randvoorwaarden van afvoer en droogleg-
ging voor het waterlopenstelsel vormen (Dekker, 1983). Op dit moment ontbreekt echter 
een goed inzicht in de toelaatbare grondwaterstanden bij verschillende frequenties. Voor 
het verkrijgen van dit inzicht dienen nog uitvoerige modelberekeningen en praktijktoet-
singen (HELP onderzoek) te worden uitgevoerd. Vooralsnog worden ontwaterings- en 
afwateringsstelsels dan ook afzonderlijk ontworpen op de wijze zoals in deel III en deel 
V van dit Vademecum is beschreven. 
Ter illustratie van een samenhangend ontwerp van het ontwaterings- en het afwate-
ringsstelsel is in de figuren 4.2.6a en 4.2.6b, uitgaande van twee willekeurig gekozen 
ontwerperiteria, de relatie weergegeven tussen de ontwateringsbasis, de bergingscoëffi-
cient en de afvoerintensiteiten. 

De hoogst toelaatbare grondwaterstand bij een zekere overschrijdingsfrequentie, de 
draindiepte of ontwateringsbasis en de benodigde afvoerintensiteit van zowel het 
ontwaterings- als het afwateringsstelsel vormen een samenhangend geheel. 
- Dieper draineren, mits landbouwkundig toelaatbaar, betekent meer bergingsmogelijk-

heden, grotere drainafstand en een lagere afvoerfactor. 
- Ondieper draineren betekent weinig berging, nauwe drainafstand en een hogere afvoer-

factor bij wat geringere droogleggingseisen. 

Deze samenhangende factoren kunnen niet onafhankelijk van elkaar gewijzigd worden 
zonder de technische en economische aspecten van het plan aan te tasten. 
Door het opstellen van alternatieven kan optimalisatie van het plan plaatsvinden. 
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Figuur 4.2.6a. De relatie tussen de afvoer, de ontwateringsbasis of draindiepte, en de bergingscoëjficient bij 
een ontwerperiterium gebaseerd op een 1 x per jaar hoogst toelaatbare grondwaterstand van 
0,25 m — mv. 

Voorbeeld: 
Bij een ontwateringsbasis van 1,00 m —mv en een bergingscoëfficient van 5 % wordt 1 x per jaar een afvoerin-
tensiteit van 10,4 mm• d-' en 15 x per jaar een afvoerintensiteit van 4,5 mm • d-' bereikt of overschreden. 
Bij een 0,20 m diepere ontwateringsbasis nemen de afvoerintensiteiten af tot 9,0 mm • d-1 en 4,2 mm • d-' bij 
frequenties van resp. 1 x en 15 x per jaar. 
Een 0,20 m ondiepere ontwateringsbasis leidt tot afvoerintensiteiten van 12,4 mm • d' en 5,0 mm • (1-1 bij fre-
quenties van resp. 1 x en 15 x per jaar. 
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Figuur 4.2.66. De relatie tussen de afvoer, de ontwateringsbasis of draindiepte en de bergingscoëfficient bij 
een ontwerperiterium gebaseerd op een 15 x per jaar hoogst toelaatbare grondwaterstand 
van 0,67 m — mv 
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4.3. Watervoorziening 

4.3.1. Inleiding 

Onder de klimatologische omstandigheden zoals die zich voordoen in Nederland bestaat 
er een teveel aan water gedurende de winterperiode. In het zomerhalfjaar komen echter 
perioden voor met een tekort aan neerslag. Bovendien is dan de verdamping hoog. Voor 
het bedrijven van landbouw moet onder deze omstandigheden een zekere regulering wor-
den toegepast, die wordt aangegeven met het begrip waterbeheersing. Deze regulering 
bestaat over het algemeen gesproken uit het nemen van maatregelen ter verwijdering van 
overtollig water in de winter en de aanvoer van water c.q. het tegengaan van afstroming 
in de zomer. Indien het handhaven van polder- of stuwpeilen niet voldoende is om aan 
de waterbehoefte van een gebied te voldoen, kan worden overgegaan tot beregening of 
bevloeiïng. Een uitgebreide beschrijving van de waterhuishouding van Nederland kan 
worden gevonden in de nota Waterhuishouding (Rijkswaterstaat, 1985). 

Van oudsher is in ons land veel aandacht besteed aan de ontwatering en afwatering. Deze 
is voor de moderne landbouw niet alleen nodig om schade als gevolg van wateroverlast 
aan bodem en gewas te voorkomen, maar ook om de grond bewerkbaar te maken en bij-
voorbeeld vertrapping door vee te voorkomen. 
Gerekend kan worden dat zo'n 45 % van de jaarlijkse neerslag van gemiddeld 750 mm 
wordt afgevoerd. 

De wateraanvoer in zomerperioden is in de laaggelegen poldergebieden reeds van oude 
datum. Voor het handhaven van polderpeilen en het doorspoelen van boezems en polders 
worden grote hoeveelheden water gebruikt. 
In de hooggelegen delen is sinds de dertiger jaren veel aandacht besteed aan het bouwen 
van stuwen om de wateraanvoer in droge perioden te regelen. Mede in verband met de 
bescherming van natuurgebieden zijn de problemen in dit type gebieden doorgaans ge-
compliceerd. 

Onder invloed van de intensivering van de landbouw en een aantal droge jaren in de zeven-
tiger jaren is de wateraanvoerbehoefte steeds toegenomen. Uit een uitgebreide inventari-
satie in het zeer droge jaar 1976 (Van Boheemen en De Wilde, 1979) is het watergebruik 
in de landbouw in dat jaar bekend (tabel 4.3.1). Vanwege het extreme karakter van dat 
jaar zijn deze gegevens echter niet representatief voor het gemiddelde watergebruik in 
de landbouw. Verdere gegevens over huidig en toekomstig watergebruik door de land-
bouw zijn te vinden in Studiecommissie Waterbehoefte Land- en Tuinbouw, (1980) en Unie 
van Waterschappen (1977). 

Afvoer van water geschiedt, al of niet via gemalen door sloten, beken en rivieren naar 
de zee. Wateraanvoer van betekenis in droge perioden is alleen mogelijk vanuit de Rijn 
en de daarmee verbonden reservoirs als het IJsselmeer. Een uitgebreide rapportage over 
de mogelijke waterverdeling wordt gegeven in de rapporten van de PAWN (Rijkswater-
staat, 1982/83), waarbij ook wordt ingegaan op andere belangen bij de waterhuishouding. 
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Tabel 4.3.1. Het watergebruik voor de landbouw in 1976 in miljoenen m 3  in gebieden met en zonder 
aanvoer van oppervlaktewater. 

Gebieden 	Oppervlaktewater 	(106m3) 	 Grondwater 	(106m3) 

beregening bevloeiing beregening 	overige 	beregening bevloeiing beregening 
open 	open 	en bevloeiing peil- 	open 	open 	en bevloeiing 
grond 	grond 	glastuinbouw beheer 	grond 	grond 	glastuinbouw 

met aanvoer 	302 	95 	23 	944 	56 	4 	3 
zonder aanvoer 	64 	12 	 234 	2 	0 
totaal 	366 	107 	23 	944 	290 	6 	3 

4.3.2. Waterconservering 

Er worden in Nederland diverse methoden toegepast om een eventueel watertekort van 
de vegetatie in de zomer te verminderen. Er worden teeltmaatregelen (bijvoorbeeld on-
kruidbestrijding) toegepast die een onnodig verlies van bodemvocht beperken. In sommi-
ge gevallen kan hetzelfde worden bereikt met bodemtechnische maatregelen (bijvoor-
beeld het mengwoelen van veenkoloniale gronden). Hier wordt onder de methode van 
waterconservering de methode verstaan waarmee de normale afvoer van water gedurende 
een groeiseizoen zoveel als verantwoord is, wordt beperkt. 

In hoeverre een beperking van de afvoer mogelijk is, hangt sterk af van de hoogteligging 
(reliëf) van het betrokken gebied. In vlakke gebieden kan men door het plaatsen van stu-
wen de afvoer door de waterlopen geheel tegengaan. Dit leidt tot een stijging van het peil 
in de waterlopen en vervolgens tot een verminderde daling van de grondwaterstand. Er 
moet echter worden voorkomen dat in perioden met een neerslagoverschot wateroverlast 
ontstaat, veroorzaakt door te sterk stijgende grondwaterstanden. In de praktijk zal het 
verschil tussen zomer- en winterpeil niet meer dan ongeveer 30 cm bedragen. 

Ook in hellende gebieden bestaat de mogelijkheid water te conserveren. Door middel van 
stuwen kan de afvoer van water worden verminderd. Door de keuze van plaats en hoogte 
van de stuwen kan de opstuwing en daarmee de grondwaterstandsverhoging aan de plaat-
selijke omstandigheden worden aangepast. Het zal dikwijls nodig zijn de hoogte van de 
opstuwing te beperken om geen wateroverlast te veroorzaken Een zekere afvoer van wa-
ter uit het gebied is dan ook niet altijd te vermijden. In het algemeen zijn diverse omstan-
digheden van invloed, zoals de toevoer van water uit het bovenstroomse gebied, de toe-
voer door laterale waterlopen en de beïnvloeding van het peil van deze laterale wa-
terlopen. 

De mogelijkheden tot waterconservering in een seizoen zijn afhankelijk van de meteoro-
logische omstandigheden van de voorafgaande winterperiode. Zo zal het effect van water-
conservering na natte winters geringer zijn dan na droge winters, omdat de berging in 
een gebied na een natte winter later in het seizoen wordt aangesproken dan na een droge 
winter. 
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De hoeveelheid water die geconserveerd kan worden na normale of droge winters, is sterk 
afhankelijk van de neerslaghoeveelheid in de zomer. 

Met behulp van modellen is het mogelijk een kwantitatieve indruk te geven van extra 
waterberging in de bodem die kan voortvloeien uit het verhogen van stuwpeilen. 
Zo is een analystisch computersimulatiemodel ontwikkeld (Stuyt, 1984), gebaseerd op 
een door Ernst ontwikkelde theorie waarin de ontwatering van hellende zandgebieden 
wordt beschreven. 
Genoemde theorie houdt rekening met een aantal factoren die niet zijn opgenomen in de 
gebruikelijke drainagetheorieën, zoals verschillen in afmeting van waterlopen, open wa-
terpeilen, drainagedichtheden en het niet evenwijdig lopen van de waterlopen. 
Het opzetten van de peilen wordt in dit model ingebracht door de waarde B, de verhouding 
tussen de waterdiepte in de waterloop en de gemiddelde grondwaterstand, groter te ma-
ken. De factor B is gedefinieerd als: 

b — h * 
B — 	g 

(4.3.1) 
b — h* 

waarin: 

b 	= diepte waterloop 
h * = diepte waterspiegel in waterloop g 
h* = gemiddelde grondwaterstand 

h,* 

(m —mv) 
(m —mv) 
(m —mv) 

	 zomerpeil 

— 	 peil na conservering 

In theorie kan B variëren van nul (waterloop niet watervoerend) tot één (open waterpeil 
= gemiddelde grondwaterstand). 

Bij de berekeningen van de effectiviteit van het opzetten van peilen is de nu volgende ver-
eenvoudigde waterbalans voor grondwater als uitgangspunt genomen: 

effectieve neerslag = basisafvoer + capillaire opstijging + verandering berging grond-
waterreservoir. 

Uit studies met dit model blijkt dat het opzetten van stuwpeilen in bepaalde gevallen een 
bruikbaar instrument kan zijn om droogteschade in de zomer tegen te gaan. De vraag 
onder welke omstandigheden dit werkelijk het geval is, kan slechts worden beantwoord 
indien het model wordt toegepast voor een bepaald gebied, op basis van de daar geldende 
gegevens zoals kD-waarden, dimensies van waterlopen, de aanwezigheid van draina-
gestelsels etc. 
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Het effect van waterconservering op de gewasverdamping is sterk afhankelijk van het bo-
demtype en het al of niet aanwezig zijn van kwel. In het rapport "Wateraanvoer naar het 
Herinrichtingsgebied" (Werkgroep Wateraanvoer, 1983), wordt berekend dat watercon-
servering voor een gemengwoelde veenkoloniale grond, een toename van de gewasver-
damping oplevert van 11 mm. 
Voor een veengrond met een kwelintensiteit van 1 mm • d -1  wordt een toename van de sei-
zoensverdamping berekend van 19 mm. Het betreft overigens de gemiddelde waarde over 
de periode 1981-1982. Deze toename van de gewasverdamping wordt vrijwel volledig tij-
dens het begin van het groeiseizoen bereikt. De hogere grondwaterstanden die bij water-
conservering in deze periode optreden, kunnen in de loop van het groeiseizoen niet ge-
handhaafd worden. Om in droge jaren ook later in het groeiseizoen hogere grondwa-
terstanden te kunnen realiseren, is meer nodig. 

Waterconservering kan ook een oplossing bieden bij waterkwaliteitsproblemen. Wanneer, 
in gevallen van watertekorten in de zomer, gekozen wordt voor extra wateraanvoer kunnen 
problemen ontstaan. Immers, het extra aangevoerde water is ook "gebiedsvreemd" water 
en daardoor van een andere kwaliteit. In veel gevallen betreft het Rijnwater, dat veel voe-
dingsstoffen bevat en/of een andere hardheid heeft. Voedselarme natuurgebieden kunnen 
hierdoor nadelig beïnvloed worden. Conservering kan dan een (gedeeltelijk) alternatief 
voor wateraanvoer vormen. 

4.3.3. Infiltratie 

Aanvullende watervoorziening door middel van infiltratie vindt plaats door de aanvoer 
van water naar een slotenstelsel waaruit tegelijkertijd de afvoer geheel of voor een belang-
rijk deel wordt tegengegaan. Het is in feite een extreme vorm van waterconservering. Er 
ontstaat een stijging van het slootpeil tot boven de stijghoogte van het grondwater in het 
betrokken gebied, zodat het slootwater in de grond moet infiltreren. In gebieden met een 
enkelvoudig watervoerend pakket, waar wegzijging of kwel nauwelijks kunnen optreden, 
maar ook in gebieden met wegzijging naar een dieper watervoerend pakket, veroorzaakt 
dit een omkering van de richting van de grondwaterstroming. In gebieden met kwel leidt 
dit tot een versterking van de capillaire opstijging. Onder alle omstandigheden wordt 
daarmee bereikt, dat de berging in het diepere deel van de onverzadigde zone niet verder 
afneemt, maar daarentegen, met een stijging van de grondwaterstand, gaat toenemen. 
In het begin van de infiltratieperiode zal er nog weinig invloed zijn op het hogere deel 
van de onverzadigde zone. Op een zeker moment wordt een evenwicht bereikt tussen de 
invoer en de som (c.q. het verschil) van de capillaire opstijging aan de onderkant van de 
wortelzone en de wegzijging naar (c.q. de kwel uit) een dieper watervoerend pakket 
Infiltratie is een indirecte manier van watervoorziening. Hierbij zijn veelal extra kosten 
nodig ten behoeve van aanpassingen aan (en onderhoud van) de waterlopen, kunstwerken 
en gemalen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld beregening zijn de kosten op bedrijfsniveau 
echter nihil. 
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Figuur 4.3.1. Schematische voorstelling van het infiltratie principe 

In het rapport "Wateraanvoer naar het Herinrichtingsgebied" wordt voor het simuleren 
van de hydrologische processen in een bodemprofiel gekozen voor een numeriek model 
voor niet-stationaire stroming van bodemvocht, het SWATRE-model (Belmans e.a., 1981). 
Elementaire waterbalansberekeningen worden verricht aan een in discrete compartimen-
ten opgesteld profiel dat uit meerdere bodemhorizonten kan bestaan, voor iedere horizont 
moet een pF-curve en een k(h)-relatie aangegeven worden. 
De grondwaterstroming heeft hier twee componenten: 
lokale stroming : drainage van het grondwater naar het ontwateringsmiddel; 

infiltratie wanneer water wordt aangevoerd tijdens de zomer; 
regionale stroming : lager gelegen gronden worden veelal gevoed door kwel vanuit 

de ondergrond; hoger gelegen gronden zijn meestal onderhevig 
aan wegzijging. 

De lokale grondwaterstroming wordt berekend met de formule van Ernst: 

i = (hw — hg) T 	 (4.3.2) 

waarin: 

i = infiltratie 	 (m • d-1) 
hw = peil in de waterloop 	 (m) 
h = grondwaterstand midden tussen waterlopen 	 (m) g 
T = drainage/infiltratieweerstand 	 (d) 

De kwel of wegzijging wordt eenvoudig bij de lokale stroming opgeteld. 
In vlakke gebieden wordt wegens de geringe stroomsnelheid de opstuwing in de waterlo-
pen verwaarloosd. 
Het effect van berging wordt gesimuleerd door per tijdstip, naast de berekening van de 
stroming in de bodem tevens een waterbalans op te stellen voor het open water: 

hw • (t + dt) = hw(t) + t [(a + 1)I(fow + P — E0)1 	 (4.3.3) 

waarin: 

hw(t) = wijk- of slootpeil op tijdstip t 	 (m) 
dt 	= tijdstap 	 (d) 
a 	= aanvoer 	 (m-d-1) 

= infiltratie 	 (m-d-i) 
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f0 	= oppervlakte-fractie die door open water wordt ingeno- 
men als functie van hw  (bij niet loodrechte taluds 
neemt fes, toe met hw 	 (-) 

P 	= neerslag 	 (m • d-1 ) 
Eo 	= verdamping van open water 	 (m • d- ') 

Voor verdere details van het model wordt verwezen naar de literatuur. 
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Ondanks grote verschillen in bodemfysische eigenschappen blijken de infiltratie-effecten 
voor de verschillende profielen in orde van grootte ongeveer gelijk te zijn. Gemiddeld 
over de periode 1971 tot en met 1982 worden, afhankelijk van de gekozen aanvoercapaci-
teit, effecten van 2-9 mm per groeiseizoen berekend. De lage effectiviteit van infiltratie 
van circa 10 % is in overeenstemming met de eerder genoemde indirecte manier van water-
voorziening. De overige 90 % van de aanvoer vindt men aan het eind van het groeiseizoen 
terug als extra berging in de waterlopen en in de grond. 

In het waterschap De Veenmarken, gelegen in de Drentse Veenkoloniën, is voor het jaar 
1983 nagegaan of het gevoerde peilbeheer gebaseerd op waterconservering en watervoor-
ziening door middel van infiltratie overeenstemde met het theoretisch berekende optimale 
beheer (Van Bakel, 1983). 
Met behulp van de toegepaste modelberekening kunnen de effecten van waterconserve-
ring en infiltratie afzonderlijk worden bepaald. Geconcludeerd wordt dat zelfs in een jaar 
als 1983 met een extreme neerslagverdeling (zeer nat van medio maart tot eind mei, ge-
volgd door een extreem droge periode van begin juni tot medio september) in de praktijk 
een peilbeheer gevoerd kan worden dat de resultaten van het berekende optimale peilbe-
heer voor 80 á 90 % benadert. Waterconservering leverde in 1983 een verhoging van de 
gewasverdamping op van 6 á 11 mm, waaraan door infiltratie nog 23 á 40 mm werd toege-
voegd. Essentieel voor een goed peilbeheer is een koppeling van het beheer aan de hydro-
logische werkelijkheid (grondwaterstanden en afvoeren). 
Uit de nota "Watervoorziening waterschap de Aa" (Waterschap de Aa, 1980) blijkt dat 
voor een groot voorzieningsgebied volstaan kan worden met een aanvoerfactor van ge-
middeld 1/6 1- s -1  per ha. 
Proefnemingen in een gebied dat reprensentatief werd geacht voor het gehele water-
schapsgebied hebben geleerd dat via het bestaande waterlopenstelsel circa 0,7 mm • d' 
in de bodem infiltreert. 
Aangenomen is verder dat van de voor watervoorziening bereikbare gronden in de toe-
komst circa 25 % beregend gaat worden uit het oppervlaktewater. 
Bij een beregening van 3 mm • d -1  is hiervoor 0,75 mm • d -1  nodig. 
Infiltratie en beregening uit het oppervlaktewater samen vergen aldus de bovengenoemde 
1/6 1. s' per ha. 
Uitgaande van de algemene aanname dat voor de vochtvoorziening van het gewas 1/3 1. s -1 

 per ha noodzakelijk is, zou het stelsel van infiltrerende watergangen met minstens 100 % 
moeten worden vergroot of het percentage beregening met oppervlaktewater moeten stij-
gen tot 75. Beide opties worden als niet reëel beschouwd. 



4.3.4. Beregening 

Inleiding 
Na 1970 heeft een sterke uitbreiding van de beregening plaatsgevonden. Bedroeg het aan-
tal installaties in dat jaar circa 6.000, in 1976 was dit toegenomen tot circa 11.500 en in 
1977 tot ruim 18.000. Tabel 4.3.2 geeft een overzicht van de oppervlakte cultuurgrond met 
beregenings- of bevloeiingsmogelijkheden in 1983 (in ha en in procenten), alsook het per-
centage cultuurgrond dat in 1976 daadwerkelijk is beregend of bevloeid. 

Tabel 4.3.2. Totale oppervlakte cultuurgrond in 1983 (ha); oppervlalcte cultuurgrond welke in 1983 met de ter 
beschiklcing staande hulpmiddelen kan worden beregend of bevloeid (ha en %) en het percentage 
werlcelijk beregende of bevloeide cultuurgrond in 1976. 

Provincie Totale opp. 	Opp. cultuurgrond* in 	Werkelijk beregende 
cultuurgrond 1983 welke kan worden 	of bevloeide opp. 
in 1983(ha) 	beregend of bevloeid 	cultuurgrond* in 

1976 in % van de in ha 	in % van de 
totale opp. in 1976 totale opp. 

Groningen 174.522 28.765 16,5 2,6 
Friesland 228.935 44.475 19,4 10,7 
Drenthe 168.846 7.150 4,2 3,7 
Overijssel 205.405 30.603 14,9 10,4 
Gelderland 253.914 73.536 30,0 19,3 
Utrecht 67.317 30.960 46,0 15,3 
Noord-Holland 140.917 85.564 60,7 24,8 
Zuid-Holland 152.572 33.875 22,2 14,3 
Zeeland 125.477 677 0,5 0,3 
Noord-Brabant 272.259 94.341 34,7 14,5 
Limburg 110.993 27.957 25,2 14,8 
Noordoostpolder 38.814 29.163 75,1 
Zuidelijke 46,4 19,1 
Ilsselmeerpolders 59.917 16.611 27,7 

Nederland 1.999.887 503.676 25,2 12,4 

* Exclusief onder glas. 

Bronnen: CBS-landbouwtelling, mei 1976, idem mei 1983; De Wilde en Linthorst (1978). 

Een belangrijk deel van de beregening vindt in het westen, midden en zuiden van het land 
plaats. In Groningen en Zeeland zijn de mogelijkheden voor beregening beperkt door het 
ontbreken van goed grond- of oppervlaktewater. 
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Soort installatie 
	

Toepassing 

buis 

buis-slang 

buis-slang met haspelwagen 

slang-slang met haspelwagen 

slang met grote sproeier en 
haspel 

slang met kleine sproeiers op 
haspel (systeem Baars) 

draaiende boom 

haspelinstallatie 

haspelinstallatie met getrokken 
sproeiboom 

vaste sproeieropstelling op 
telescoophydranten 

druppelinstallaties 

extensieve akkerbouw en groenteteelt op matig droogtegevoelige grond 

grasland op matig droogtegevoelige grond 

grasland op droogtegevoelige grond 

grasland op (sterk) droogtegevoelige grond 

grasland op matig droogtegevoelige grond 

grasland op (sterk) droogtegevoelige grond 

intensieve akkerbouw, conserventeelten op grote rechthoekige percelen 

grasland en akkerbouw op grote rechthoekige percelen op droogtegevoeli-
ge en wat akkerbouw betreft op weinig structuurgevoelige gronden 

intensieve akkerbouw, groente- en bollenteelt op droogtegevoelige en/of 
structuurgevoelige gronden op grote rechthoekige percelen vooral in 
gebieden met weinig windbeschutting 

intensieve groente- en aardbeienteelt op (sterk) droogtegevoelige gronden 

fruitteelt, vollegrondstuinbouw en kasteelten 

Beregeningsinstallaties 

Soorten van installaties 
De soorten van installaties en de bedrijfstypen waar ze meestal aangetroffen worden, zijn 
vermeld in tabel 4.3.3. In figuur 4.3.2 is de werking van de verschillende installaties sche-
matisch weergegeven. 

Tabel 4.3.3. Soorten van installaties en hun toepassingen. 

De keuze van de type regeninstallatie wordt bepaald door de volgende factoren: 
- beschikbaarheid van water en de kwaliteit daarvan; 
- gewenste hoeveelheid water per keer beregenen; 

frequentie van beregenen; 
- te beregenen oppervlakte; 
- te beregenen gewassen; 
- vorm en oppervlakte van de te beregenen percelen; 
- de structuurgevoeligheid van de bodem (slemp), 

eventuele toepassing van fertigatie (toediening van kunstmeststoffen middels de berege-
ningsinstallatie); 

- beschikbare arbeid; 
- de kosten en de meeropbrengsten in geld. 
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3. Buis-slang met haspelwagen 
sproeier op 
statief 

4. Slang-slang met haspelwagen 

buis 
haspel 

ra. 
4, 	b.,,  

kleine 
sproeier 

5. Slang met grote sproeier en haspel 6. Slang met sproeiers op haspel 

7. Draaiende boom 8. Haspelinstallatie 

dunne 
slang 

haspel met 
slangen 

bui. 

buir n 

dikke slang 

dunne 
slang 

1. Buis 	 2. Buis-slang 
sproeier op 
slede-statief 

haspelmachine 
op wielen 

    

grote sproeier 
op slede-statief 

0400 	  

     

     

9. Haspelinstallatie met getrokken sproeiboom 	 10. Vaste sproeieropstelling op telescoophydranten 

kleine 
sprOfler 

telescoop- 

hydrant 

  

  

  

H. Druppelbevloding met druppeldoppen 	 12. Druppelbevloeiling met druppelslangen 

A. druppeldoppen (0 ca. 3 cm) 
	

B. druppelslangen (0 	0, 4 en0 

Figuur 4.3.2. Schematische weergave van de werking van verschillende beregeningsinstallaties 
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Arbeidsbehoefte 
De geschatte arbeidsbehoefte en investeringen voor de verschillende soorten van installa-
ties zijn vermeld in tabel 4.3.4. 

Tabel 4.3.4. Geschatte arbeidsbehoefte en investering bij beregening. 

Soort installatie 	 Arbeids- 	Aantal 	Investering 
behoefte per 	draaiuren 	excl. pomp, put 
keer berege- 	per op- 	en aanvoerlei- 
nen(manuren) 	stelling 	ding in fiha* 

buis 

buis-slang 

buis-slang met haspelwagen 

slang-slang met haspelwagen 

slang met grote sproeier en 
haspel 

slang met kleine sproeiers op 
haspel (systeem Baars) 

draaiende boom 

haspelinstallatie tot 35 m 3/h 

haspelinstallatie vanaf 35 m 3/h 

haspelinstallatie met getrokken 
sproeiboom van 24 m 

haspelinstallatie met getrokken 
sproeiboom van 37 m 

vaste sproeieropstelling op 
telescoophydranten 

druppelinstallatie 

* Prijspeil 1982 

2,0 

1,6 

1,2 

3 - 	5 

3 - 	5 

3 - 	5 

500 

600 

700 

- 	600 

- 	800 

- 	900 

0,8 3- 	5 700 - 1.000 

0,7 1 - 	3 500 - 	800 

0,8 3- 	5 600 - 	900 

0,8 3- 	5 900 - 1.200 

0,2 - 0,3 10 - 24 1.000 - 1.800 

0,3 - 0,5 6-12  1.200 - 2.000 

0,3 - 0,5 10 - 24 1.650 - 2.450 

0,3 - 0,5 10 - 24 1.900 - 2.700 

0,1 0 - 	5 9.500 

0,1 4-12  5.000 - 8.000 

Capaciteit van de installatie 
De benodigde capaciteit van de installatie hangt af van de te beregenen oppervlakte, de 
grondsoort, de gewassen en het type van installatie. Onderstaand zijn voor verschillende 
gewasgroepen normen gegeven voor de benodigde capaciteit per ha per uur voor conven-
tionele installaties (installaties die elke 3 á 5 uur verplaatst worden): 
- granen en peulvruchten 1 - 1,5 m3 ; 
- grove groenten, hakvruchten en gras 1,5 - 2,5 m3 ; 
- bladgroenten, aardbeien, boomgaarden 3 - 4 	m3 . 

Het maximale aantal effectieve werkuren per etmaal is: 
- voor conventionele installaties 	 12 - 15 uur; 
- voor haspelinstallaties 	 20 - 22 uur. 
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In de praktijk zal men het werkelijke aantal uren moeten berekenen door het opstellen 
van een arbeidsschema voor elk perceel en die samen te voegen tot een schema van alle 
te beregenen percelen. 

Voorbeeld capaciteitsberekening 
te beregenen oppervlakte 20 ha; 
hoeveelheid water per 14 dagen 30 mm = 300 in3 per ha; 
te beregenen oppervlakte per etmaal 20 : 10 = 2 ha (10 werkdagen per 14 dagen); 
benodigde hoeveelheid water per etmaal 300 x 2 = 600 m3; 
benodigde capaciteit per uur: bij 12 draaiuren per etmaal 600 : 12 = 50 in3 per uur; 
bij 20 draaiuren per etmaal 600 : 20 = 30 m3 per uur. 

Nauwkeuriger berekeningen kan men maken uitgaande van de kans op neerslagtekorten 
over een reeks van jaren en de hoeveelheid opneembaar water in de wortelzone. Voor 
hoogwaardige gewassen wordt het 10%-droog jaar veelal als maatgevend gebruikt. 

Regenintensiteit 
Een te hoge regenintensiteit kan structuurschade veroorzaken en een te lage intensiteit 
kan de beregeningsduur te lang maken. Behalve de intensiteit is ook de druppelgrootte 
en de valsnelheid van belang. De grote sproeiers met een capaciteit van 10 m3 per uur 
en meer geven de meeste risico's in het bijzonder op onbedekte grond. 
De toelaatbare regenintensiteit is afhankelijk van de doorlatendheid en de structuurstabi-
liteit van de toplaag van de grond. Een globale indeling is als volgt: 

Grondsoort 	 Maximale intensiteit in mm•h-t 

slempige gronden 	 5 
zavel- en kleigronden 	 8 - 12 
zandgronden 	 12 - 20 

De regenintensiteit van veel gebruikte systemen: 

Beregeningssysteem 	 Regenintensiteit in mm-Irt 

Ideine rondgaande sproeiers 	 2 - 6 
draaiende boom 	 7 
kleine haspelmachine met 1 sproeier 	 7 - 10 
middelgrote of grote haspelmachine 	 12 - 16 
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W = werpwijdte van de sproeier 

B = netto werkbreedte 

Figuur 4.3.3. Netto werkbreedte van haspelmachines. 

De voordelen zijn: 
- veel betere waterverdeling; 
- minder structuurbederf op onbedekte grond; 
- lager energieverbruik (25-30% besparing); 
- weinig windgevoelig. 

Als nadelen gelden: 
- hoge investering; 
- beperkte werkbreedte (24-40 m bij spuitdoppen, 54 m bij sproeiers); 
- iets grotere arbeidsbehoefte. 
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Technische gegevens van haspelmachines en sproeibomen 

HASPELMACHINES 

De aanvoerdruk bedraagt 8-12 bar, de maximale perceelslengte 300 m, de werkbreedte 
varieert van 30 tot 90 m. 
De netto werkbreedte bedraagt onder normale omstandigheden 1,5 maal de werpwijdte 
van de sproeier en onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld bij sterke wind, 1,1 
maal de werpwijdte (zie fig. 4.3.3). 

De grootte van de gift (h) wordt in hoofdzaak door aanpassing van de verplaatssnelheid 
(V) ingesteld. 

GETROKKEN SPROEIBOMEN 

Om de nadelen van de haspelmachine met één grote sproeier te voorkomen, zijn getrok-
ken sproeibomen met kleine rondgaande sproeiers of met spuitdoppen ontwikkeld. 



Tijdstip van beregening en grootte van de gift 

Methoden ter bepaling van het tijdstip van beregening 

METING OF SCHATTING VAN DE UITDROGING VAN DE GROND 

De meting kan uitgevoerd worden met eenvoudige tensiometers op de diepte waarop de 
maximale wortelontwikkeling te verwachten is, bij grasland tussen 0 en 20 cm diepte, 
bij eenjarige gevvassen meestal tussen 20 en 40 cm diepte. Bij tensiometers kan direct 
de vochtspanning afgelezen worden; een beperking is dat de meters het droge traject bo-
ven pF 2,9 (2-- 0,8 mbar) niet meer kunnen aangeven. 
Elektronische vochtmeters zijn nog te kostbaar of te onbetrouwbaar om in de praktijk 
te voldoen. Voor onderzoeksdoeleinden komt de capacitieve methode (TFDL-
Wageningen) in aanmerking. Hierbij wordt het vochtgehalte (vol. %) gemeten. Llking van 
elke sensor in elke bodemlaag blijft voorshands noodzakelijk. 
Op lichte gronden is het goed mogelijk om tot een diepte van 40 cm met behulp van een 
monsterboor (gutsboor) een schatting op kleur en gevoel uit te voeren. 
Op zavelgronden is het minder gemakkelijk door de binding van de fijne deeltjes. Op 
kleigronden is het niet mogelijk op deze manier te werken. 

GEBRUIK MAKEN VAN VERDAMPINGSCLIFERS (REFERENTIEVERDAMPING) 

Op gronden waar de capillaire opstijging te verwaarlozen is, kan het tijdstip van berege-
ning worden bepaald door het opstellen van een waterbalans van de wortelzone. Hiervoor 
dient de neerslag, de gewasverdamping, de eventuele beregeningsgift en de maximale 
hoeveelheid opneembaar vocht in de wortelzone bekend te zijn. 

De voor verdamping beschikbare hoeveelheid vocht in de wortelzone (V) op een bepaald 
tijdstip t wordt als volgt vastgesteld. 

Vt = Vt_t + P + I — Ea 	(mm) 	 (4.3.4) 

waarin: 

P = natuurlijke neerslag 	 (mm) 
/ = beregeningsgift 	 (mm) 
Ea = actuele gewasverdamping 	 (mm) 

Indien Vt groter is dan de maximale hoeveelheid beschikbaar water in de wortelzone 
(Vmax) wordt Vt gelijk gesteld aan Viiiax. 

De actuele gewasverdamping kan worden benaderd aan de hand van door het Consulent-
schap voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw verstrekte waarden voor de referen-
tieverdamping per dag. 

Vmax is afhankelijk van de dikte van de effectieve wortelzone en de pF-curve. In de prak-
tijk wordt meestal gerekend met de hoeveelheid vocht tussen pF 2,0 á 2,3 en pF 4,2. 
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Met beregening moet gestart worden wanneer een deel van het opneembare water (tot 
pF 4,2) verbruikt is. Hiervoor gelden globaal de volgende percentages: 
- weinig droogteresistente, hoogwaardige gewassen zoals groenten en bollen 30%; 
- matig droogteresistente gewassen, zoals aardappels en bieten 50%; 
- sterk droogteresistente, diep wortelende gewassen zoals granen 70% . 

De hoeveelheid opneembaar water wordt bepaald door de vochtinhoud van de beworte-
lingszone. In de meeste gevallen is het gewenst om op de te beregenen percelen de vocht-
toestand te controleren, vooral wanneer de grond niet homogeen is en wanneer het gewas 
in perioden van snelle groei of van afsterving verkeert. 

BEREGENEN AAN DE HAND VAN GEWASSTADIUM EN WEERSOMSTANDIGHEDEN 

Deze methode, die in de praktijk nog veel toegepast wordt, leidt al gauw tot het maken 
van grote fouten. In het voorjaar wordt vaak te laat met beregening begonnen. Vooral in 
gebieden met een zeeklimaat is het niet goed mogelijk om volgens een bepaald recept 
in gevoelige perioden een aantal giften toe te dienen, zoals door Brouwer (1959) werd 
aangegeven. 

Keuze van de uitdrogingsgrens 
De toelaatbare mate van uitdroging van de wortelzone is afhankelijk van de droogtere-
sistentie van het gewas, het gewasstadium en het klimaat. In tabel 4.3.5 zijn voor een aan-
tal gewassen gemiddelde waarden voor de uitdrogingsgrens gegeven. In gevoelige stadia 
en bij sterk verdampend weer gelden lagere, en in de overige stadia en bij koel bewolkt 
weer hogere grenswaarden (akkerbouw, grasland: Hellings, 1979; tuinbouw: Feddes, 
1969). 

Tabel 4.3.5. Uitdrogingsgrens en gevoelige periode voor een aantal gewassen. 

Gewas Uitdrogings- 
grens (pF) 

gras 2,6 
zomergraan 2,9 
erwten 2,6 
aardappelen 2,5 
bieten 2,6 
andijvie, spinazie 2,3 
kropsla 2,5 
bloemkool 2,5 
sluitkool 2,6 
knolselderij 2,6 
peen 2,7 
radijs 2,2 
tulpen 2,4 
uien 2,4 
aardbeien 2,6 
augurken 2,6 
stamslabonen 2,3 

Gevoelige periode 

- 
schieten, korrelzetting 
bloei, peulvorming 
bloei 

kropstadium 
vóór en direct na begin koolvorming 
tijdens koolvorming 
tijdens jeugdstadium pF 2,2 
- 
- 
1 week voor de bloei tot 5 á 6 weken na bloei 
tijdens vorming van de bol 
na de bloei 
tijdens de hoofdbloei 
tijdens bloei en uitgroeien van de peulen 
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Grootte van de regengift 
Voor de grootte van de beregeningsgift gelden afhankelijk van het ontwikkelingsstadium 
van het gewas globaal de volgende waarden: 
- voor bevordering van de kieming en aanslag 	 10-15 mm; 
- voor beregening tijdens de beginontwikkeling 	 15-20 nun; 
- voor beregening tijdens de periode van sterke groei 	 25-40 mm 

De grootte van de gift is daarnaast afhankelijk van de mate van uitdroging en het vocht-
houdend vermogen van de grond. Om 1 cm grond nat te maken is nodig: 
- bij matig uitgedroogde humeuze zandgrond 1 á 1,5 mm; 
- bij sterk uitgedroogde humeuze zandgrond 1,5 á 2 mm. 

Akkerbouwgewassen worden vaak om de 10 dagen beregend, grasland elke 5 á 7 dagen 
en groentegewassen om de 3 á 5 dagen. 
Op zware kleigronden en veengronden waar in de zomer gemalckelijk scheurvorming op-
treedt, kunnen slechts kleine giften toegediend worden omdat anders een aanzienlijk deel 
naar de ondergrond afstroomt. Dit waterverlies door de scheuren wordt "kortsluiting" 
genoemd (Dekker e.a. , 1981). Bij komldei is er een duidelijke relatie tussen de vochtspan-
ning en de mate waarin "kortsluiting" optreedt (zie figuur 4.3.4). 

beregeningsgift 
(mm) 

32 - 

28 - 

24 - 

20 - 

16 - 

D kortsluiting } t
otale gift E opgenomen 

48 	54 	57 volume rtio vocht 

Figuur 4.3.4. Regengiften en de hiervan door drie grondkolommen (a, b en c) opgenomen en kortgesloten 
gedeelten bij drie verschillende vochttoestanden van de grond (Dekker e.a., 1981). 

12 - 

8 - 

4 - 
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4.3.5. Bevloeiing 

Bevloeiing ofwel oppervlakte-irrigatie wordt in Nederland voornamelijk toegepast bij 
grasland op klei-, veen- en klei-op-veengronden. Bij bevloeiing wordt door middel van 
pompen rechtstreeks water op het maaiveld gebracht na het maaien of weiden. Op de 
stortplek wordt dikwijls een plastic zeil gelegd om verspoeling van grond te voorkomen. 
Er wordt zoveel water op het land gebracht tot de waterstroom het midden van het perceel 
bereikt. Hierna wordt de pomp verplaatst. Per keer bevloeien worden giften van circa 
100 mm in 1 á 2 uren gegeven. 

Om bevloeiing te kunnen toepassen moet onder andere aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 
- er moet voldoende water beschikbaar zijn; 
- het water moet met een capaciteit van 10 á 20 m 3  per minuut kunnen worden aangevoerd; 
- het water moet van goede kwaliteit zijn en niet zijn verontreinigd met bagger en 

slootvuil; 
- het maaiveld moet voldoende vlak liggen en geen ingesloten laagten hebben. 

Om over voldoende water te kunnen beschikken wordt in droge perioden het polderpeil 
vaak tijdelijk verhoogd. De peilverhoging beperkt tevens het waterverlies, dat ontstaat 
door ondergrondse afstroming. Door bevloeiing na een sterke uitdroging van de effectieve 
wortelzone kan een snel herstel van de grasgroei worden bereikt. De wortelzone wordt 
daarbij weer in verzadigde toestand gebracht. Een eventuele stikstofgift dient onmiddel-
lijk na het bevloeien te worden gegeven. 

Bevloeien is een snel en effectief middel om sterk uitgedroogde veengronden weer te be-
vochtigen. Om de nadelige gevolgen van een te sterke uitdroging te voorkomen is het beter 
tijdig beregening toe te passen. Toepassing van bevloeiing heeft het risico van onvoldoen-
de draagkracht in een volgende natte periode, vooral wanneer nog in augustus of later 
wordt bevloeid. In verband daarmee dient het slootpeil na het einde van een droogteperio-
de dan ook weer te worden verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, op zijn laatst eind 
augustus. 
Ten opzichte van beregening heeft bevloeiing een aantal voordelen (zie tabel 4.3.6), 
namelijk: 

- lage investerings- en onderhoudskosten; 
- grote capaciteit, waardoor in korte tijd een grote oppervlakte van water kan worden 

voorzien; 
- minder frequente toepassing; vaak kan met eenmalige toepassing worden volstaan. 

Een nadeel is dat bij het bevloeien de constante aanwezigheid van een mankracht vereist 
is. 
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Tabel 4.3.6. Enkele gegevens over investeringen, capaciteit en benodigde tijd voor bevloeiing en beregening. 

Aanschafprijs 
(1982) 

Capaciteit 
(m3/uur) 

Benodigde tijd voor een gift 
van 90 nun (uur/ha) 

Bevloeien met: 
- aftakas waterpomp f 	300 600 2 
- vijzelpomp ± j" 	2.700 1.200 1 
Beregenen met: 
- autom. installatie f 40.000 80 11 
- slangensysteem f 	15.000 50 20 
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4A. Effecten van waterbeheersing op de opbrengst 

4A.1. Inleiding 

Water is een onmisbare factor voor de groei van planten. Het dient onder andere voor 
het oplossen van voedingsstoffen in de bodem, voor het transport van voedingsstoffen in 
de plant, voor koeling van het bladoppervlak en voor het proces van fotosynthese. Zowel 
bij een tekort aan water als bij een overmaat aan water treden er stoornissen in de groei 
op met als gevolg een geringere gewasproduktie. Een teveel aan water kan tevens een be-
lemmering vormen voor een optimale bedrijfsvoering, waardoor de uiteindelijk te ver-
krijgen opbrengst verder ongunstig wordt beïnvloed. 

De effecten van een tekort of een overmaat aan water worden meestal gekwantificeerd 
door de actuele opbrengsten - of de opbrengstdepressies - in een bepaalde situatie uit te 
drukken in een fractie of procenten van een referentieopbrengst. Dikwijls wordt hiervoor 
de potentiële opbrengst of potentiële produktie gehanteerd. Over dit begrip bestaat nogal 
eens verwarring. Om deze reden wordt in het navolgende eerst enige aandacht geschonlcen 
aan de begrippen potentiële groei en potentiële opbrengst of produktie alvorens wordt 
overgegaan op de beschrijving van de effecten van wateroverlast en vochttekorten op de 
gewasproduktie. 

4A.2. Potentiële groeisnelheid en potentiële opbrengst of produktie 

Fotosynthese 
In de chloroplasten (bladgroenkorrels) van planten wordt onder invloed van zonnestraling 
CO2 uit de lucht in aanwezigheid van H2 omgezet in CH20 (biomassa). Bij dit proces, 
fotosynthese genoemd, komt 02 vrij . 

CO2 ± H20 	
straling r 
	CH20 ± 02 	 (4.4.1) 

(uit de lucht) (uit de bodem) 	 (biomassa) 	(naar de lucht) 

Bij de ademhaling van de planten wordt een deel van de gevormde biomassa weer geoxy-
deerd. Bij dit zogenaamde respiratie- of ademhalingsproces verloopt vergelijking 4.4.1 
in omgekeerde richting. De hierbij vrijkomende energie is nodig voor het onderhoud en 
de groei van de plant. 
Het verschil tussen de (bruto) fotosynthese en de ademhaling wordt de netto fotosynthese 
genoemd. De fotosynthese of groeisnelheid wordt behalve door water beïnvloed door fac-
toren als zonnestraling, temperatuur, voedingsstoffen, zuurstof en de aëratie van de bo-
dem. Alleen warmeer deze factoren op een adequate manier beschikbaar zijn, wordt de 
maximaal mogelijke groei bereikt. Wanneer een van deze groeifactoren in beperkte mate 
aanwezig is, wordt de groeisnelheid en ook de uiteindelijke opbrengst beperkt. 
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Theoretische potentiële produktie van een "standaardgewas" 
Door De Wit (1965) is een model ontwikkeld waarmee de bruto fotosynthese van een ge-
was in theorie kan worden berekend, rekening houdend met de stand van de zon, de be-
wolkingsgraad, de gewasarchitectuur en de fotosynthesefunctie van de afzonderlijke 
bladeren. 
Ervan uitgaande dat het zichtbare licht (0,4-0,7 lam) de belangrijkste produktiefactor is, 
berekent De Wit de produktie van een zogenaamd "standaardgewas" op heldere en be-
wolkte dagen voor iedere afzonderlijk dag en plaats. Een standaardgewas wordt gedefi-
nieerd als een gewas met een bladoppervlakte (leaf-area)-index LAI = 5 (5 ha bladeren 
op 1 ha grondoppervlak), dat volledig is voorzien van water, mineralen en stikstof met 
een aerodynamische weerstand r a  = 50 s • m-1 . 
Voor Nederlandse omstandigheden (52° NB) is de jaarlijkse variatie van de lichtenergie 
op heldere dagen (Ra) en de bruto fotosynthesesnelheid van een standaardgewas op hel-
dere (Pa) en op bewolkte dagen (P0) weergegeven in figuur 4.4.1. De lichtenergie op be-
wolkte dagen is hierbij op 0,2 R, gesteld. 
Figuur 4.4.2 laat de relatie zien tussen de lichtenergie R, enerzijds en de bruto fotosyn-
thesesnelheid (P, en Po) anderzijds. Deze relatie geldt eveneens voor het eerdergenoem-
de standaardgewas onder Nederlandse omstandigheden. Uit figuur 4.4.1 en 4.4.2 blijkt 
dat Pt, = 0,5 P,. 

P, Po  
(kg CH2O•ha -I •d - 

R, (W •rn -2) 

600 - 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

4 4.i 
	jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Figuur 4.4.1. Jaarlijkse variatie van de lichtenergie op heldere dagen (Ra) en van de bruto fotosynthese-
snelheid van een "standaardgewas" op heldere dagen (Pa) en op bewolkte dagen 
(P0) onder Nederlandse omstandigheden (52° NB). (Naar Feddes, 1978; afgeleid van 
De Wit, 1965). 

581 



Figuur 4.4.2. 
Relatie tussen de lichtenergie op heldere dagen (Re) 
en de bruto fotosynthesesnelheid van een 
"standaardgewas" op heldere dagen (Pc) en op 

bewolkte dagen (Po) onder Nederlandse omstandig-
heden (52° NB). (Naar Feddes 1978, afgeleid van De 
Wit, 1965). 
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De bruto produktiesnelheid van een standaardgewas, Pst, op een willekeurige dag wordt 
gevonden als 

Pst = A Po + (I — A) P, 	 (kg • ha-ld-1) 	(4.4.2) 

waarin: 

Pst 	= bruto potentiële produktiesnelheid 	 (kg • ha-' • d-1) 
P,,P, = bruto fotosynthese-snelheid van een standaardgewas 

op heldere, respectievelijk bewolkte dagen 	 (kg • ha-' • d-1) 
A 	= fractie van de hemel die door bewolking is bedekt 	(-) 

De waarde van A kan worden bepaald via schattingen van de bewolkingsgraad of worden 
berekend uit de stralingsfluxen (Feddes e.a., 1978). 

Potentiële produktie van een werkelijk gewas 
De met behulp van vergelijking 4.4.2 te berekenen bruto produktiesnelheid is een theore-
tische waarde voor een hypothetisch gewas. Voor de berekening van de potentiële produk-
tiesnelheid van een werkelijk gewas onder werkelijke condities in het veld moet voor een 
aantal factoren worden gecorrigeerd. 

Ademhalingsverliezen 
Ten gevolge van de ademhaling van planten gaat, afhankelijk van de gewaseigenschappen, 
tussen 20 en 50 % van de bruto potentiële produktie verloren. Deze verliezen worden in 
rekening gebracht door vermenigvuldiging van de bruto potentiële produktiesnelheid met 
een respiratiefactor Or. Bij een ademhalingsverlies van 30 % is Or = 1 — 0,3 = 0,7. 
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Temperatuurinvloed 
De fotosynthese is afhankelijk van de temperatuur. Om de limiterende effecten van de 
luchttemperatuur in rekening te brengen, wordt de bruto potentiële produktiesnelheid 
vermenigvuldigd met een temperatuurfactor a T . Bij optimale groeitemperatuur is 
aT  = 1. Het optimum verschilt per gewas. 

Bodembedekking 
De waarde van de bladoppervlakte-index LAI waarbij de bodem volledig bedekt is, ver-
schilt per gewas. Bij de berekening van de bruto potentiële produktie van een standaardge-
was is voor volledige bodembedekking uitgegaan van een bladoppervlakte-index LAI = 5. 
Gedurende het eerste gedeelte van het groeiseizoen van met name éénjarige gewassen is 
de bodem echter niet volledig bedekt, waardoor de bruto fotosynthese geringer is. Dit 
wordt in rekening gebracht door vermenigvuldiging van de bruto potentiële produktie-
snelheid met een factor Sc . De waarde van S, hangt af van het ontwikkelingsstadium en 
de aard van het gewas. Bij volledig onbedekte bodem is Sc  = 0 en bij volledige bodembe-
dekking (LAI 5) is S, = 1. 

Geoogst produkt 
De bruto potentiële produktiesnelheid zoals berekend op basis van vergelijking 4.4.2 
heeft betrekking op de totale plant (onder- en bovengrondse delen). Hiervan wordt echter 
maar een gedeelte geoogst. 
Voor de berekening van de potentiële produktie van een werkelijk gewas wordt hiertoe 
een verhoudingsparameter ,(3 h  ingevoerd die de fractie geoogst produkt/totaal gewas weer-
geeft. De waarde van flh is sterk afhankelijk van de aard van het gewas en van het ontwik-
kelingsstadium waardoor deze gedurende het groeiseizoen aanzienlijk kan variëren. 

De potentiële produktiesnelheid van een werkelijk gewas q p  kan op grond van het boven-
staande als volgt worden berekend: 

qp  = P„ • Or  • aT  • Sc • ,Qh 
	 (kg • ha- l• d') 	(4.4.3) 

waarin: 

Pst 

(Pr 

Sc
a'T 

  

flh 

= bruto potentiële produktiesnelheid 
= respiratiefactor 
= temperatuurfactor 
= factor bodembedekking 
= verhoudingsparameter geoogst produkt/totaal gewas 

Voor een kwantitatief overzicht van bovengenoemde factoren bij diverse gewassen wordt 
verwezen naar Feddes e.a. (1978). 
Vergelijking 4.4.3 is een sterk vereenvoudigde schematisering van de werkelijkheid. 
Door De Wit e.a. (1978) is een model ontwikkeld dat de potentiële groeisnelheid van een 
gewas in detail simuleert. Voor een kwalitatieve beschrijving hiervan zie De Wit e.a. 
(1978). 
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De op de hiervoor omschreven wijze te berekenen waarde voor de potentiële groei (qp) 
van een werkelijk gewas kan worden gedefinieerd als: 

de groei die bereikt wordt onder de heersende meteorologische omstandigheden bij een 
optimale water- en luchthuishouding en een niet-limiterende voedingsstoffenvoorziening. 

De onder deze omstandigheden en condities te verkrijgen gewasopbrengst wordt aange-
merkt als de potentiële produktie (Qp). 

De praktisch potentiële opbrengst 
De potentiële produktie (Qp) zoals hiervoor gedefinieerd, is in feite een berekend fysisch 
produlctieniveau dat nog een sterk theoretisch karalcter draagt. Slechts onder ideale proef-
veldomstandigheden is dit produktieniveau te benaderen. 
Voor het aangeven van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de gewaspro-
duktie is echter niet de theoretisch potentiële produktie van belang, doch de potentiële 
opbrengst die onder praktijkomstandigheden gehaald kan worden. Naast bovengenoemde 
factoren spelen hierbij ook bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aspecten een rol, 
waardoor bijvoorbeeld minder kunstmeststoffen worden toegediend dan voor het verkrij-
gen van een maximale opbrengst noodzakelijk is. Ook de gewasbehandeling wijkt onder 
praktijkomstandigheden soms belangrijk af van die waarop de berekening van de poten-
tiële produlctie is gebaseerd. Gedacht kan hierbij worden aan bijvoorbeeld ziektebestrij - 
ding, onkruidbestrijding en, specifiek bij grasland, het graslandgebruik (maaien of be-
weiden). Voor het karakteriseren van de potentiële produktie onder praktijk(bedrijfs)om-
standigheden is het begrip praktisch potentiële produktie geïntroduceerd. 

De pralctisch potentiële produktie (Qpp) kan worden gedefinieerd als: 

de produktie die in de praktijk kan worden bereikt onder de heersende meteorologische 
omstandigheden bij een optimale water- en luchthuishouding, en onder bedrijfseconomi-
sche en bedrijfstechnische omstandigheden die in de gegeven situatie als algemeen gang-
baar kunnen worden aangemerkt. 

Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen de bruto produktie en de netto pro-
duktie. In het eerste geval wordt geen rekening gehouden met verliezen (oogst-, 
beweidings-, voederwinnings- en eventueel conserveringsverliezen), in het tweede geval 
wel. Van Heemst e.a. (1978) berekenden - uitgaande van de potentiële produktie van een 
"standaardgewas" en rekening houdend met diverse reductiefactoren - de potentiële pro-
duktie en de actuele bruto- en nettoproduktie van de belangrijkste akkerbouwgewassen 
en van gras voor de door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) onderscheiden land-
bouwgebieden in Nederland. Hierbij is eveneens rekening gehouden met verschillen in 
vochthoudend vermogen van de grond, het bemestingsniveau en verschillen in bedrij fs-
omstandigheden per gebied. 

Opgemerkt wordt dat de gangbare bedrijfseconomische en bedrijfstechnische omstandig-
heden aan veranderingen onderhevig kunnen zijn; bijvoorbeeld ontwikkelingen in het be-
mestingsniveau, veranderingen in het beweidings- en voederwinningssysteem, intensive-
ring en mechanisering in de bedrijfsvoering. De praktisch potentiële opbrengst (Qpp) 
voor een bepaald gewas is hierdoor in de tijd gezien niet constant. 
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De Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (1984) hanteert voor schadebereke 
ningen de in tabel 4.4.1 vermelde produktieniveaus voor de bruto potentiële en netto prak-
tisch potentiële opbrengst van grasland in de onderscheiden perioden. 

Tabel 4.4.1. Gemiddeld bruto potentieel en netto praktisch potentieel produktieniveau van grasland, Q p  resp. 
Qpp , voor verschillende perioden (bron: Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven, 1984). 

Perioden 	 Qp  (bruto) 
	

Qpp  (netto) 
(kg ds•ha -1 ) 
	

(kg ds ha') 

1963 t/m 1967 
	

12.000 
	

8.400 
1968 t/m 1972 
	

12.500 
	

8.750 
1973 t/m 1979 
	

13.000 
	

9.100 
vanaf 1980 
	

13.500 
	

9.450 

De in tabel 4.4.1 vermelde produktieniveaus gelden voor gemiddelde meteorologische 
omstandigheden. De actuele waarde van Qp  en Qpp in een bepaald jaar varieert als ge-
volg van verschillen in meteorologische omstandigheden van jaar tot jaar. 

Voor akker- en vollegrondstuinbouwgewassen kan het praktisch potentieel produktieni-
veau worden benaderd door de feitelijk gerealiseerde opbrengsten te verhogen met de 
"verliezen" als gevolg van het niet optimaal zijn van de water- en luchthuishouding. Glo-
baal kan dit "verlies" gesteld worden op gemiddeld circa 10% van de feitelijke opbrengst. 
In tabel 4.4.2 zijn voor een aantal akkerbouwgewassen de feitelijke opbrengsten gegeven 
als gemiddelden van 5-jarige perioden. 

Tabel 4.4.2. Gemiddelde opbrengsten van een aantal akkerbouwgewassen' (ontleend aan: Landbouw-
Economisch Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek, 1985.). 

Winter- 	Zomer- 	Cons. 	Fabr. 	Suiker- Snij- 
tarwe 	gerst 	aard.' 	aard.' 	bieten 	maïs 

kg per ha 	 ton per ha 

1961/'65 4.600 4.000 30,0 30,0 42,0 
1966/'70 4.700 3.700 34,5 33,5 47,0 
1971/'75 5.200 4.000 36,7 37,0 45,8 
1976/'80 6.100 4.500 35,2 35,2 47,0 43,3 
1980/'84 7.200 4.900 39,2 34,9 52,6 46,5 

Bron: CBS Oogstraming; suikerbieten 1983: Instituut voor Rationale Suikerproduktie. 
N.B.: Granen: handelsgewicht bij 17% vocht. 
' Gewogen gemiddelden van ramingen per gebied. 
2  Sinds 1967 incl. vroege aardappelen, pootaardappelen en uitval. 

Sinds 1967 incl. pootaardappelen. 

De in tabel 4.4.2 vermelde opbrengsten zijn landelijke gemiddelden. Van gebied tot ge-
bied kunnen echter aanzienlijke verschillen voorkomen. 
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Gegevens over opbrengsten van diverse gewassen, eventueel gedifferentieerd per gebied, 
kunnen worden ontleend aan "Landbouwcijfers 19..", een jaarlijkse uitgave van het LEI 
(Landbouw-Economisch Instituut) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en/of 
aan "Kwantitatieve informatie voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond 
19..", dat jaarlijks uitgegeven wordt door het PAGV (Proefstation voor de Akkerbouw en 
de Groenteteelt in de Vollegrond). 
In de laatstgenoemde uitgave wordt tevens de trendmatige ontwikkeling van de produktie 
per ha voor een groot aantal gewassen per gebied weergegeven. 

4.4.3. Effecten van watervoorziening op de opbrengst 

Factoren van invloed op de mate van vochttekort 

Grondwaterstand 
Het niveau van het grondwater is, voor zover dit voorkomt op een diepte van minder dan 
circa 2 á 3 m beneden het maaiveld, van grote betekenis voor de vochtvoorziening van 
de vegetatie. Naarmate het grondwaterniveau zich dichter onder de wortelzone bevindt, 
zijn de mogelijkheden van capillaire aanvoer groter en treden in perioden met een neer-
slagtekort minder snel vochttekorten op. Het gemiddelde verloop van de grondwaterstand 
wordt gekarakteriseerd door een indeling in grondwatertrappen (Gt). Voor een meer ge-
detailleerde beschrijving hiervan zie par. II. 2.4.4. 
Bij aanwezigheid van storende lagen in het profiel kunnen zich hierop schijnspiegels ont-
wikkelen Afhankelijk van de diepte waarop deze schijnspiegels voorkomen, kunnen deze 
in droge perioden soms een gunstige invloed hebben op de vochtvoorziening van de vege-
tatie. In natte perioden overheersen veelal de nadelige effecten van schijnspiegels. 

Vochtkarakteristiek van de wortelzone (pF-curve) 
De vochtkarakteristiek van de grond is afhankelijk van een aantal factoren. Bij de zand-
en veenkoloniale gronden zijn dat het organische-stofgehalte, het leemgehalte, de zand-
grofheid (M50-cij fer) en de dichtheid van de grond; bij de zee- en rivierkleigronden het 
organische-stofgehalte, het lutumgehalte en de dichtheid van de grond. 
De vochtkarakteristiek van een grond heeft slechts waarde voor de bemonsterde plek en 
de onmiddellijke omgeving. Teneinde hieraan een bredere toepasbaarheid te geven, zijn 
de in de loop der jaren door diverse instanties verzamelde pF-gegevens statistisch be-
werkt. Voor de zand- en veenkoloniale gronden is dit gedaan door Krabbenborg e.a. 
(1983) en voor de rivier- en zeekleigronden door Poelman en Van Egnzond (1979). 
Meer recentelijk is door Wósten e.a. (1987) de zogenaamde Staringreeks opgesteld. Zie 
ook par. III. 3.2.4. 

Dikte van de wortelzone 
De hoeveelheid vocht die in de wortelzone kan worden geborgen, is behalve van de vocht-
karakteristiek afhankelijk van de dikte van de wortelzone. De voornaamste beperkende 
factoren voor de bewortelingsdiepte zijn: 
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- de zuurgraad (pH); 
- de aëratie; 
- de indringingsweerstand van de grond. 
Bij pH (KC1)-waarden beneden 3,5 á 4 is vrijwel geen beworteling meer mogelijk. Met 
name in de veenkoloniale gronden vormt de lage pH een belemmering voor de beworte-
ling. Hetzelfde geldt voor gliedelagen en katteklei. 
De aëratie speelt voornamelijk een rol bij veengronden, moerige gronden en sommige 
kleigronden. Bij luchtgehalten van minder dan 10 á 15 % wordt de beworteling sterk be-
perkt. Een slechte aëratie kan zowel worden veroorzaakt door een hoge grondwaterstand 
als door een slechte bodemstructuur. 
Op zandgronden en brikgronden is de indringingsweerstand de voornaamste beperkende 
factor voor beworteling. In het algemeen reikt de bewortelingsdiepte niet verder dan de 
bovenkant van de C-horizont of de briklaag. 
Door Houben (1979) zijn de relaties tussen de eigenschappen van de grond en de beworte-
lingsdiepte uitvoerig beschreven. 
De verdeling van de wortels in het profiel wordt in sterke mate bepaald door de eigen-
schappen van de bodem. In de meeste gevallen neemt de intensiteit van de beworteling 
af met de diepte. Bij een geringe wortelintensiteit wordt het beschikbare bodemvocht niet 
volledig benut. Bij de berekening van het vochttekort wordt daarom dikwijls niet de totale 
worteldiepte in beschouwing genomen doch een zone van geringere dikte. Het begrip 
"effectieve wortelzone" wordt daarom vaak gehanteerd voor die laag in het profiel waar 
in 80 á 90 % van de wortels voorkomt. 
De bewortelingsdiepte wordt echter niet uitsluitend door bodemkundige factoren 
bepaald. De eigenschappen van het gewas spelen eveneens een belangrijke rol. Bovendien 
is de gevoeligheid voor de genoemde bodemkundige factoren niet voor alle gewassen ge-
lijk. In tabel 4.4.3 is voor grasland en een viertal bouwlandgewassen een indicatie gege-
ven voor de dikte van de effectieve wortelzone voor verschillende grondsoorten. 
Opgemerkt dient te worden dat de in tabel 4.4.3 vermelde waarden gelden voor een volle-
dig ontwikkeld wortelstelsel. Bij éénjarige gewassen is de effectieve bewortelingsdiepte 
in het begin van het groeiseizoen aanmerkelijk geringer. Bij vochttekortberekeningen met 
een model waarin de effectieve wortelzone als een vast gegeven wordt ingevoerd, kan dit 
aspect in rekening worden gebracht door de vermelde waarden enigszins te reduceren 
of door opdeling van het groeiseizoen in twee of meer perioden met een verschillende 
effectieve bewortelingsdiepte en voor elk van deze perioden een afzonderlijke berekening 
uit te voeren. 

Onverzadigde doorlatendheid van de ondergrond 
De onverzadigde doorlatendheid wordt in belangrijke mate bepaald door de textuur en 
dichtheid van de grond. Daarnaast is tevens de profielopbouw van belang (zie ook par. 
III. 3.2.5 en par. III. 3.3.3, tabel 3.3.1). 
Vaste veen- of gliedelagen hebben een ongunstiger invloed op de capillaire eigenschappen 
naarmate ze hoger boven het grondwater liggen (Bloemen, 1982). In grof zand is de capil-
laire stijghoogte relatief gering. Grofzandige lagen werken daardoor vooral storend in-
dien deze hoog in het profiel voorkomen, dus vlak onder de wortelzone. De dikte van 
de grofzandige laag is van weinig belang. 
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Tabel 4.4.3. Dikte effectieve wortelzone (cm) voor een aantal gewassen bij verschillende grondsoorten (ontleend 
aan Werkgroep HELP-tabel, 1987). 

Bodemtype Gras Graan Maïs Aard- Suiker- 
appelen bieten 

veengronden 20-30 25-30 25 -30 20-25 25-30 
moerige gronden 

veenkoloniale gronden 
20-25 25-35 25-35 20-30 25-35 

- niet verbeterd 20 25 25 20 25 
- gemengwoeld 

kleigronden 
profielverloop 1 

30-35 

25-30 

30-50 

35-45 

30-50 

35-50 

30-40 

30-35 

30-50 

35-45 
profielverloop 2 25-30 40-60 40-65 35-45 40-60 
profielverloop 3en/of4 25-30 35-50 35-50 30-35 35-50 
profielverloop 5 

zandgronden 
eerd- en vaaggronden 
- dun dek 

30-35 

20 

45-70 

25 

45-80 

25 

35-40 

25 

45-70 

25 
- matig dik dek 30 40 40 30 40 
- dik dek 50 60-80 60-80 50 60-80 
- met kleidek 
podzolgronden 

25 30 30 25 30 

- dun dek 25 25-30 25-30 25 25-30 
- matig dik dek 35 40 40 35 40 

brikgronden 40-50 60-80 60-80 40-60 60-80 

N.B. De aangegeven spreiding hangt samen met de variatie in profielopbouw en bodemgesteldheid binnen de 
onderscheiden bodemtypen. Bij kleigronden is dit met name de bouwvoorzwaarte (bij zavel en lichte klei 
is de effectieve bewortelingsdiepte meestal groter dan bij zware klei) en het al of niet aanwezig zijn van 
slecht bewortelbare zware klei in het profiel beneden de bouwvoor. 

In vergelijking met zandgronden is de onverzadigde doorlatendheid van leemgronden re-
latief gering. De capillaire stijghoogte daarentegen is relatief groot. Bij lemige lagen is 
de storende werking het grootst indien deze op wat grotere diepte in het profiel voorko-
men. Indien de leemlaag relatief hoog in het profiel voorkomt, kan dit een gunstige in-
vloed hebben op de vochtleverantie aan het gewas, doordat deze laag de capillaire stijg-
hoogte enigszins verlengt. In tegenstelling tot een grofzandige laag heeft bij een leem-
en kleilaag de dikte van de laag wel invloed op de mate van storing (Mooy, 1981). 

Bij de berekening van de vochtleverantie worden de onderscheiden bodemlagen homo-
geen verondersteld. In de praktijk is dit echter zelden het geval. Met name in zandgronden 
treedt veelal een micro-gelaagdheid op, waardoor in de ondergrond talrijke laagjes met 
een afwijkende granulaire samenstelling voorkomen. Deze laagjes (leembandjes, ijzer-
fibers, grofzandige en/of grinderige laagjes, gliedelaagjes etc.) variëren sterk zowel naar 
plaats als in dikte en in diepte en zijn dientengevolge niet of nauwelijks in kaart te brengen. 
Niettemin bestaat de indruk dat deze micro-gelaagdheid een relatief grote invloed heeft 
op de capillaire vochtleverantie aan het gewas. Het verdient daarom aanbeveling voor 
vochttekortberekeningen gebruik te maken van gemeten k(h)-relaties aan ongestoorde 
monsters. 
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Op basis van dergelijke gemeten k(h)-relaties is door de Stichting voor Bodemkartering 
in samenwerking met het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding de zoge-
naamde "Staringreeks", samengesteld waarin de k(h)-relaties van een groot aantal in Ne-
derland veelvuldig voorkomende bodemlagen zijn opgenomen. Zie par. III. 3.2.5. 

Bij klei- en veengronden ontstaan bij uitdroging horizontale en verticale scheuren in het 
profiel. Door met name de horizontale scheuren wordt de capillaire opstijging onderbro-
ken en treden vochttekorten op. Het effect van horizontale scheuren in kleigronden op 
de k(h)-relatie is onderzocht door Bouma en De Laat (1981). 
De vertikale scheuren hebben tot gevolg dat een deel van de neerslag rechtstreeks naar 
de ondergrond verdwijnt, zonder de wortelzone te bevochtigen. Dit verschijnsel, dat 
wordt aangeduid als "kortsluiting", is uitvoerig bestudeerd en beschreven door Dekker 
e.a. (1981). 

Klimatologische omstandigheden 
De klimatologische omstandigheden in Nederland zijn niet overal gelijk (zie par. III. 
2.2.3 en III. 2.3.8). Met name in de kustgebieden wijkt het neerslag- en verdampingspa-
troon zowel wat betreft de hoeveelheid als wat betreft de verdeling over het jaar, aanzien-
lijk af van meer landinwaards gelegen gebieden. Deze afwijkingen zijn het grootst in het 
zomerhalfjaar. 
Het gemiddelde neerslagtekort (0,8 E omow —P) gesommeerd over het zomerhalfjaar, va-
rieert van 110 á 130 mm in de kustgebieden tot 20 á 40 mm in het midden en het oosten 
van het land Berekend is dat als gevolg van deze verschillen het gemiddelde vochttekort 
in de kuststrook circa 30% en in het overgangsgebied achter de kuststrook (Noord- en 
Zuid-Holland) alsook in Noord-Brabant en het noorden van Limburg circa 10% hoger 
is dan in de rest van het land. 
Deze waarden zijn berekend voor grasland op kleigrond; het is echter niet aannemelijk 
te achten dat voor andere gewassen en/of andere bodemtypen sterk afwijkende waarden 
gelden. 

4.4.4. Methoden ter bepaling van de effecten van watervoorziening 

De voor een potentiële groei van een gewas benodigde hoeveelheid water (de vraag) wordt 
bepaald door de potentiële verdamping (Ep). De grootte hiervan is afhankelijk van de 
eigenschappen van het gewas en een aantal meteorologische factoren. Voor de berekening 
van Ep  zijn diverse berekeningsmethoden ontwikkeld (zie par. III. 2.3.7). 
De voor verdamping beschikbare hoeveelheid water (het aanbod) wordt bepaald door de 
vochtvoorraad in de wortelzone aan het begin van het groeiseizoen en de aanvulling hier-
van gedurende het groeiseizoen door neerslag en capillaire aanvoer vanuit de ondergrond. 
Het aanbod van water kan in zekere mate worden beïnvloed door: 
- vergroting vochtvoorraad wortelzone (profielverbetering); 
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- verkleining afstand wortelzone-grondwater door middel van 
. profielverbetering (diepere wortelzone); 
. verhoging grondwaterstand (waterconservering, infiltratie); 

- kunstmatige aanvullende watervoorziening (beregening, bevloeiing). 

Wanneer een gewas als gevolg van vochttekorten niet potentieel kan verdampen, treden 
er groeivertragingen op en dientengevolge opbrengstdepressies. De relatie tussen de ge-
wasverdamping (watergebruik) en de gewasopbrengst kan worden bepaald op basis van 
empirisch onderzoek (proefveld- en lysimeteronderzoek) of worden berekend met behulp 
van fysisch georiënteerde produktiemodellen. Ook is een methode ontwikkeld waarbij 
de gewasopbrengst wordt berekend met behulp van een droogteschadematrix. 

Proefveld- en lysimetergegevens 
De relatie tussen de gewasproduktie en het watergebruik wordt meestal niet éénduidig 
weergegeven. Als gevolg hiervan worden allerlei soorten verbanden gevonden die moei-
lijk generaliseerbaar zijn. Dit geldt met name indien niet de totale droge-stofproduktie 
doch slechts een gedeelte hiervan (bijvoorbeeld alleen de oogstbare delen) wordt gerela-
teerd aan het watergebruik. Doordat de verdeling van de droge-stofproduktie over de di-
verse delen van de plant (wortels, knollen, bladeren en stengels, vruchten/zaad) zich, af-
hankelijk van de gewaseigenschappen, in de loop van het groeiseizoen kan wijzigen, wor-
den in verschillende deelperioden van het groeiseisoen soms afwijkende verbanden tus-
sen produktie en watergebruik gevonden. 
Een moeilijkheid bij de empirische bepaling van de relatie tussen de gewasproduktie en 
het watergebruik is bovendien dat het nauwkeurig vaststellen van bijvoorbeeld de evapo-
transpiratie (verdamping door gewas en grond) of de effectieve watergift onder veld-
omstandigheden veel problemen oplevert. Als gevolg hiervan zijn in de literatuur relatief 
weinig goede experimenten beschreven waarbij èn de produktie èn het watergebruik met 
voldoende nauwkeurigheid zijn gemeten. In veel gevallen is de relatie opbrengst-
watergebruik ontleend aan de resultaten van veldproeven met aanvullende watervoorzie-
ning (beregening). De opbrengstreducties per mm vochttekort worden dan meestal gelijk 
gesteld aan de uit deze proefvelden verkregen meeropbrengsten per mm effectieve water-
toediening . 
Voor grasland en voor een aantal akkerbouwgewassen worden de resultaten van in Neder-
land verricht proefveld- en lysimeteronderzoek in het navolgende kort samengevat. 

Gras 
Resultaten van Nederlandse beregeningsproeven en lysimeterproeven aan gras zijn uit-
voering beschreven door Van Boheemen (1981). Hieruit kan worden geconcludeerd dat 
het effect van een verbeterde watervoorziening groter is naarmate het (bruto) potentiële 
produlctieniveau in het groeiseizoen hoger ligt (denk bijvoorbeeld aan een hoger stralings-
niveau of een hoger bemestingsniveau). Daarbij varieert het opbrengstverhogend effect 
van 20 tot 50 kg droge stof • ha-1- mm-1, afhankelijk van het potentieel te bereiken op-
brengstniveau (zie figuur 4.4.3). Bij een potentieel produktieniveau van 13.500 kg 
ds • ha-1 bedraagt de meeropbrengst 29 kg ds • ha-1 • mm-1 
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Figuur 4.4.3. 
Verhouding tussen de veranderingen van 
de produktie en evapotranspiratie AQ/AE 
in relatie tot de potentiële produktie (Qp). 
(Naar: van Boheemen, 1981). 
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Doornbos e.a. (1977) berekenden dat onder praktijkomstandigheden de meeropbrengsten 
20 % lager zijn dan op proefvelden, hetgeen resulteert in een praktisch te realiseren meer-
opbrengst van 23,6 kg ds • ha' rrun". 

De Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (1984) gaat voor de berekening van 
de opbrengstdepressies door vochttekorten eveneens uit van het in figuur 4.4.3 weergege-
ven verband. De potentiële produktie Q p  wordt hierbij jaarlijks berekend, uitgaande van 
een lineair verband tussen de potentiële verdamping en de potentiële produktie volgens 
de volgende vergelijking. 

waarin: 

Qp  = 	• Ep/Ep  (kg ds • ha") 	(4.4.4) 

Qp 
	= gemiddelde potentiële produktie 	 (kg ds ha") 

E P 
	= potentiële verdamping in het jaar waarvoor de 

potentiële produktie moet worden berekend 	 (mm) 
E P 
	= gemiddelde potentiële verdamping (normaalwaarde) 	(mm) 

Voor de gemiddelde potentiële produktie wordt uitgegaan van de in tabel 4.4.1 vermelde 
bruto waarden. Bij een gemiddelde potentiële produktie van 13.500 kg ds • ha' wordt op 
deze wijze over een 30-jarige periode een gemiddeld opbrengsteffect van 30,1 kg 
ds • ha' • mm" berekend. 
Het verschil tussen proefveld- en praktijkomstandigheden wordt in rekening gebracht 
door een reductie van 15 % op de berekende meeropbrengst. Vervolgens wordt deze uit-
komst nog met 17,5 % verminderd in verband met de normale beweidings- en voederwin-
ningsverliezen. De gemiddelde netto meeropbrengst onder praktijkomstandigheden 
bedraagt derhalve 30,1 x 0,85 x 0,825 = 21,1 kg ds ha" • rnm". 
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Door een afwijkende benadering in de berekening van de optredende vochttekorten (on-
der andere gewasfactor 0,7 in plaats van 0,8) berekende Mandersloot (1984), uitgaande 
van dezelfde basisgegevens als Doornbos e.a. en Van Boheemen, een meeropbrengst van 
42,5 kg ds • ha-1• mm-1 (proefveldomstandigheden). Door deze waarde in te voeren in een 
graslandgebruiksmodel vindt genoemde auteur een opbrengsteffect van 30,9 kg 
ds • ha-l• mm-i voor praktijkomstandigheden. De praktisch potentiële produktie is hierbij 
berekend op 13.000 kg ds ha-1. Aangezien hierbij geen rekening is gehouden met de nor-
male beweidings- en voederwinningsverliezen zijn deze uitkomsten te beschouwen als 
bruto (meer)opbengsten. 

Dekker e.a. (1981) vonden op proefvelden op komkleigronden meeropbrengsten van ge-
middeld 32,1 kg ds • ha-1 per mm effectieve beregeningsgift. 

In tabel 4.4.4 zijn de hiervoor besproken onderzoeksresultaten samengevat. 

Tabel 4.4.4. Potentiële opbrengst en opbrengst-effect van watervoorziening van gras. 

Potentiële opbrengst 
(kg ds.ha-1) 

Opbrengst effect watervoor-
ziening (kg (is•ha-'•nun'') 

proef- 	praktijk 	 proef- 	praktijk 
veld 	 veld 

bruto 	netto 	 bruto 	netto 

Doornbos e.a. (1977) - 	 29,5 	23,6 	- 
Van Boheemen (1981) 13.500 	 29,0 	 - 
CoGroWa* (1984) 	13.500 	11.500 	9.450 	30,1 	25,6 	21,1 
Mandersloot (1984) 	- 	 13.000 	 42,5 	30,9 	- 

Dekker e.a. (1981) 	- 	 32,1 	 - 

* CoGroWa = Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven. 

Aardappelen 
Het effect van watervoorziening op de opbrengst van aardappelen is sterk afhankelijk van 
de periode waarin vochttekorten optreden. Gedurende de periode van knolvorming zijn 
de effecten het grootst. Uit onderzoek blijkt echter dat op kleigronden groeiremmingen 
als gevolg van droogte in de beginperiode van de knolvonning worden gecompenseerd 
door een sterkere groei in de tweede helft van het groeiseizoen. Op zandgronden vindt 
deze compensatie niet of in mindere mate plaats. Het effect van aanvullende watervoorzie-
ning is op kleigronden dientengevolge geringer dan op zandgronden. Beregeningsproeven 
op kleigronden in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland (Westmaas) laten gemid-
delde meeropbrengsten zien van 2.500 tot 3.500 kg knollen per ha. Op proefvelden in 
de Usselmeerpolders werden gemiddelde opbrengstverhogingen van 5.100 tot 6.500 kg 
gevonden (Consulentschap voor de Akkerbouw in de Hsselmeerpolders en Noord-
Holland, z.j.). 
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Figuur 4.4.4. 
Gemiddelde meeropbrengst aan leverbare 
knollen (>35 mm) van consumptie-aardappelen 
door beregening op hangwaterprofielen met 
50 tot 150 mm opneembaar water in de 
wortelzone. (Hellings, 1980). 
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waarin: 

Q = totale droge-stofproduktie 	 (kg • ha- ') 
A = efficiëntie coëfficiënt watergebruik 	 (kg • ha- l• mm- l• mbar) 
Et  = totale watergebruik (transpiratie) door plant 	(mm) 
es  = verzadigde dampdruk 	 (mbar) 
ea  = actuele dampdruk 	 (mbar) 

593 

(kg • ha-1 ) 	(4.4.5) Q = A • Etl(es  — e a) 

Om de resultaten van proefveldonderzoek meer algemeen toepasbaar te maken, wordt 
de opbrengst en/of de meeropbrengst veelal gerelateerd aan het watergebruik c.q. de ef-
fectieve hoeveelheid toegediend water. 
Hellings (1980) bewerkte de resultaten van beregeningsproefvelden op droge zandgrond 
in Noord-Brabant en Limburg en vond meeropbrengsten van circa 60 kg ha -1  mm-i in 
het voorjaar tot circa 230 kg ha-1  • mm-1  in de periode van half juni tot half augustus. 
Op basis hiervan berekende hij de gemiddelde meeropbrengsten voor zandgronden op 
hangwaterprofielen met verschillende hoeveelheden opneembaar water in de wortelzone. 
De resultaten zijn vermeld in figuur 4.4.4. 

Rijtema en Endródi (1970) vonden een rechtlijnig verband tussen de totale drogestofpro-
duktie (Q) van aardappelen en het waterverbruik van het gewas (transpiratie, E t), gedeeld 
door het gemiddelde dampdrukdeficit van de lucht (zie ook hierna onder fysisch georiën-
teerde produktiemodellen). 



Deze relatie is onafhankelijk van klimaatsinvloeden. De waarde van A bleek uit het onder-
zoek van Rijtema en Endrddi voor de onderzochte rassen vrijwel constant te zijn. De ge-
middelde waarde voor A bedroeg 155 kg ds ha-1 • mm-1 • mbar. 
Hellings e.a. (1982) vinden voor consumptie-aardappelen op hoge zandgrond als gemid-
delde over het gehele groeiseizoen voor een optimaal beregend gewas en voor een onbere-
gend gewas A-waarden van respectievelijk 209 en 277 kg ds ha-1 mm-1 • mbar. Op het 
onberegende veld maakt het gewas kennelijk een efficiënter gebruik van het beschikbare 
water. Doordat het gewas op het beregende veld minder efficiënt met het water omspringt, 
is het beregeningseffect relatief laag. Het verschil in opbrengst tussen het beregende en 
het onberegende veld gerelateerd aan het verschil in watergebruik resulteert in een A-
waarde van 87 kg ds • ha- • mm-1 • mbar. 
Nieuwenhuis en Palland (1982) vinden voor fabrieksaardappelen op dezelfde grondsoort 
voor de maanden juli en augustus A-waarden van dezelfde orde van grootte. Ook bij dit 
onderzoek is het beregeningseffect relatief laag. 

Opgemerkt dient te worden dat de opbrengst in vergelijking 4.4.5 betrekking heeft op 
de totale droge-stofproduktie. In de voor het optreden van droogteschade meest gevoelige 
perioden vindt er echter nauwelijks of geen groei van de bladeren en stengels meer plaats, 
zodat de totale droge-stofproduktie bij benadering gelijk kan worden gesteld aan de 
droge-stofproduktie van de knollen. De A-waarde kan worden herleid tot een opbrengst 
aan vers produkt per ha per mm watergebruik door vermenigvuldiging met het gemiddel-
de dampdrukdeficit en het droge-stofgehalte. 
Uitgaande van een gemiddeld dampdrukdeficit van 4,0 á 4,5 mbar en een droge-stofgehal-
te van 0,24 is de A-waarde bij benadering gelijk aan de opbrengst aan oogstbaar produkt 
in kg • ha-1 mm- 

Resumerend kan worden gesteld dat de knolproduktie van aardappelen in de periode van 
knolvorming circa 250 kg • ha-1 mm-1 bedraagt. Door een efficiënter gebruik van het be-
schikbare water in perioden met vochttekort is het effect van aanvullende watervoorzie-
ning (middels beregening) echter geringer (circa 100 kg • ha-1 mm-1). Bovendien treedt 
bij kleigronden een inhaaleffect op, waardoor het effect van de beregening op de eindop-
brengst wordt gereduceerd. 
Bij pootaardappelen wordt beregening ook toegepast om pokschurft te voorkomen. Mits 
op tijd uitgevoerd, leidt dit tot zeer goede resultaten. Een bijkomend voordeel voor de 
pootaardappelteelt is bovendien dat het aantal knollen per plant door beregening wat gro-
ter is. Bij consumptie-aardappelen kan door beregening knolmisvorming alsmede het op-
treden van doorwas en glazigheid sterk worden beperkt. Bovendien is op beregende per-
celen de blauwgevoeligheid van aardappelen vaak geringer dan op niet beregende 
percelen. 

Suikerbieten 
De meeropbrengsten van suikerbieten welke in de literatuur worden gevonden, variëren 
van 116 tot 217 kg biet per mm beregening (Hellings, 1980). 
Bovendien wordt door beregening in droge jaren het suikergehalte met 1 á 2 % verhoogd, 
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althans op lichte gronden. Op zware gronden daarentegen kan door beregening het suiker-
gehalte enigszins dalen. Hellings (1980) bewerkte de resultaten van proeven op hoge zand-
gronden en vond hierbij de volgende regressievergelijkingen: 

yi  = 205x — 1.026 (4.4.6a) 
y2  = 43,6x — 296 (4.4.6b) 
y3  = 92,9x — 765 (4.4.6c) 

waarin: 

x = effectieve regengift 	 (mm) 
yi  = meeropbrengst leverbare bieten met 23 % ds 	(kg• ha-1 ) 
y2  = meeropbrengst suiker 	 (kg • har) 
y3  = meeropbrengst totaal droge stof 	 (kg •ha- ') 

De effecten van beregening op verschillende tijdstippen in het groeiseizoen bleken elkaar 
slechts weinig te ontlopen. De grootste kans op droogteschade trad op in de tweede helft 
van het groeiseizoen bij volledige grondbedekking. In dat stadium kan vroegtijdige afster-
ving van het blad optreden die aanleiding geeft tot verlaging van het droge-stof- en suiker-
gehalte. 
Op basis van vergelijking 4.4.6a en 4.4.6b berekende Hellings voor een aantal bodemty-
pen met een maximale hoeveelheid opneembaar hangwater in de wortelzone variërend 
van 50 tot 150 min de gemiddeld te verwachten meeropbrengst aan bieten en suiker. De 
resultaten zijn in figuur 4.4.5 weergegeven. 
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Figuur 4.4.5. Gemiddelde meeropbrengst aan leverbare suikerbieten en aan suiker door beregening op 
hangwaterprofielen met 50 tot 150 mm opneembaar water in de wortelzone (Hellings, 
1980). 
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Globaal gesteld bedraagt de meeropbrengst bij suikerbieten op zandgrond ca. 200 kg biet 
ofwel ca. 40 kg suiker per ha per mm effectieve beregening De effecten op klei- en zavel-
gronden zijn minder groot omdat daar minder gauw vroege afsterving van het blad op-
treedt. De meeropbrengst voor deze gronden kan globaal gesteld worden op gemiddeld 
150 kg biet dan wel 25 kg suiker per ha per mm. 

Granen 
Granen kennen evenals aardappelen gevoelige perioden voor het optreden van vochttekor-
ten. Hellings (z.j.) vond bij beregening in de periode van het schieten tot het begin van 
de bloei opbrengsteffecten van 24 kg • ha-1 • mm-1 bij zomertarwe, 30 kg • ha-1 • mm-i bij 
haver en 36 kg ha-1 • mm-1 bij zomergerst. In de overige perioden van het groeiseizoen 
zijn de effecten beduidend lager (0-10 kg • ha-1 • mm-1) Beregening vroeg in het seizoen 
(eerste helft mei) leidde in een aantal gevallen zelfs tot een opbrengstvermindering. 

Fysisch georiënteerde produktiemodellen 
Opbrengst- en produktiegegevens van proefveld- en lysimeteronderzoek zijn in principe 
slechts geldig voor situaties en omstandigheden die overeenkomen met die ter plaatse en 
ten tijde van het proefveldonderzoek. De overdraagbaarheid van de uitkomsten naar ande-
re piaatsen en omstandigheden is dientengevolge beperkt. Door middel van moderne re-
kentechnieken is het echter mogelijk de effecten van vochtvoorziening op de gewaspro-
duktie te simuleren met behulp van numerieke modellen. Uitkomsten van proefveldon-
derzoek kunnen op deze wijze worden vertaald in algemeen geldende relaties. Op basis 
hiervan kan worden geëxtrapoleerd naar andere situaties en omstandigheden. 
Produktiemodellen kunnen erg eenvoudig of zeer gecompliceerd zijn. Bij de gewaspro-
duktie in relatie tot de vochtvoorziening spelen vele factoren een rol. De kennis omtrent 
bepaalde aspecten van het produktieproces is echter nog gering. Om tot een praktisch 
werkbaar model te komen, wordt daarom dikwijls gebruik gemaakt van sterk vereenvou-
digde empirische relaties, ontleend aan veldproeven. Een aantal produktiemodellen 
(-relaties) zullen hierna in het kort worden besproken. Voor een uitvoeriger overzicht 
wordt verwezen naar Feddes (1979). 

Produktie versus transpiratie c.q. -evapotranspiratie 
Groeisnelheid en produktie worden hier evenredig gesteld met de hoeveelheid water ge-
bruikt door het gewas, ofwel de transpiratie gesommeerd over het groeiseizoen. 

Q = At • Et 	 (kg ds-ha-') 	(4.4.7a) 

waarin: 

Q = gewasproduktie 	 (kg ds•ha-') 
Et = cumulatieve transpiratie 	 (mm) 
AI = watergebruiks-efficiëntiefactor 	 (kg ds •ha-' • mm-1) 

In de praktijk is het vaak moeilijk om de transpiratie apart te bepalen. Meestal wordt in 
veld- en lysimeterproeven via waterbalansberekeningen de som van transpiratie, bodem- 
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verdamping en interceptie, de evapotranspiratie, E, bepaald. We krijgen dan analoog aan 
vergelijking 4.4.7a de relatie: 

Q = A2• E 
	

(kg ds • ha') 	(4.4.7b) 

waarin: 

E = cumulatieve evapotranspiratie 	 (mm) 

Afhankelijk van de tijdsduur dat een gewas de bodem niet volledig bedekt, de optredende 
weersomstandigheden en het type bodem, zal de bodemevaporatie een meer of minder 
belangrijk aandeel in de produktie-relatie hebben. Deze relatie zal dus vaak sterk lokaal 
bepaald zijn. 

produktie versus transpiratie gedeeld door het dampdrukdeficit 
De produktie-(evapo)transpiratie-relaties volgens vergelijking 4.4.7a en b lijken voor hu-
mide en aride gebieden op dezelfde breedtegraad tot verschillende uitkomsten te leiden. 
Bierhuizen en Slatyer (1965) stelden daarom een relatie voor waarin het gemiddelde 
dampdrukdeficit (Ae) van de lucht is opgenomen. Ae, de feitelijke verdampingskracht van 
de lucht, wordt berekend uit het verschil tussen de verzadigde dampdruk (e s) en de 
actuele dampdruk (e a) en wordt uitgedrukt in mbar. De vergelijking wordt dan: 

Q = A • Et1 Ae 	 (kg ds • ha-11 	(4.4.8) 

waarin: 

Ae = gemiddelde dampdrukdeficit van de lucht 
	

(mbar) 

De watergebruiks-efficiëntiefactor A heeft nu de dimensie van kg ds ha -1  • mm- i • mbar. 
Vergelijking 4.4.8 is identiek aan de eerder besproken vergelijking 4.4.5. Door toepas-
sing van vergelijking 4.4.8 worden verschillen in meteorologische omstandigheden tus-
sen diverse jaren weggewerkt. De indruk bestaat echter dat de waarde van A in droge 
jaren hoger is dan in natte jaren. Dit betekent dat in droge jaren (perioden) een efficiënter 
gebruik wordt gemaakt van het beschikbare water. Deze tendens komt ook tot uitdrukking 
in beregeningsproeven van Hellings e.a. (1982). Vaststelling van de A-waarde per gewas 
per groeistadium en per jaar blijft voorlopig echter nog een moeilijke zaak. 

Door Feddes e.a. (1978) is het model CROPR ontwikkeld, dat voor een gewas dat in een 
optimale bemestingstoestand verkeert de dagelijkse groeisnelheid q (kg ha-1  d- ') be-
schrijft als een functie van: 
- de dagelijkse transpiratiesnelheid gedeeld door het dampdrukdeficit van de lucht, 

Et/Ae; 
- de watergebruiks-efficiëntiefactor, A, en 
- de berekende potentiële groeisnelheid qp  op de bewuste dag. 
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De uiteindelijke totale droge-stofproduktie wordt dan bepaald door de dagelijkse produk-
tiehoeveelheden over het groeiseizoen te sommeren. 

Feddes e.a. (1984) hebben de programma's SWATRE en CROPR samengevoegd tot één 
programma (SWACRO), waarmee voor de belangrijkste landbouwgewassen de actuele 
gewasproduktie kan worden berekend. Dit model genereert de gewasontwikkeling als 
functie van de tijd, in afhankelijkheid van de optredende vochttekorten. 

Relatieve produktie versus relatieve (evapo)transpiratie 
Indien de vergelijkingen 4.4.7a en 4.4.7b worden toegepast voor potentiële waarden van 
de transpiratie (Etp) resp. de evapotranspiratie (Ep), kan men analoog aan vergelijking 
4.4.7a en 4.4.7b de potentiële produktie (Qp) als volgt schrijven: 

Qp= Ai* • Etp 	 (kg ds•ha-1) 	(4.4.9a) 

resp. 

Qp= A2* • Ep 	 (kg ds • ha-1) 
	

(4.4.9b) 

waarin: 

Qp 
EtP 
E 

P 
Ai*, A2* 

= potentiële gewasproduktie 
= cumulatieve potentiële transpiratie 
= cumulatieve potentiële evapotranspiratie 
= watergebruiks-efficiëntiefactoren 

(kg ds•ha-1) 
(mm) 
(mm) 
(kg ds • ha-l•mm-i) 

De watergebruiks-efficiëntiefactoren At en A2 zijn in deze vergelijkingen voorzien van 
een * ter onderscheiding van de watergebruiks-efficiëntiefactoren in vergelijking 4.4.7a 
en 4.4.7b, welke betrekking hebben op de actuele produktie en (evapo)transpiratie. 

Deling van vergelijking 4.4.7a en 4.4.7b door respectievelijk 4.4.9a en 4.4.9b geeft de 
relatieve produktie weer in relatie tot de relatieve transpiratie (4.4.10a) respectievelijk de 
relatieve evapotranspiratie (4.4.10b). 

QIQp = Bi • Et/Etp 	 (4.4.10a) 

en 

QIQp = B2 • ElEp 	 (4.4.10b) 

waarin Bi = At/At* en B2 = A2/A2*. Door vermenigvuldiging met Qp kan men de pro-
duktie Q uitdrukken als een fractie van de potentiële produktie Qp. Indien tevens wordt 
aangenomen dat At = Al* en A2 = A2* (dus Bi = 1 en B2 = 1), verkrijgt men de vol-
gende vergelijkingen: 
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Q = (EtlEtp) • Qp 
	 (kg ds•ha-1 ) 

	
(4.4.11a) 

en 

Q = (ElEp) • Qp 	 (kg ds•ha- ') 
	

(4.4.11b) 

Vergelijking 4.4.11b is in principe gelijk aan vergelijking 4.4.4, welke door de Commissie 
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven wordt gehanteerd om de potentiële produktie van 
gras in een bepaald jaar te kunnen berekenen. 

Stewart e.a. (1977) ontwikkelden de volgende variant op vergelijking 4.4.10b: 

1 — QIQ p  = ,8(1 — ElEp) (4.4.12) 

Na omwerking kan de produktie Q als volgt worden uitgedrukt: 

Q = {1 — 	 — ElEp)} • Q p  (kg ds -ha") 	(4.4.13) 

De produktie Q is gelijk aan Qp  indien E = Ep  en neemt lineair af voor waarden van 
E < Ep . De dimensieloze factor 13 bepaalt in vergelijking 4.4.12 en 4.4.13 de afname in 
Q per eenheid van afname in E over het gehele groeiseizoen. Het lineaire verband van 
Q met E geldt zowel voor de totale droge-stofproduktie als voor bijvoorbeeld de korrelop-
brengst van maïs wanneer water ten minste de limiterende factor is. 

Het voordeel van het gebruik van dimensieloze vergelijkingen als 4.4.10 t/m 4.4.13 is dat 
verschillen in jaren met verschillende produktie- en verdampingsniveaus worden geëlimi-
neerd. De vergelijkingen waarin de produktie is gerelateerd aan de relatieve evapotranspi-
ratie, hebben tevens als voordeel dat geen scheiding behoeft te worden gemaakt tussen 
de verdamping van uitsluitend het gewas (transpiratie), de verdamping van de bodem 
(evaporatie) en de interceptieverdamping. 

Bij toepassing van de vergelijkingen 4.4.10 t/m 4.4.13 wordt echter geen rekening gehou-
den met het voorkomen van specifieke droogtegevoelige stadia bij sommige gewassen. 
Door enkele onderzoekers (o.a. Stewart e.a., 1977) zijn evenwel ook aanvullende model-
len voor gewassen met droogtegevoelige stadia ontwikkeld, waarbij gebruik wordt ge-
maakt van verschillende gevoeligheidsfactoren voor de diverse stadia. 

Droogteschadematrix 
Door Abrahamse e.a. (1982) is een methode aangegeven waarbij schade door droogte 
wordt bepaald aan de hand van droogteschadefuncties. De algemene vorm van deze func-
tie is weergegeven in figuur 4.4.6. Er wordt hierbij van uitgegaan dat de in een bepaalde 
tijdstap (decade of soms een maand) optredende droogteschade een functie is van de rela- 
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sehadecoëfficient S 

d 

Figuur 4.4.6. 
Schematisch verloop van de schade-
coéjficiën S als functie van de relatieve 
verdamping. (Naar Abrahamse e.a., 
1982). 

0 0 	 1,0 
relatieve verdamping E / 

tieve evapotranspiratie, El Ep, die gedurende deze tijdstap optreedt. De schadecoëfficiënt 
S geeft aan welk deel van de potentiële seizoenopbrengst bij een bepaalde waarde van 
de relatieve verdamping in de betreffende tijdstap als verloren dient te worden be-
schouwd. 
Wanneer de relatieve verdamping El Ep = 1, dan is de schadecoëfficiënt S = 0. Het ver-
loop van de schadecoëfficiënt als functie van de relatieve verdamping vertoont 2 knikpun-
ten: het zogenaamde reduction point (r) waarbij de helling van de curve verandert en het 
dying point (d) waarbij de maximale droogteschade begint op te treden. De parameters 
r en d zijn onafhankelijk van de tijd. De waarden van de schadecoëfficiënt bij r en d 
(Sr resp. Sd in figuur 4.4.6) vertonen in principe wel een variatie in de tijd. De waarden 
zijn afhankelijk van de tijdstapgrootte en de aard en het ontwikkelingsstadium van het 
gewas. De berekening van de uiteindelijke opbrengst geschiedt in principe als volgt. 
In het begin van het seizoeii begint men met een verwacht potentieel opbrengstniveau 
Qp. Aan het eind van de eerste tijdstap is de te verwachten eindopbrengst (1 — Si) • Qp; 
aan het eind van de tweede tijdstap (1 — S2) (1 — Si) • Qp; enzovoorts tot en met de 
laatste tijdstap. 

Bij deze benadering wordt ervan uitgegaan dat in elke tijdstap het gewas zoveel droogte-
schade kan ondervinden dat de eindopbrengst nihil wordt. Aan het begin van het groeisei-
zoen doet zo'n situatie zich bij veel gewassen voor, maar aan het einde bijna nooit. In 
dit stadium is in de regel reeds een deel van de gewasproduktie in een oogstbare vorm 
aanwezig of reeds geoogst en dat deel kan dan niet meer door droogte verloren gaan. Dit 
aspect is in rekening gebracht door invoering van een parameter die per tijdstap aangeeft 
de fractie van de potentiële seizoenopbrengst die nog geproduceerd moet worden. De 
schade in een bepaalde tijdstap kan nooit groter zijn dan de voor deze tijdstap geldende 
fractie van de potentiële opbrengst. 
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De berekening van de opbrengst op basis van hiervooromschreven methode kan in formu-
le als volgt worden weergegeven: 

Q = (1 — Si gi) (1 — S2q2) 	 (1 — Snqn) • Qp 	 (4.4.14) 

waarbij: 

Q 	actuele seizoenopbrengst 	 (kg • ha-1 ) 
Qp  potentiële seizoenopbrengst 	 (kg • ha-1 ) 
Si 	schatlecoëfficiënt voor tijdstap i 	 (-) 
qi 

	

	fractie van de potentiële seizoenopbrengst die maximaal in 
tijdstap i door droogte verloren kan gaan 

n 	aantal tijdstappen binnen het groeiseizoen. 

De methode is praktisch nog niet getoetst aan actuele veldgegevens. Van Boheemen (1982) 
vergeleek de op bovenomschreven wijze berekende opbrengsten van consumptieaardap-
pelen met die verkregen door toepassing van vergelijking 4.7.7b. De opbrengstdepressie 
berekend op basis van de droogteschadefuncties bleek circa een factor 1,7 groter te zijn. 
Aan de hand van actuele veldgegevens wordt de methode nader getoetst en bijgesteld. 

4.4.5. Effecten van ontwatering op de opbrengst 

Opbrengstdepressies door wateroverlast worden veroorzaakt door een complex van facto-
ren. Naast een aantal factoren die de gewasgroei nadelig beïnvloeden (onder andere lucht-
huishouding, stikstofmineralisatie, bodemtemperatuur), spelen bij wateroverlast bodem-
technische factoren als bewerkbaarheid en draagkracht een belangrijke rol. De invloed 
hiervan op de uiteindelijk te verkrijgen opbrengst is sterk afhankelijk van de bedrijfsvoe-
ring (graad van mechanisering, veebezetting etc.) en verschilt dientengevolge van bedrijf 
tot bedrijf. De gevolgen van wateroverlast zijn onder andere beschreven door Wind 
(1963), Sieben (1965) en Schneider (1978). 
In het navolgende worden de belangrijkste facetten van wateroverlast kort toegelicht, ver- 
volgens wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de mate van wateroverlast. 

Facetten van wateroverlast 

Luchthuishouding in de wortelzone 
In een natte grond is het vochtgehalte hoog en het luchtgehalte naar verhouding laag. In 
deze situatie vindt er onvoldoende uitwisseling tussen bodemlucht en atmosfeer plaats. 
Door het verbruik van zuurstof en de afgifte van koolzuur door plantenwortels en bodem-
organismen verandert de samenstelling van de bodemlucht in ongunstige zin, waardoor 
zuurstofgebrek optreedt (zie ook par. II. 4.6.2.). 
De processen in de bodem die de veranderingen in de samenstelling van de bodemlucht 
bewerkstelligen, verlopen sneller naarmate de temperatuur hoger is. Wateroverlast in de 
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zomerperiode veroorzaakt dientengevolge relatief veel schade. Door onvoldoende aëratie 
van de bodem in het eerste ontwikkelingsstadium van een gewas (voorjaar) komt het wor-
telstelsel slecht tot ontwikkeling en blijft de bewortelingsdiepte beperkt. De opnamecapa-
citeit van vocht en voedingsstoffen wordt hierdoor gereduceerd, met als gevolg een niet-
optimale ontwikkeling van het gewas. 
De invloed van het luchtgehalte op de opbrengst van een aantal akkerbouwgewassen is 
weergegeven in figuur 4.4.7. 

vol. Wo lucht bij pF2 

Figuur 4.4.7 Invloed van het luchtgehalte op de opbrengst van granen, bieten en aardappelen (ontleend aan 
Boekel, 1973). 

Stikstofmineralisatie 
Als gevolg van een slechte aëratie wordt de stikstofmineralisatie en nitrificatie geremd, 
waardoor stikstofgebrek optreedt. Onder zeer natte omstandigheden kan zelfs denitrifica-
tie optreden. Stikstofgebrek als gevolg van wateroverlast treedt vooral op bij de beginont-
wikkeling van zomergewassen in het voorjaar. 

Bodemtemperatuur 
Voor gewassen die in het voorjaar worden gezaaid of gepoot, is de bodemtemperatuur 
mede van invloed op de kieming, de opkomst en de eerste groei van de gewassen. Feddes 
(1971) vond dat bij hoge grondwaterstanden de temperatuur in het zaaibed gemiddeld 
1 á 2°C lager was dan bij diepe grondwaterstanden. 
Als gevolg hiervan wordt de kieming en opkomst op te natte gronden vertraagd en komt 
de gewasgroei later op gang. Ook bij grasland wordt het op gang komen van de groei 
beïnvloed door de bodemtemperatuur. 

Structuur van de bodem 
Zowel door overvloedige neerslag als door grondwaterstanden kan verslemping van de 
bouwvoor optreden, met als gevolg een onvoldoende luchtuitwisseling tussen bodem en 
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atmosfeer voor een optimale groei. Door de vorming van dichte korsten aan het bodemop-
pervlak is ook na daling van de grondwaterstand de lucht- en waterhuishouding veelal 
nog geruime tijd gestoord. 
De gevoeligheid voor verslemping verschilt per bodemtype; vooral kalkarme, lichte za-
velgronden zijn in dit opzicht kwetsbaar. De gevolgen van verslemping voor de opbrengst 
van de belangrijkste akkerbouwgewassen op zavel en lichte kleigronden zijn beschreven 
door Boekel (1973). 
Verslemping kan een ernstige schade aan met name wintergranen en een slechte opkomst 
van zomergewassen tot gevolg hebben. Op sterk slempgevoelige gronden kunnen bij on-
voldoende ontwatering opbrengstdepressies in de orde van grootte van 20 á 30% optreden 
(zie figuur 4.4.8). 

Figuur 4.4.8. 	 opbrengstderving 

Opbrengstderving als gevolg van 	 (%) 
verslemping bij verschillende grond- 	 40 - 
waterstanden en gehalten aan afslibbare 
bestanddelen voor verschillende 
akkerbouwgewassen (ontleend aan 	 30 

Boekel, 1973). 
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Bewerkbaarheid van bouwland 
Bij bouwland kunnen door wateroverlast problemen ontstaan met de bewerkbaarheid van 
de grond. De noodzakelijke voorjaarswerkzaamheden kunnen hierdoor niet tijdig uitge-
voerd worden, waardoor reeds in het begin van het groeiseizoen een belangrijke groeiach-
terstand optreedt, hetgeen een belangrijke opbrengstderving tot gevolg kan hebben. Voor 
de ontkieming van de gewassen is een bepaalde minimumtemperatuur vereist (zomergra-
nen 3 á 4°C, bieten ongeveer 6°C en aardappelen 8-10°C). Inzaai of poten na het tijdstip 
waarop deze minimumtemperatuur is bereikt, leidt tot een verkorting van de groeiperio-
de. De invloed hiervan op de opbrengst is groter naarmate deze verkorting later in het 
groeiseizoen optreedt. Wind (1960) bewerkte een groot aantal literatuurgegevens en vond 
op basis hiervan de in figuur 4.4.9 weergegeven relatie tussen de opbrengstdaling per 
dag te laat zaaien en de zaaitijd. 

Figuur 4.4.9. 
Opbrengstderving door te laat 
zaaien in afhankelijkheid van de 
zaaitijd (ontleend aan Wind, 
1960). 

In tabel 4.4.5 zijn de grenswaarden van de drukhoogte van het bodemvocht op 5 cm —mv. 
vermeld, waar beneden het zaaien van zomergraan en bieten en het poten van aardappelen 
zonder structuurbederf kan worden uitgevoerd (Beuving, 1982). 

Tabel 4.4.5. Grenswaarde van de drukhoogte (h cm) van het bodemvocht op 5 cm —mv waarbij het 
zaaien van zomergraan en bieten en het poten van aardappelen zonder structuurbederf kan 
worden uitgevoerd (Beuving, 1982). 

Grondsoort 	 Drukhoogte (h cm) 

zomer- 	bieten 	aardappelen 
g,ranen 

zand- en veenkoloniale grond 
lichte zavel (8-20% deeltjes <2 ban) 
lichte klei (20-40% deeltjes <2 gin) 
zware klei (>40% deeltjes <2 gm) 

—50 — '70 — '70 
—80 —100 —100 
—60 —100 —120 
—40 — 60 — 80 
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Boekel (1973) leidde, eveneens uit literatuurgegevens, de in figuur 4.4.10 weergegeven re-
latie tussen de relatieve opbrengst van een aantal akkerbouwgewassen en het zaaitijdstip 
af. 

Figuur 4.4.10. 
Invloed van de zaaitijd op de 
relatieve opbrengst van verschil-
lende gewassen (ontleend aan 
Boekel, 1973). 

• 	zomergerst 

	  haver 
40 
	  pootaardappelen 

suikerbieten 

20 	 X 	 zomertarwe 

10 	20 	30 	40 	50 	60 

aantal dagen na tijdstip waarop 

min. temperatuur is bereikt 

In het najaar kunnen als gevolg van onvoldoende bewerkbaarheid problemen bij de oogst 
optreden. In extreme situaties kan de oogst van bijvoorbeeld aardappelen of maïs geheel 
verloren gaan. Bij suikerbieten heeft te vroeg oogsten een reductie van zowel het suikerge-
halte als van de gewasopbrengst tot gevolg (zie figuur 4.4.11). 

Figuur 4.4.11. 
Relatieve opbrengstdaling van 
bietgewicht en suikergehalte als 
gevolg van het aantal dagen eerder 
rooien dan 1 november (Feddes en 
Van Wijk, 1977). 
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Draagkracht van grasland 
Bij grasland leidt een onvoldoende draagkracht tot problemen met betrekking tot de be-
rijdbaarheid en beweiding. De berijdbaarheid is onder meer van belang bij de ruwvoeder-
winning, het kunstmest strooien en het uitrijden van mest. Door onvoldoende draagkracht 
kunnen de noodzakelijke werkzaamheden niet tijdig worden verricht, waardoor de pro-
duktie nadelig wordt beïnvloed. Voor een goede berijdbaarheid is een draagkracht van 
0,5 MPa (= 5 kg • cm -2) benodigd. Het berijden van het grasland bij onvoldoende draag-
kracht leidt tot ernstige schade aan de graszode en aanzienlijke verliezen van de netto 
graspoduktie. 
In het algemeen is voor een voldoende draagkracht bij ondiep ontwaterd grasland een 
drogere toestand vereist dan bij diep ontwaterd grasland. De reden hiervoor is de lossere 
structuur van de zodelaag bij slecht ontwaterde gronden. 
Voor beweiding van het grasland is een draagkracht van 0,6 MPa vereist. Door onvoldoen-
de draagkracht in voorjaar en najaar wordt de lengte van de weideperiode bekort. In geval 
van beweiding bij onvoldoende draagkracht nemen de beweidingsverliezen sterk toe, ter-
wijl de kwaliteit van de graszode wordt geschaad. Schothorst (1963) berekende dat bij 
verbetering van de draagkracht bij een gelijkblijvende bruto-grasproduduktie, een verho-
ging van de netto-produktie van 15 á 20 % verwacht mag worden. 
Voor uitvoeriger informatie omtrent aspecten van draagkracht van graslandgronden zie 
hfdst. 11.4.7. 

Overige facetten 
De hiervoor genoemde facetten van wateroverlast hebben alle invloed op de netto gewas-
opbrengst. Onvoldoende ontwatering kan daarnaast leiden tot extra bedrijfskosten zoals 
bijvoorbeeld kosten voor aangepaste werktuigen, geringere benutting van de capaciteit 
van de werktuigen, extra arbeidskosten, extra kosten voor ziektebestrij ding (leverbot, 
longworm etc.) bij rundvee en schapen en extra kosten voor mestopslag. 

In het bijzonder voor veengronden en moerige gronden geldt dat bij onvoldoende ontwa-
tering de bemestingskosten hoger zijn; op goed ontwaterde percelen kan door mineralisa-
tie van de organische stof aanzienlijk (tot ca. 200 kg N) op de bemesting bespaard worden 
(Henkens, 1984). 

De aanwezigheid van greppels in percelen leidt tot extra arbeidskosten en machinekosten. 
Daarnaast is er sprake van een geringere effectief te gebruiken oppervlakte. 

Factoren van invloed op de mate van wateroverlast 

Grondwaterstand 
De grondwaterstand is in sterke mate bepalend voor het vochtgehalte en de vochtspanning 
in de bovengrond en is dientengevolge indirect van invloed op de bewerkbaarheid en de 
draagkracht van de bodem en op de luchthuishouding in de wortelzone. 
De mate van wateroverlast wordt echter niet uitsluitend bepaald door het niveau waarop 
de grondwaterstand voorkomt doch eveneens door de tijdsduur gedurende welke een be-
paald niveau wordt overschreden (zie par. 11.2.4.4., tabel 2.4.8). 
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Bij grondwatertrappen met een relatief geringe fluctuatie (Gt I, II, III en IV) kan de over-
schrijdingsduur van bepaalde grondwaterstandsdiepten binnen een Gt sterk uiteen lopen. 
De duur waarmee een grondwaterstand van bijvoorbeeld 30 cm —mv wordt overschre-
den, varieert voor een Gt II tussen 0 en 9 maanden. Voor een Gt III varieert de overschrij-
dingsduur tussen circa 0,5 en 5 maanden. 
In figuur 4.4.12 is de gemiddelde overschrijdingsduur van grondwaterstanden ondieper 
dan 50 cm —mv weergegeven in afhankelijkheid van de GHG en de GLG. Tevens is in 
deze figuur de begrenzing van de grondwatertrappen aangegeven. Uit deze figuur blijkt 
de grote variatie in overschrijdingsduur binnen Gt II en Gt III. 

Figuur 4.4.2. 
Lijnen van gelijke overschrijdingsduur 
(in maanden) van grondwaterstanden 
onderdieper dan 50 cm —mv. 
(Bron: Jaarverslag 1982, StiBoka). 

Voorbeeld: Bij een GHG van 20 cm —mv 
en een GLG van 105 cm —mv is de grond-
waterstand gedurende 5 maanden per jaar 
ondieper dan 50 cm — mv. 

Bodemkundige factoren 
Bodemkundige factoren die de mate van depressie door wateroverlast beïnvloeden, zijn 
onder andere: 
- textuur; 
- structuur; 
- humusgehalte; 
- profielopbouw. 

Bovengenoemde factoren bepalen in belangrijke mate de draagkracht en de doorlatend- 
heid van de bodem. Naarmate de bodem een grovere textuur heeft, is de doorlatendheid 
groter en treedt minder wateroverlast op. Bij zeer fijnzandige gronden en lichte zavelgron- 
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den is de textuur van betekenis in verband met de slempgevoeligheid (structuurbederf). 
Een hoog lutum- en/of leemgehalte veroorzaakt een geringe doorlatendheid waardoor in 
regenrijke perioden snel plasvorming optreedt; de grond blijft lang nat en is dientengevol-
ge moeilijk bewerkbaar. Een hoog humusgehalte is ongunstig in verband met de draag-
kracht. 
Bij aanwezigheid van storende (slechtdoorlatende) lagen in het profiel, kan er sprake zijn 
van wateroverlast door stagnatie van bodemwater op deze lagen, waardoor zogenaamde 
schijnspiegels ontstaan. Deze schijnspiegels ontstaan in perioden met een neerslagover-
schot. Als voorbeelden van dergelijke slechtdoorlatende lagen kunnen worden genoemd: 
keileemlagen, leemlagen, meerbodem- en gliedelaagjes, verkitte B-horizonten alsook 
mechanisch verdichte bodemlagen (ploegzolen). Voor het bepalen van het effect van deze 
lagen op de waterhuishoudkundige situatie is zowel de diepte als de dikte van deze lagen 
van belang. 

Meteorologische factoren 
Met betrekking tot de mate van wateroverlast is vooral de grootte van het neerslagover-
schot (P — 0,8 Eomow) en de verdeling hiervan binnen het jaar van belang. Langdurige 
perioden met neerslagoverschotten leiden tot hoge vochtgehalten in de bouwvoor, met 
als gevolg slechte groeiomstandigheden en onvoldoende draagkracht en bewerkbaarheid 
van de bodem. In het voorjaar resulteert dit in te late zaai- en poottijdstippen (bijvoor-
beeld 1983) en in de zomer en in het najaar tot oogstproblemen (bijvoorbeeld 1974). 

Bedrijfstechnische factoren 
De mate van wateroverlast is eveneens afhankelijk van bedrijfstechnische factoren; zo 
stellen bijvoorbeeld een hoge graad van mechanisering en een intensieve bedrijfsvoering 
relatief hoge eisen aan de ontwatering. Wateroverlast veroorzaakt onder deze omstandig-
heden veel schade. 
Daarnaast is ook de gewaskeuze van belang. Bij gewassen waarvoor vroeg in het voorjaar 
grondbewerking nodig is en bij gewassen welke relatief laat geoogst worden, is het risico 
van schade door wateroverlast groter dan bij gewassen die laat worden gezaaid/gepoot 
of vroeg worden geoogst. 
Bij grasland kan de schade door onvoldoende draagkracht soms worden beperkt door aan-
gepaste methoden van ruwvoederwinning en aanpassing van het beweidingssysteem. In 
gebieden waar de bedrijven naast laag gelegen (natte) gronden ook de beschikking hebben 
over hogere gronden, zoals bijvoorbeeld in sommige zandgebieden, kunnen de nadelige 
effecten van onvoldoende draagkracht soms worden gereduceerd door in natte perioden 
de lage, minst draagkrachtige percelen zoveel mogelijk te ontzien en met de beweiding 
uit te wijken naar de hogere percelen. In gebieden met vrijwel uitsluitend lage gronden 
zijn de mogelijkheden om de schade door wateroverlast te beperken, in dit opzicht gering. 
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4.4.6. Methoden ter bepaling van ontwateringseffecten 

Pro efveldonderzoek 
Teneinde het effect van ontwatering op de gewasopbrengst vast te stellen, is in de achter-
liggende decennia veel proefveldonderzoek verricht. De uitkomsten hiervan leidden ech-
ter niet altijd tot éénduidige conclusies. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het 
grote aantal factoren dat hierbij een rol speelt. Niettemin zijn deze proefveldgegevens on-
ontbeerlijk voor het vaststellen van de relatie tussen opbrengst en ontwatering, hetzij di-
rect hetzij indirect als toetsingscriterium voor bijvoorbeeld modelmatige benaderingen. 

Boekel (1973) berekende op basis van verschillende proefveldresultaten voor aardappelen, 
bieten en granen de gemiddelde opbrengstdepressie bij verschillende wintergrondwa-
terstanden op zavel- en kleigronden. De verschillende aspecten van wateroverlast zijn 
hierbij afzonderlijk gekwantificeerd. 
Sieben (1964) bewerkte de resultaten van een aantal proefvelden in de Noordoostpolder 
en kwam op basis hiervan voor verschillende graangewassen tot een relatie tussen de op-
brengst en de ontwateringstoestand, gekarakteriseerd door middel van zogenaamde 
SOW30-waarden. Hieronder wordt verstaan de som van de overschrijding van een grond-
waterstandsniveau van 30 cm —mv gedurende de winterperiode (1 november-1 maart) uit-
gaande van dagelijkse waarnemingen. Uit het onderzoek van Sieben bleek dat er niet uit-
sluitend een relatie bestaat tussen opbrengst en SOW30-waarde van de laatste winter-
periode, doch dat ook de SOW30-waarde van de voorlaatste winter van invloed is op de 
gewasopbrengst. 
De opbrengst en de kwaliteit van appels is door Visser (1983) onderzocht op een grondwa-
terstandsproefveld op lichte kleigrond. De hoogste produktie aan fruit van goede kwaliteit 
werd bereikt bij diepe grondwaterstanden. 
Op zandgronden is relatief weinig onderzoek verricht naar de invloed van een onvoldoen-
de ontwatering op de opbrengst van akkerbouwgewassen. 

Het onderzoek naar het effect van ontwatering van grasland heeft zich in het verleden 
hoofdzakelijk gericht op de bruto grasproduktie. Hierbij is met name de grasproduktie 
in het voorjaar gerelateerd aan de ontwateringssituatie. 

Van Wijk en Feddes (1975) hanteerden eveneens de SOW 30-waarde om de invloed van de 
grondwaterstand op de opbrengst van de le + 2e snede van grasland op veengrond aan 
te geven. Door vervolgens de relatie tussen de SOW30  en de gemiddelde grondwater-
stand in de winter (november-mei) te bepalen, kon het verband tussen deze gemiddelde 
grondwaterstand en de opbrengstdaling van de le + 2e snede worden vastgelegd (fig. 
4.4.13). Hierbij zijn drie bemestingsniveaus onderscheiden. De opbrengstdaling is gerin-
ger naarmate het bemestingsniveau hoger is. 

Schothorst (1980) onderzocht op basis van een groot aantal proefveldgegevens het effect 
van ontwatering in diverse weidegebieden op de voorjaarsproduktie. Op grond hiervan 
concludeerde hij dat bij een goede ontwatering, zowel bij zand-, veen- als bij kleigronden, 
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Figuur 4.4.3. 	 relatieve 
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het tijdstip waarop een weidesnede beschikbaar was gemiddeld 4 dagen eerder werd be-
reikt dan bij een onvoldoende ontwatering. 

Door de veelheid en het complexe karakter van de factoren die een rol spelen bij water-
overlast op grasland, zijn er nauwelijks of geen gegevens bekend over het totale effect 
van wateroverlast op de netto-produktie van grasland. Dit wordt mede veroorzaakt door 
het feit dat er geen geschikte methoden zijn om de netto-produktie te meten. Bovendien 
speelt hierbij de bedrijfsvoering (veebezetting, beweidingssysteem, graslandverzorging 
etc.) een belangrijke rol. 

Depressiecurven CoGroWa 
Door de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven wordt voor schadeberekenin-
gen in geval van grondwaterstandsdaling door grondwateronttrekking voor zowel gras-
land als voor alckerbouwgewassen gebruik gemaakt van empirische relaties tussen de tota-
le opbrengstdepressie door wateroverlast en de ontwateringssituatie uitgedrukt in termen 
van GHG en GLG (fig. 4.4.14 en 4.4.15). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
zandgronden en gronden met een venige of moerige bovengrond. Voor kleigronden en 
gronden met een kleiige bovengrond wordt voorlopig aangenomen dat de depressie door 
wateroverlast gelijk is aan de depressie op moerige gronden. Bij akkerbouwmatige tuin-
bouw wordt de depressie in voorkomende gevallen gelijk gesteld aan de opbrengstdepres-
sie bij aldcerbouw. 

Zowel voor grasland als voor aldcerbouwgewassen is de grondwaterstand in het voorjaar 
relatief gezien van grote invloed op de opbrengstdepressie door wateroverlast. Aangezien 
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand een sterke samenhang vertoont met de GHG, 
is voor de bepaling van de mate van wateroverlast de GHG van overwegende invloed. 

0 kg N 
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Figuur 4.4.4. 
Opbrengstdepressie door water-
overlast voor grasland op moerige 
gronden (A) en zandgronden (B) 
(ontleend aan Commissie Grond-
waterwet Waterleidingbedrijven, 
1984). 

De invloed van de GLG op de opbrengstdepressie door wateroverlast is relatief gering 
en neemt af naarmate de GLG op grotere diepte voorkomt. Bij een GLG dieper dan circa 
1,5 m beneden het maaiveld wordt de mate van wateroverlast vrijwel uitsluitend bepaald 
door de GHG. 

De depressiecurven geven de gemiddelde depressies over een reeks van jaren. Van jaar 
tot jaar kunnen echter grote verschillen voorkomen afhankelijk van het feitelijke grond-
waterstandsverloop en de meteorologische omstandigheden. 
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Figuur 4.4.5. 
Opbrengstdepressie door 
wateroverlast voor akker-
bouwgewassen op moerige 
gronden (A) en zandgronden 
(B) (ontleend aan Commissie 
Grondwaterwet Waterleiding-
bedrijven, 1984). 

Modelonderzoek 
Een belangrijk gegeven dat nodig is om het effect van de ontwatering op de opbrengst 
van landbouwgewassen te kwantificeren, is het tijdstip van zaaien of poten voor bouwland 
en het moment van voldoende draagkracht in het voorjaar van grasland. Het tijdstip en 
het aantal dagen waarop de grond in het voorjaar bewerkbaar (bouwland) of voldoende 
draagkrachtig (grasland) is, kan worden vastgesteld door na te gaan wanneer de grens-
waarde van de drukhoogte wordt overschreden. Het verloop van de drukhoogte in de 
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bouwvoor of de zodelaag wordt hiertoe van dag tot dag gesimuleerd. Het toepassen van 
deze procedure is mogelijk geworden door het beschikbaar komen van modellen die de 
stroming van water door onverzadigde grond beschrijven in afhankelijkheid van 
neerslag/verdamping, bodemeigenschappen en ontwatering. Voorbeelden hiervan zijn 
het numeriek model FLOW (Wind and Van Doorne, 1975) en het elektrisch analogon 
ELAN (Wind, 1979). In het kader van het onderzoek naar een methode voor evaluatie 
van landinrichtingsplannen ontwikkelden Van Wijk e.a. (1984) het model FLOWEX 
(Flow-extended). Indien nu de invloed van bijvoorbeeld het zaai/poottijdstip, de oogstda-
tum en eventueel andere van belang zijnde factoren op de opbrengst bekend zijn, kan met 
behulp van deze modellen de invloed van wateroverlast op de opbrengst en het effect van 
ontwatering worden berekend. Voor een beperkt aantal gronden zijn op deze wijze de 
opbrengstreducties van aardappelen en graan berekend voor verschillende combinaties 
van draindiepte en drainintensiteit. Voor grasland zijn nog geen berekeningen uitgevoerd 
omdat de relatie tussen draagkracht en beweidings(vertrappings)verliezen niet bekend is. 
Door middel van proefveldonderzoek wordt getracht hier meer inzicht in te krijgen. Ook 
de wijze van graslandgebruik (weide/maaischema) heeft invloed op de produktie. Naar 
de invloed hiervan wordt eveneens onderzoek verricht. 

HELP-tabellen 
Ten behoeve van de evaluatie van landinrichtingsplannen zijn door een hiertoe ingestelde 
werkgroep voor zowel grasland als bouwland tabellen opgesteld waarin voor 70 bodemty-
pen per Gt de opbrengstdepressies als gevolg van wateroverlast en als gevolg van vochtte-
kort zijn weergegeven (Werkgroep HELP-tabel, 1987). De opbrengstdepressies door 
vochttekort zijn gebaseerd op berekeningen met het model LAMOS, een pseudo-
stationair model voor onverzadigde grondwaterstroming. 
De opbrengstdepressies door wateroverlast zijn vastgesteld op basis van praktijkinzicht 
en de resultaten van proefveldonderzoek en dragen dientengevolge een empirisch karak-
ter. Voor bouwland is het gemiddelde niveau van de wateroverlastdepressie getoetst aan 
en afgestemd op de uitkomsten van de berekeningen met het model FLOWEX. Voor gras-
land kon een dergelijke toetsing echter nog niet plaatsvinden. 

In tabel 4.4.6 en 4.4.7 zijn voor een aantal veel voorkomende bodemtypen de depressie-
percentages volgens de HELP-tabel weergegeven. De belangrijkste hieraan ten grondslag 
liggende randvoorwaarden en uitgangspunten zijn in het navolgende kort samengevat. 

- De opbrengstdepressies zijn uitgedrukt in een percentage van de praktisch potentiële 
opbrengst (zie par. 111.4.4.2). 

- Voor grasland is uitgegaan van het in figuur 4.4.3 gegeven verband tussen het op-
brengsteffect per mm en potentiële opbrengst. De potentiële opbrengst per jaar is bere-
kend op basis van vergelijking 4.4.4, waarbij de gemiddelde potentiële produktie is ge-
steld op 13.500 kg ds. 

- Voor bouwland is uitgegaan van lineair verband tussen het berekende vochttekort van 
de in beschouwing genomen gewassen en de opbrengstdepressie (vergelijking 4.4.11b). 

- De depressiepercentages zijn gemiddelden, berekend over een periode van 30 jaar. 
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- De gebruikte neerslag- en verdampingscijfers zijn ontleend aan het Maandoverzicht van 
de Weersgesteldheid van het K.N.M.I. en hebben betrekking op het waarnemingsstation 
De Bilt. 

- Gerekend is met tijdstappen van 10 dagen (decaden). 
- De waarde van de potentiële verdamping is berekend met behulp van de in hfdst. III. 

2.3. tabel 2.3.6 vermelde gewasfactoren. 
- De depressiepercentages voor akkerbouw zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde 

voor een bepaald bouwplan. De samenstelling van het bouwplan varieert afhankelijk 
van het hoofdbodemtype. Onderscheiden zijn de volgende bouwplansamenstellingen: 

Gewas 	 Bodemtype 

veen- en 	klei 	 zand- 
moerige 	 gronden 	gronden 
gronden 

graan 25% 50% 
maïs 50% 
aardappelen 50% 25% 25% 
suikerbieten 25% 25% 25% 

- Gerekend is met een afnemende beschikbaarheid van het bodemvocht bij toenemende 
uitdroging (sink-functie, zie par. 111.3.3.5) op basis van een lineair verloop met de pF. 
De pF-waarde waarboven de beschikbaarheid afneemt, is voor gras gesteld op 2,6, voor 
aardappelen op 2,65, voor bieten en granen op 2,8 en voor maïs op 2,9. 

- Teneinde het effect van een in de tijd toenemende bewortelingsdiepte bij akkerbouwge-
wassen in rekening te brengen, is gerekend met een getrapte bewortelingsdiepte. Voor 
het begin van het groeiseizoen is de bewortelingsdiepte gesteld op de helft van de uitein-
delijke diepte. Het tijdstip waarbij overgegaan wordt van de halve op de volledige bewor-
telingsdiepte varieert, en is afhankelijk van het gewas en de dikte van de totale effectieve 
wortelzone. Naarmate de totale effectieve wortelzone dunner is, wordt de einddiepte 
eerder bereikt. De gehanteerde waarden voor de totale effectieve bewortelingsdiepte zijn 
vermeld in tabel 4.4.3. 

- Voor de vochtkaralrteristieken van de wortelzones is gebruik gemaalct van door de Stich-
ting voor Bodemkartering gemeten waarden. 

- In verband met het optreden van irreversibele indroging bij veengronden en moerige 
gronden zijn de berekende opbrengstdepressies voor deze gronden op Gt III* en IV met 
10 % , op Gt V en V* met 30 % en op Gt VI met 50 % verhoogd. 

- Voor de invulling van het capillair geleidingsvermogen van de ondergrond is gebruik 
gemaakt van gemeten k(h)-relaties van ongestoorde monsters. 

- Om het effect van horizontale scheuren in rekening te brengen, is voor klei- en leem-
gronden een reductie op de k(h)-relatie toegepast. De mate van reductie is afhankelijk 
van het leem- en/of lutumgehalte. 

- Het effect van vertikale scheurvorming bij klei- en veengronden (kortsluiting) is in reke-
ning gebracht door een reductie op de neerslag. De mate van reductie varieert afhanke-
lijk van het lutumgehalte (kleigronden) en de Gt (veengronden) van 10 tot 20 % . 
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Tabel 4.4.6.Gemiddelde opbrengstdepressie door wateroverlast en door verdroging in % van de potentiële 

opbrengst en gemiddeld vochttekort in mm bij grasland voor een aantal veel voorkomende 
bodemtypen volgens de HELP-tabel 
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Veen- en 
moerige 
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11 	23 	11 	3 	27 	7 63 	11 	11 

5 	3 	5 	5 	7 	5 	11 	7 	8 
6 	11 	7 	3 	14 	10 	22 	4 	5 

23 45 27 11 	58 41 	94 15 	19 

1 	0 	2 	1 	3 	2 	7 	3 	4 
8 	14 	9 	4 	16 	15 	23 	6 	8 

32 58 36 15 	67 63 98 23 	32 

0 	0 	0 	0 	2 	1 	4 	1 	2 
12 	20 	14 	7 	20 	23 	27 	9 	11 

49 85 58 27 	85 98 116 36 	45 

0 	0 	0 	0 	2 	1 	4 	1 	2 
18 	25 	22 	13 	24 	32 	30 	14 	17 

76 107 94 54 	103 138 129 58 	72 

0 	0 	0 	0 	2 	1 	4 	1 	2 
24 29 26 20 	29 36 34 22 	26 

103 125 112 	85 	125 156 147 94 112 

1) Wa = opbrengstdepressie door wateroverlast in % 2) HELP - code bodemproefiel 
Dr = opbrengstdepressie door verdroging in % 
Vo = Vochttekort in mm 
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Tabel 4.4.7. Gemiddelde opbrengstdepressie door wateroverlast en door verdroging in % van de potentiële 
opbrengst en gemiddeld vochttekort in mm bij bouwland voor een a.antal veel voorkomende 
bodemttypen volgens de HELP-tabel. 

BOUVVLAND 
Moerige 	Zandgronden 
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Kleigronden 
H/A = homogeen of aflopend 
0 = oplopend 
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H 	5 	Wa 
15 	Wa 
10 	70 Wa 

Dr 

II* 25 75 Wa 
Dr 

    

Vo 

	

10 	Wa 	40 	34 	29 30 29 30 34 	30 35 	31 	37 34 

	

20 	Wa 	30 	25 	21 	22 21 	22 	25 	21 	26 	22 	28 25 

	

15 	105 Wa 	35 	29 	25 26 25 26 29 	25 30 	26 	32 29 

	

Dr 	6 	2 	4 	2 	4 	1 	1 	1 	1 	0 	2 	1 

	

Vo 	20 	7 	15 	7 15 	3 	3 	3 	3 	0 	7 	3 

IH* 	30 	110 	Wa 	22 	17 	14 	15 	14 	15 	18 	14 	19 	16 	20 	18 

	

Dr 	7 	3 	4 	3 	5 	1 	2 	1 	1 	0 	2 	1 

	

Vo 	23 	10 	15 11 19 	3 	7 	3 	3 	0 	7 	3 

IV 	50 	110 Wa 	10 	7 	4 	5 	4 	5 	8 	5 	9 	7 	10 	8 

	

Dr 	7 	3 	5 	3 	6 	1 	2 	1 	1 	0 	2 	1 

	

Vo 	23 	10 	19 11 22 	3 	7 	3 	3 	0 	7 	3 

V 	25 	140 	Wa 	21 	16 	13 	14 	13 	14 	16 	13 	17 	15 	19 	17 

	

Dr 	14 	6 	9 	6 	10 	3 	9 	6 	3 	1 	4 	2 

	

Vo 	46 	20 	33 22 37 11 30 	20 10 	3 	13 	7 

V* 	35 	150 	Wa 	14 	10 	7 	8 	7 	8 	11 	8 	12 	10 	13 	11 

	

Dr 	17 	8 	11 	8 	13 	4 	13 	8 	3 	1 	4 	2 

	

Vo 	56 	27 	41 30 48 15 44 	27 10 	3 	13 	7 

VI 	60 	170 Wa 	5 	2 	0 	1 	0 	1 	6 	3 	7 	5 	8 	6 

	

Dr 	24 	14 	16 	13 	18 	8 	22 	14 	5 	2 	6 	3 

	

Vo 	80 	46 	59 48 67 30 74 	47 17 	7 	20 10 

	

VII 100 	200 Wa 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	2 	4 	2 	5 	3 

	

Dr 	34 	21 	21 	19 	25 	15 	31 	21 	9 	4 	11 	6 

	

Vo 	113 	70 	78 70 93 56 104 	71 30 	13 	37 20 

	

VIP 160 	260 Wa 	 0 	0 	0 	0 	4 	2 	4 	2 	5 	3 

	

Dr 	 26 25 29 22 35 	24 22 	9 	26 	13 

	

Vo 	 96 93 108 82 118 	81 	74 	30 	87 44 

1) Wa opbrengstdepressie door wateroverlast in % 
	

2) HELP-code bodemprofiel 
Dr = opbrengstdepressie door verdroging in % 
Vo = Vochttekort in mm 
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Depressiepercentages voor combinaties van GHG en GLG welke niet in de tabellen ver-
meld zijn, kunnen worden benaderd door de in de tabel vermelde waarden grafisch weer 
te geven (zie voorbeeld fig. 4.4.16 en 4.4.17). 
Ten aanzien van de wateroverlastdepressie worden de depressiepercentages uitgezet te-
gen de GHG. Teneinde de invloed van de GLG tot uitdrukking te brengen, worden alleen 
punten met een bij benadering gelijke waarde van de GLG met elkaar verbonden. Onder-
scheiden kunnen worden punten met een GLG-waarde van 70-75 (Gt II, II*), 105-110 
(Gt III, III* en IV) en 140 (Gt V, V* en evt. VI). 
De depressiepercentages door vochttekort worden uitgezet tegen de GLG. Aan de hand 
van de op bovenomschreven wijze te construeren depressiecurven kan door interpolatie 
of extrapolatie de depressie voor willekeurige combinaties van GHG en GLG worden 
benaderd. 
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Figuur 4.4.16. Voorbeeld grafische weergave van de opbrengstdepressie door wateroverlast in relatie tot 
de GHG. 
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Figuur 4.4.17. Voorbeeld grafische weergave van de opbrengstdepressie door vochttekort in relatie tot de GLG. 
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5. Waterkwaliteit 

5.1. Samenstelling en kwaliteitsparameters van het water 

5.1.1. Algemeen 

Met de waterkwaliteit wordt de algemene chemische, fysische en microbiologische 
toestand van het water bedoeld. Deze toestand kan worden beschreven met behulp van 
kwaliteitsparameters. 
Wanneer de belasting, dat wil zeggen de in het water aanwezige bijmengsels, zodanig is 
veranderd dat het water minder geschikt is geworden voor één of meer functies of toepas-
singen, dan spreekt men van waterverontreiniging. Hierbij worden onderscheiden: 

- fysische kenmerken, bijvoorbeeld temperatuur, drijvende stoffen, kleur en smaak; 
- chemische verontreinigingen 

. organische, bijvoorbeeld eiwitten, vetten en humuszuren; 

. anorganische, bijvoorbeeld chloride, sulfaat, nitraat en fosfaat; 
- biologische verontreinigingen, bijvoorbeeld virussen, bacteriën en algen. 

Er kan onderscheid worden gemaakt in de voedingsstoffen waarmee het water wordt be-
last, de zogenaamde primaire verontreiniging en de hierna optredende biologische pro-
cessen zoals groei van algen en waterplanten, ook' wel secundaire verontreiniging 
genoemd. 

5.1.2. Begrippen 

Accumulatie 

Aëroob 
Anaëroob 
Antagonisme 
B. Z.V. (B.O.D.) 

C Z.V. (C.O.D.) 

S. A. R. 

: ophoping van een stof waardoor de concentratie ervan hoger 
wordt dan van de omgeving 

: zuurstofhoudend 
: zonder zuurstof 
: het verschijnsel dat stoffen elkaars werking afzwakken 
: biochemisch zuurstofverbruik (biological oxygen demand). De 

hoeveelheid zuurstof die nodig is om organische stof biologisch 
te oxyderen tot de componenten CO 2  , H20 en NH4' (mg • 1 -1 ) 

: chemisch zuurstofverbruik (Chemical oxygen demand). De hoe-
veelheid zuurstof die nodig is om organische stoffen te oxideren 
tot de componenten CO2  , H20 en NH4 + (mg -1-1 ). Er zijn ook 
nog enkele anorganische stoffen die kunnen worden geoxideerd. 

: sodium adsorption ratio. Dit is een maat voor de verhouding 
natrium-calcium plus magnesium. 
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S.A.R. — 
Na+ 

( CO+ Mg2±)  1/2 
2 

met Na+, Ca" en Mg2+ in meq•l" 
Synergisme 	: het verschijnsel dat stoffen elkaars werking versterken 
Zwaar metaal 	: een metaal met een massa groter dan 4 g•cm.-3 

5.1.3. De atoommassa van een aantal elementen 

Tabel 5.1.1. De atoommassa van een a2ntal elementen. 

Element Afk. 	Atoom- Element Afk. Atoom- Element Afk. Atoom- 
massa MaSSa massa 

waterstof H 1,0 aluminium Al 27,0 Manga.an Mn 54,9 
borium B 10,8 silicum Si 28,1 ijzer Fe 55,9 
koolstof C 12,0 fosfor P 31,0 niklcel Ni 58,7 
stikstof N 14,0 zwavel S 	32,1 koper Cu 63,5 
zuurstof 0 16,0 chloor Cl 35,5 zink Zn 65,4 
fluor F 19,0 kalium K 39,1 cadmium Cd 112,4 
natrium Na 23,0 calcium Ca 40,1 kwik Hg 200,6 
magnesium Mg 24,3 chroom Cr 52,0 lood Pb 207,2 

1 mol = x gram 
x = atoom- c.q. molecuulmassa 

equivalent — 
mol 

valentie 

equivalent-gewicht (oud) = 
valantie 

5.1A. De soortelijke geleiding 

De soortelijke geleiding is een maat voor de hoeveelheid opgeloste ionen in het water. 
Het wordt ook wel het elektrisch geleidingsvermogen (E.G.V) of de electrical conductivi-
ty (E.C. ) genoemd. Het is uitgedrukt in de reciproke weerstand Q-1, of Siemens (S), 
meestal als gS • cm-1 bij 25°C of als mS•m-i bij 20°C 

1 S • cm-1 (bij 25°C) = 0,0901 mS•m-1 (bij 20°C) 

Voor lage concentraties is de soortelijke geleiding te berekenen. Voor de belangrijkste 
ionen bedraagt dit in i.iS -cm-1 (bij 25°C): 

622 

atoom- c.q. molecuulmassa 



10 —  

5— 

t 

350 c(H+) + 73,4 c(NR,±) + 50,1 c(Na+) + 119 c(Ca 2 ±) + 106,2 c(Mg2 ±) + 
76,4 c(C1 -) + 71,4 c(NO3-) + 160 c(SO42  )• 

Hierin is c de concentratie in mmo1.1 -1 . 

Aan de hand van de wateranalyses blijkt dat er in Nederland een duidelijk verband bestaat 
tussen het chloridegehalte en de soortelijke geleiding. Dit verband is weergegeven in 
figuur 5.1.1. 

Figuur 5.1.1. 
Het verband tussen het chloridege-
halte en de soortelijke geleiding in 
Nederland. 

5.000 	10.000 	15.000 	20.000 	25.000 	30.000 

E.C. (p.S•crn -  bij 25°C) 

Bij het gereduceerde geleidingsvermogen is het aandeel van de H+-ionen bij het totale 
geleidingsvermogen in mindering gebracht. De reductie bedraagt: 

350 x 103-  PH (in ;IS • cm' bij 25°C). Bij pH-waarden van meer dan 5,0 is de bijdrage 
van de H+-ionen te verwaarlozen. 

5.1.5. Het zuurstofgehalte 

In tabel 5.1.2 staat de verzadigingswaarde van zuurstof in water bij een barometerstand 
van 760 mm kwikdruk aangegeven. Deze waarde is afhankelijk van de temperatuur en 
het chloridegehalte van het water. 

Tabel 5.1.2. Verzadigingswaarde van zuurstof in water bij 760 mm kwikdruk (American public health 
association, 1960). 

Temp. 	Gehalte aan chloride in mg • I - ' 

 

Verschil 
per 100 mg 
chloride 

°C 	0 	10.000 	20.000 

verzadigingswaarde in mg •I - ' 

0 14,6 13,0 11,3 0,017 
5 12,8 11,4 10,0 0,014 

10 11,3 10,1 9,0 0,012 
15 10,2 9,1 8,1 0,010 
20 9,2 8,3 7,4 0,009 
25 8,4 7,6 6,7 0,008 
30 7,6 6,9 6,1 0,008 
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De zuurstofopname is afhankelijk van het type water en het verzadigingspercentage. Zie 
tabel 5.1.3. 

Tabel 5.1.3. De zuurstofopname voor enkele typen water en bij verschillende verzadigingspercentages bij 20°C 
(g • in-2.(1-1) (Imhoff, 1966). 

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 
0 1,0 1,9 2,9 3,8 4,8 
0 1,3 2,7 4,0 5,4 6,7 
0 1,9 3,8 5,8 7,6 9,6 
0 3,1 6,2 9,3 12,4 15,5 
0 9,6 19,2 28,6 38,4 48,0 

Verzadiging 

kleine vijver 
groot meer 
langzaam stromende rivier 
matig stromende rivier 
snel stromende rivier 
rivier met stroomversnellingen 

5.1.6. Het stikstofgehalte 

In het water is een aantal stikstofverbindingen aanwezig. De volgende wateranalyses zijn 
het meest gangbaar: 

- nitraat (NO3-) 
- nitriet (N0i) 
- ammonium (NH4÷) 
- organische stikstof 
- kjeldahl stikstof, dit is de som van ammonium en organische stikstof 
- totaal stikstof, dit is de som van nitraat, nitriet, ammonium en organische stikstof 
- anorganische stilcstof 
- opneembare stikstof 	dit is de som van nitraat, nitriet en ammonium 
- minerale stikstof 

Om het stikstofaandeel van de diverse stikstofverbindingen onderling te kunnen vergelij-
ken, is het noodzakelijk gehaltes om te rekenen. Dit kan worden gedaan met de omreke-
ningsfactoren die in tabel 5.1.4. gegeven zijn. Hierbij dient het weergeven in zuivere 
stikstof (N) de voorkeur. 

Tabel 5.1.4. Omrekeningsfactoren voor stikstof. 

Stik.stof N NO3- NO3.- NH4+ 

N 1 4,428 3,286 1,286 
NO3- 0,226 1 0,742 0,290 
NO2- 0,304 1,349 1 0,391 
NH4- 0,778 3,444 2,555 1 
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De omzetting van de verschillende stikstofvormen: 

A 	 B 	

C N2 humus 	NH4  (NH3) 	NO3-  
 

E
I 	

D 

A = ammonificatie of mineralisatie 
B = nitrificatie 
C = denitrificatie 
D = nitraatreductie en immobilisatie 
E = immobilisatie 
F = stikstofbinding 

5.1.7. Het fosforgehalte 

Fosfor komt meestal als fosfaat in het water voor. De volgende wateranalyses zijn het 
meest gangbaar: 

- orthofosfaat (PO4 3-); 
- hydrolyseerbaar fosfaat, dit is de som van ortho- en polyfosfaten; 
- totaal fosfaat, dit is de som van ortho, hydrolyseerbaar en anorganisch en organisch ge-

bonden fosfaat. 

Orthofosfaat wordt altijd uit een gefiltreerd watermonster bepaald. Als de poriediameter 
van het filter 0,45 lam bedraagt, spreekt men ook wel van opneembaar fosfaat (voor micro-
organismen). 

Voor meststoffen wordt het fosfaatgehalte meestal uitgedrukt in P 205. Voor water is dit 
niet gebruikelijk, hiervoor verdient het uitdrukken in zuiver fosfor (P) de voorkeur. De 
omrekeningsfactoren staan in tabel 5.1.5. 

Tabel 5.1.5. Omrekeningsfactoren voor fosfor. 

Fosfor P PO43-  F.O. 

P 1 3,065 2,290 
PO43-  0,326 1 0,747 
P205  0,437 1,338 1 
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0 4 °D 
4 - 	8 °D 
8 - 	12 °D 

12 18 °D 
18 - 	30 °D 

> 30 °D 

zeer zacht water 
zacht 
matig hard 
vrij hard 
hard 
zeer hard 

5.1.& De hardheid 

Totale hardheid : totaal aan Ca- en Mg-ionen; 
Tijdelijke hardheid: de Ca- en Mg-ionen die tijdens het koken met CO 3-ionen neerslaan; 
Blijvende hardheid: het verschil tussen de totale en de tijdelijke hardheid. 

De hardheid wordt vaak uitgedrukt in °D = Duitse graden; 1°D = 10 mg CaO .1 -1 
 De onderverdeling in °D is: 

Verder zijn de volgende hardheidsgraden in gebruik: 
10 mg • 1" CaCO3  = 1 fH (Frankrijk) 
10 mg • 0,7 1" CaCO 3  = 1 eH (Engeland) 
10 mg • 0,1 1" CaCO3  = 1 aH (Amerika) 

5.19. De chemische samenstelling van de neerslag 

Voor een negental verspreid liggende plaatsen staat in tabel 5.1.6 de gemiddelde sa- 
menstelling van de neerslag over de periode van 1978 t/m 1980 voor een aantal compo-
nenten. 

Tabel 5.1.6. De samenstelling van de neerslag over de periode 1978 t/m 1980 voor een aantal componenten. 
(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1980). 

Plaats pil Gel. 
verm. 
InS•m-' 
(25°C) 

Kationen (mg- I') Anionen (mg•I') 

H+  NH, +  Na+ 
 (N) 

IC +  Ca' +  Me +  Cl-  N11- 
 (N) 

Ha -  ortho-
PO," 
(P) 

De Kooy 
(Den Helder) 4,2 8,7 0,07 0,88 6,5 0,33 0,84 0,83 11,5 0,90 6,6 0 0,01 
Leeuwarden 4,3 6,1 0,05 1,20 3,2 0,22 0,64 0,42 5,7 0,80 6,1 0 0,01 
Witteveen (Dr.) 4,3 5,3 0,06 1,29 1,5 0,18 0,52 0,22 2,8 0,81 6,0 0 0,01 
Twente 4,3 5,5 0,06 1,58 1,2 0,15 0,60 0,20 2,2 0,90 6,6 0 0,01 
Rotterdam 4,1 7,6 0,08 1,71 3,0 0,51 0,96 0,42 5,8 0,91 7,1 2,1 0,18 
De Bilt 4,3 5,8 0,08 1,43 2,0 0,14 0,64 0,29 3,7 0,77 6,8 0 0,01 
Vlissingen 4,2 12,1 0,07 1,04 10,1 0,47 1,52 1,32 18,3 0,99 9,9 0 0,06 
Eindhoven 4,2 6,1 0,08 1,2 1,2 0,12 0,72 0,20 2,5 0,78 7,0 0 0,01 
Beek (L.) 4,6 5,4 0,03 1,72 1,1 0,37 2,16 0,25 2,0 0,92 9,2 <0,4 0,08 

Uit de tabel blijkt, dat de zee en de grote steden met veel industrie de samenstelling van 
de neerslag beïnvloeden. 
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5.1.10. De basisbelasting 

Met de basisbelasting of het nulniveau wordt de niet door de mens beïnvloede samenstel-
ling van het water bedoeld. De basisbelasting dient als referentieniveau. Verder kan het 
dienen om normen voor het waterkwaliteitsbeheer mee te kunnen bepalen. 
De basisbelasting wordt beïnvloed door: 

- de samenstelling van de neerslag; 
- de samenstelling en de opbouw van de bodem; 
- de hydrologische situatie. 

Om de basisbelasting voor een bepaald grondtype te kunnen stellen, wordt wel aangeno-
men dat dit gelijk is aan de gehalten die in het grondwater in natuurgebieden worden aan-
getroffen. 
Voor stikstof geldt, dat de bijdrage van nitraat en nitriet aan het totale stikstofgehalte over 
het algemeen zeer gering is. 
Het aandeel van ammonium is hoog bij grondsoorten die rijk zijn aan organische stof 
in het profiel, zoals hoogveen, laagveen en afgegraven laagveen. Erg hoge gehalten wor-
den doorgaans in mariene sedimenten aangetroffen. Voor zandgebieden geldt, dat het ge-
halte aan totaal-N over het algemeen lager is dan 1,0 mg .1' N. 

In tabel 5.1.7 wordt een globale schatting van het fosfaatgehalte in het ondiepe grondwater 
en van de fosfaatbelasting op het oppervlakte-water gegeven. 

Tabel 5.1.7. Globale schatting van de fosfaatbelasting op het oppervlaktewater als gevolg van natuurlijke uitlo-
ging (Rijtema en 7bussaint, 1982). 

Bodemtype Totale fosfaatbelasting 
mg•1-1 	kg ha' jr-1  

veenweidegebieden 0,25 0,75 
zeekleigebieden 0,24 0,72 
overgang veen/zeeklei 0,50 1,50 
rivierkleigebieden 0,05 0,15 
zandgebieden 0,10 0,30 
lOssgebieden 0,15 0,45 

5.1.11. Uitspoeling van meststoffen 

De voedingsstoffen die niet via gewassen afgevoerd worden, kunnen met percolerend re-
genwater uitspoelen. De mate waarin het grondwater en vervolgens het oppervlaktewater 
in het landelijk gebied met deze stoffen belast wordt, is afhankelijk van: 
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- de aard van het bodemgebruik; 
- het bemestingsniveau en de bemestingsvorm; 
- de waterhuishouding; 
- de grondsoort. 

Stikstof en fosfaat worden als de belangrijkste eutrofiërende verbindingen beschouwd. 
De kwantitatief belangrijkste minerale N-verbindingen in de bodem zijn NO3- en NH4 . 
Het NO3--ion wordt ongeveer even snel verplaatst als het water, terwijl de NH4 + -ionen 
belangrijk worden vertraagd als gevolg van adsorptieprocessen. Bij het uitspoelingspro-
ces van stikstof speelt dus NO3- een belangrijke rol. In tabel 5.1.8 is te zien dat de uitspoe-
ling van stikstof afhangt van de mestgift en de zwaarte van de grond. De cijfers zijn ont-
leend aan lysimeteronderzoek waarbij is uitgegaan van een voeding van het grondwater 
van 250 mm jr". 

Tabel 5.1.8. Uitspoeling van stikstof op bouwland bij verschillende kunstmestgiften en voor verschillende grond-
soorten (Kolenbrander, 1972). 

Kunstmestgift 	Bodemdeeltjes <161.i 

(1(B. • ha-I 	0-10% 	10-20% 	20-30% 	30-40% 
zandig 	lichte klei 	klei 	klei 

30 1 0,5 0 0 
60 4 2,5 0,5 0 
90 11 6,5 2,5 0,4 

120 24 16,0 7,0 1,2 

In gebieden met intensieve veehouderij is het areaal snijmaïs sterk uitgebreid. Ondanks 
de geringe benutting van de toegevoerde stikstof voor het gewas bij hogere drijfmestgif-
ten, is het verloop van de nitraat-uitspoeling tegen de N-bemesting vrijwel lineair (tabel 
5.1.9). Dit betekent, dat vastlegging in de humus of de denitrificatie een sterkere rol gaan 
spelen naarmate de drijfmestgiften hoger zijn. 
In tabel 5.1.9 is eveneens de uitspoeling voor grasland op zand gegeven. Op grasland kan 
in najaar en winter, in perioden dat mineralisatie optreedt, opname plaatsvinden in het 
gewas. Voor grasland is de N-uitspoeling dan ook lager dan voor bouwland, ook bij over-
eenkomstige grondwatervoeding. 

Voor fosfaat geldt, dat landelijk gezien de invloed van de landbouw op de fosfaatbelasting 
via uitspoeling te verwaarlozen is. In grote concentratiegebieden van bio-industrie is het 
mogelijk dat er door jarenlange overbemesting van met name organische fosfaten het bo-
demcomplex verzadigd raakt en er fosfaten uitspoelen. 

In gebieden met een slechte ontwatering kan afspoeling van meststoffen wel een belangrij-
ke rol spelen. 
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Stalmest 	Kunstmest 	Grondwater- 	Uitspoeling 

	

kg N 	kg 	N 	voeding 	kg N 

Bouwland 

	

475 	 0 	 237 	 128 	 27 

	

710 	 0 	 273 	 205 	 29 

	

960 	 0 	 273 	 218 	 23 

	

1.210 	 0 	 273 	 309 	 26 

	

1.460 	 0 	 273 	 392 	 27 

Grasland 

	

125 	 180 	 100 	 10 	 3 

	

115 	 265 	 100 	 18 	 5 

	

205 	 350 	 100 	 29 	 5 

	

150 	 460 	 100 	 24 	 4 

5.1.12. Waterzuivering 

Tabel 5.1.10. Grenswaarden van metalen voor het zelfreinigend vermogen van water (Liebman, 1960). 

Metaal 	Grenswaarde voor het zelf- 
reinigend vermogen in mg • 1- ' 

zink 	 0,1 
koper 	 0,01 
chroom 	 0,3 
nikkel 	 0,1 
lood 	 0,1 
cadmium 	 0,1 
kwik 	 0,018 
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Tabel 5.1.9. Toevoer van stikstof (kg • ha - ' • jr'N) voor bouw- en grasland op zand in het jaar van onderzoek en de 
NO3--uitspoeling (kg • ha - ' • jr- lN en % van de toevoer) (Steenvoorden, 1981). 

Bij de verontreiniging van water zijn naast de eigenschappen van de stoffen ook micro-
organismen, warmte en straling en de omstandigheden waaronder de waterverontreini-
ging plaatsvindt, van belang. Onder dit laatste vallen bijvoorbeeld de methode en concen-
traties van lozingen, evenals de functie, de grootte en het karakter van het ontvangende 
water. De drie hoofdmotieven om waterverontreiniging te bestrijden zijn: 

- zorg voor de volksgezondheid; 
- bescherming van ecosystemen; 
- bescherming van materiële belangen in de menselijke samenleving. 

Het vermogen van de in het water voorkomende micro-organismen om met behulp van 
zuurstof organische stoffen af te breken en als voedsel te gebruiken, wordt het zelfreini-
gend vermogen van een water genoemd. Zware metalen kunnen bij hoge concentraties 
de zelfreinigende werking verhinderen. Zie hiervoor tabel 5.1.10. 



Een gedeelte van de stoffen die via bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater en afstromend 
regenwater worden geloosd, worden in zuiveringsinrichtingen geëlimineerd. In tabel 
5.1.11 is de belasting van de Nederlandse oppervlaktewateren met enkele zware metalen 
gegeven. 

Tabel 5.1.11. Belasting van het Nederlandse oppervlalctewater met enkele zware metalen in tonnen per jaar 
(Ministerie van Verkeer en Hetterstaat, 1986). 

Industrie Diffuse 
bronnen 

Grote rivieren 

1980 1985 1990 
prognose 

situatie 
1985 

1978* 1983 

kwik 0,6 0,3 0,3 0,2 20 11 

cadmium 18 18 5 2,4 200 63 
chroom 107 85 31 3,4 2.600 1.210 

koper 48 22 17 73 1.300 910 
lood 107 24 20 378 1.800 860 
nikkel 47 26 21 12 1.000 520 
zink 604 144 98 290 10.000 5.900 

* Alleen Rijn en Maas 

Ter vergelijking zijn de jaarvrachten van deze stoffen die door de Rijn en de Maas in 1978 
en 1985 zijn aangevoerd eveneens vermeld. In tabel 5.1.12 is een overzicht gegeven van 
de produktie, de zuivering en de belasting van het oppervlalctewater met zuurstofbindende 
stoffen. De getallen geven miljoenen inwoner-equivalenten. 
Eén inwoner-equivalent (i.e.)is een maat voor de vervuilingswaarde die gelijk is aan de 
hoeveelheid afvalstoffen die één inwoner geacht wordt per etmaal te lozen. Het komt over-
een met een biochemisch 02-verbruik van 54 g • d-1. 

Tabel 5.1.12. Belasting van het Nederlandse oppervlaktewater met zuurstotbindende stoffen (x 106 i.e). 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1986). 

1969 1975 1980 1985 1990 
prognose 

huishoudens 12,5 13,3 14,3 14,5 14,8 
bedrijven 33,0 19,7 13,7 11,3 8,8 

totaal 45,5 33,0 28,0 25,8 23,6 

geëlimineerd in openbare 
zuiveringsinrichtingen 5,5 8,7 12,6 14,5 17,4 

belasting Nederlands 
oppervlalctewater 40,0 24,3 15,4 11,3 6,2 
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De vervuiling die veroorzaakt wordt door de landbouwhuisdieren kan met behulp van 
tabel 5.1.13. omgerekend worden tot inwoner-equivalenten. 

Tabel 5.1.13. Vervuiling door landbouwhuisdieren, uitgedrukt in inwoner-equivalenten. 

1 koe, volledige lozing 
1 koe, uitsluitend gier 
1 kalf, geit of schaap 
1 varken, volledige lozing 
1 varken, uitsluitend gier 
1 stuks pluimvee 
1 pelsdier 

10 	i.e. 
3 	i.e. 
1 	i.e. 
2 	i.e. 
1 	i.e. 
0,1 i.e. 
0,1 i.e. 

5.1.13. Verzilting 

De samenstelling van het zeewater varieert per plaats en in de tijd. In tabel 5.1.14 is de 
gemiddelde verhouding van de in de Noordzee meest voorkomende zouten gegeven. 

Tabel 5.1.14. Gemiddelde verhouding van een aantal in de Noordzee voorkomende zouten. 

Keukenzout 	 (NaCI) 	- 77,7 % 
Magnesiumchloride 	 (MgC12) - 10,8 % 
Magnesiumsulfaat 	 (MgSO4) - 	4,7 % 
Calciumsulfaat 	 (CaSO4) - 	3,6 % 
Kaliumsulfaat 	 (K2SO4) - 	2,6 % 
Koolzure kalk 	 (CaCO3) - 	0,3 % 
Magnesiumbromide 	 (MgBr2) - 	0,2 % 
Overige zouten 	 0,1 % 

Meestal wordt het chloridegehalte gebruikt als maat voor het zoutgehalte. In de Noordzee 
bedraagt het chloridegehalte ± 18.000 mg • 1 -1 . 

Zoet water bevat 	0 - 300 mg 
Brak water bevat 300 - 5.000 mg -1 -1 C1". 
Zout water bevat 	> 5.000 mg • 1-1 C1- . 

De jaarlijkse zoutbelasting van Nederland bedraagt globaal voor: 

- zeesluizen 	 14 	mln ton chloride 
- Rijn 	 11 	mln ton chloride 
- kwel 	 3,0 mln ton chloride 
- Maas 	 0,79 mln ton chloride 
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- gladheidsbestrij ding 0,18 mln ton chloride 
- agrarisch afval 0,12 mln ton chloride 
- neerslag 0,12 mln ton chloride 
- huishoudelijk afval 0,10 mln ton chloride 

De verzilting via de riviermondingen is aanzienlijk, maar moeilijk kwantificeerbaar. 
De belangrijkste verziltingsbronnen voor de landbouw zijn de Rijn en de zoute kwel. 

5.1.14. De Rijn 

In tabel 5.1.15 staat de gemiddelde jaarlijkse wateraanvoer in Nederland. Gezien het aan-
deel van de Rijn is de kwaliteit ervan van groot belang. 

Tabel 5.1.15. Gemiddelde jaarlijkse wateraanvoer in Nederland. 

nun- jr- ' miljard m3. jr- 1 

Rijn (Lobith) 1.725 69 
neerslag 750 30 
Maas (Borgharen) 200 8 
kleine rivieren 75 3 

2.750 ll0 

Voor peilbeheersing en watervoorziening ten behoeve van de landbouw is men in een zo-
merhalfjaar voor meer dan 80 % aangewezen op Rijnwater. Over het algemeen is de kwali-
teit van het Rijnwater in de loop van deze eeuw steeds verder verslechterd. Hiervan is 
in tabel 5.1.16 een overzicht gegeven. De laatste jaren is de kwaliteit ten aanzien van de 
meeste parameters weer aan het verbeteren. 

Tabel 5.1.16. Verandering van de kwaliteit van het Rijnwater 

1870 1930 1980 

Chloride 12 60 164 
Sulfaat 35 42 72 
Bicarbonaat 160 161 159 
Calcium 50 63 80 
Magnesium 10 10 11 
Natrium 5 26 87 
Kalium 5 5 á 10 6 
Ammonium (N) 0 0,2 0,8 
Nitraat (N) 0,2 á 0,5 0,7 3,9 
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5.2. Indeling van het water 

5.2.1. Biologische watertypering 

Algemeen 
In het aquatisch systeem komen verschillende groepen van organismen voor: 

Indeling van wateren 

Chloridegehalte 
De indeling van wateren naar chloridegehalte staat vermeld in tabel 5.2.1. 

Tabel 5.2.1. Indeling van wateren naar het chloridegehalte (Redeke, 1975). 

Type 	ClImg • 1'1 	Enkele kenmerkende soorten 
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- bacteriën; 
- fytoplankton (plantaardige, in het water levende micro-organismen, waaronder algen); 
- zoeplankton (dierlijke micro-organismen); 
- macrofauna (met het blote oog waarneembare waterdieren); 
- macrofyten (hogere waterplanten, mossen, varens, kranswieren). 

Hydrobiologisch onderzoek heeft als voordeel dat een monster een beeld geeft van het 
watersysteem als geheel en van de toestand over een langere tijd (met name de macrofauna 
en de macrofyten). Nadelen zijn de tijdrovende bemonstering en analyses, de moeilijk-
heid om de resultaten in cijfers weer te geven en de geringe geschiktheid om vervuilings-
bronnen te lokaliseren. 

zoet water 	 < 	100 krabbescheer, driehoeksmossel, voorns 
oligohalien 	100 - 1.000 	aasgarnalen, driehoeksmossels 
mesohalien 	1.000 - 10.000 brakwatergarnalen, brakwaterpoliep, brakwatergondel, darmwier 
polyhalien 	 > 10.000 	vorksprietgarnaal, brakwatergarnaal, bot 

voedselrijkdom (trofee) 
De minerale voedselrijkdom van het water is bepalend voor de primaire produktie van 
organisch materiaal. Zowel fosfaat als stikstof kunnen onder Nederlandse omstandighe-
den de beperkende factor zijn voor de groei en geven daarom een goede indicatie van 
de voedselrijkdom. De indeling voor diepe, zoete meren staat in tabel 5.2.2. 



Tabel 5.2.2. Indeling voor diepe, zoete meren in trofiegraden (Vollenweider, 1968). 

Trofie Totaal fosfaat 
(mg P -1-1) 

Anorganisch stikstof 
(mg N• 1') 

ultra-oliogotroof < 0,005 < 0,20 
oligo-mesotroof 0,005 - 	0,01 0,20 - 0,40 
meso-eutroof 0,01 - 	0,03 0,30 - 	0,65 
eu-polytroof 0,03 - 	0,10 0,50 - 	1,5 
polytroof > 0,10 > 1,5 

Verontreiniging (saprobie) 
Organische verontreiniging gaat gepaard met bacteriële afbraalc. Voor de biologische 
zelfreiniging is zuurstof nodig. Het saprobie-systeem geeft een indeling van de mate van 
organische verontreiniging. Deze indeling staat in tabel 5.2.3. 

Tabel 5.2.3. Saprobiesysteem. 

Mate van 	Zuurstofbalans 	Aantal 	Kenmerkende organismen 
organische 	 bacteriën 
belasting 	 per ml 

weinig 	altijd 02 aanwezig, 	<1.000 
	

helder water met fyto- en zoë-planlcton, 
(oligosaproob) 	geen duidelijk dag/ 

	
inselctenlarven, div. vissoorten 

nachtritme 

matig 
03-meso-saproob) 

sterk 
(a-meso-saproob) 

zeer sterk 
(polysaproob) 

altijd veel 02 

aanwezig, dag/nachtritme 

schommelend 0, 

geen 02 

103-105 	veel fyto en zoëplankton, veel hogere 
planten, slakken, mossels, div. vissoorten 

>105 	minder soorten, veel individuën, tubifex, 
rode muggelarven, blauwwieren, 
oerdiertjes, geen hogere planten 

>ler 	bacteriën, schimmels, enIcele protoza, geen 
vissen, kreeften en slalcken 

Verder kunnen onder andere de stroomsnelheid en de biologische samenstelling criteria 
zijn om water in typen te onderscheiden. 

5.2.2. Chemische watertypering 

Algemeen 
Voor het bepalen van de waterkwaliteit in strikte zin zijn biologische methoden minder 
geschikt. Met name geldt dit voor het vaststellen van de waterkwaliteit in verband met 
op de mens gerichte functies. Hiervoor is het nodig de waarden van de afzonderlijke 
fysische- en chemische parameters rechtstreeks te bepalen. De resultaten geven directe 
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informatie en zijn relatief snel beschikbaar. Een nadeel is, dat ieder monster een moment-
opname is van een deelaspect van het watersysteem. De resultaten van de analyses zijn 
als exacte cijfers weer te geven, wat de verwerking ervan vereenvoudigt. 

Bij de chemische watertypering wordt meestal gebruik gemaakt van de hoeveelheid en 
de verdeling van de macro-elementen: Cl - , HCO3, SO42- , Mg'', Na+ , K+ en Ca2 + 
Hiervan komen er enige tot duizenden milligrammen per liter water voor. De gehaltes 
van de micro-elementen stikstof en fosfaat zijn veel geringer. Van de micro-elementen 
is bij de biologische watertypering een indeling in trofiegraden gegeven. 

Diagrammen 

lonendiagram volgens Stiff (Hem, 1959) 
Van een watermonster worden de concentraties van de drie anionen 	SO42-  en 
Cl-  en van de vier kationen (Ca' +, Me+, K+ en Na+) omgerekend in meq -P. Vervol-
gens wordt de concentratie van een bepaalde ion omgerekend tot een percentage van de 
totale concentratie van de voornoemde anionen en kationen. Deze verhoudingen zijn in 
een figuur weer te geven, waarbij links de percentages kationen en rechts de percentages 
anionen uitgezet worden. Onder de figuur kan een balk worden getekend waarvan de leng-
te een maat is voor de totale concentratie anionen en kationen. Normaliter is de som van 
de anionen ongeveer gelijk aan de som van de kationen. 

Voorbeeld: 
Een watermonster bevat aan: 
kationen: CO +  : 45,1 mg •1-1  = 2,25 meg •1-1  = 30% 

Mg2+  : 9,1 mg •1- ' = 0,75 meg •1- ' = 10% 
Na +  : 92,0 mg •1-1  = 4,00 meg•1-1  

j = 60% 
K+ 	: 19,6 mg•1- ' = 0,50 meg•l - ' 

7,50 meg •1- ' 

anionen: HCO3 : 91,5 mg •1 - ' = 1,50 meg•l- ' = 20% 
SO42-  : 108,1 mg • 1- ' = 2,25 meg 	= 30 % 
Cl- 	:133,1 mg • P' = 3,75 meg•l - ' = 50% 

7,50 meg•1 -1  

Dit voorbeeld is grafisch weergegeven in figuur 5.2.1. 

Figuur 5.2.1. Stijf-diagram. Ca'' 	07o 100 80 60 	40 	20 	0 	20 40 60 80 100 (Vo HCO3 

mg2+ 
'".... 

1 
' S0,2  

Na' +-K', ---■-- 	■ 

-....,,,, 
Cl 

meq•I - 1 	10 8 6 	4 	2 	0 	2 4 6 8 10 	meq•I 	I  
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2. 

3. 

4 

Aan de hand van de vorm van het diagram en de lengte van de balk kan het water in 
verschillende typen worden ingedeeld. In figuur 5.2.2 staan de meest voorkomende ty-
pen grondwater als diagram afgebeeld. 

07o 100 8,0 60 40 20 	20  40 60 80 100  070 

1. 	 - Nabiumchloride-type 
Dit type water komt in belangrijke mate overeen 
met zee water. Het wordt gekenmerkt door een 
hoge ionenconcentratie. 

- Infiltratie-type 
De totale ionenconcentratie is la.ag. De vorm van 
het diagram is uiteenlopend. Het is geïnfiltreerd 
regenwater (atmoclien) dat op zijn weg door de 
bodem nog weinig ionen heeft opgenomen. 

- Calciumbicarbonaat-type (Ca(HCO3)2) 
Dit type wordt gekenmerlct door een hoge hard-
heid als gevolg van het oplossen van lcalk. Het is 
het eindprodukt van geïnfiltreerd regenwater 
(lithoclien) in kalkrijke bodems. De sulfaten zijn 
door sulfaatreductie verminderd. 

Natriumcarbonaat-type (NaHCO3) 
Dit water kan ontstaan in continentale continen-
ten, die met zout water in aanraking zijn geweest, 
wat weer door zoet water is vervangen. 

5. 

 

- Calciumchloride-type (CaC12) 
Dit water ontstaat wanneer zout water in een 
sediment infiltre,ert, dat met zoet water in aanra-
king is geweest. 

- Mengwater-type 
Dit water ontstaat na menging van het natrium-
chloride-water met het calciumcarbonaatwater. 
De ionenconcentratie varieert sterk. 

6. 
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Figuur 5.2.2. Veel voorkomende grondwatertypen afgebeeld als ionendiagram volgens Snif. 

Piperdiagram 
Piperdiagrammen geven in principe dezelfde informatie als ionen (Stiff-)diagrammen en 
berusten eveneens op de weergave van de aandelen van de verschillende anionen en kati- 

636 



onen. De aandelen van de verschillende anionen en kationen worden als een punt weerge-
geven, waardoor meerdere monsters in een figuur weergegeven kunnen worden. 

Er kan in een piperdiagram onderscheid gemaakt worden in primair en secundair en in 
alkalien en salien water: 
primair water: 	aandeel Na + K > aandeel Ca + Mg (in meq) 
secundair water: aandeel Na + Mg > aandeel Na + K (in meq) 
alkalien water: 	aandeel HCO3 	> aandeel SO,, + Cl (in meq) 
salien water: 	aandeel SO4  + Cl > aandeel HCO, 	(in meq) 

De volgende grondwatertypen kunnen worden onderscheiden: 
a. secundair alkalien (Ca(HCO 3)2) 
b. primair alkalien (Na/K(HCO 3)) 
c. secundair salien (CaSadCI) 
d. primair salien (Na/K,SO 4/C1) 
e. geen der ionen domineert. 

In het piperdiagram zijn als voorbeeld de zes typen water die hiervoor als ionendiagram 
weergegeven zijn, ingetekend in figuur 5.2.3. 
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5.2.3. Klasse-indeling 

In principe kan voor de beoordeling van water voor iedere parameter een klasse-indeling 
worden gemaakt. Om een gespreide verdeling van resultaten over de verschillende klas-
sen te krijgen, kan vooraf een frequentie-analyse worden uitgevoerd. Er zijn weinig alge-
meen toepasbare indelingen omdat de samenstelling van het water plaatselijk sterk kan 
afwijken. Om de zuurstofhuishouding van het oppervlalctewater te kunnen kwantifice-
ren, kan gebruik worden gemaakt van de indeling zoals die in het Indicatief Meerjaren 
Programma voor de bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater is ge-
hanteerd (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1981). Daarin worden drie parameters 
gebruikt om de zuurstothuishouding te kunnen beschrijven. Dit zijn: 
- het zuurstofverzadigingspercentage, 
- het biochemisch zuurstofverbruik en 
- het gehalte aan arrunoniumstikstof. 
De methode is als volgt: 
Per bemonsteringspunt worden alle afzonderlijke meetresultaten gewaardeerd volgens 
onderstaande indeling. Daarna worden de puntenwaarderingen opgeteld en gedeeld door 
het aantal bemonsteringen. Het puntengemiddelde ligt dan tussen 3 en 15. 

Tabel 5.2.4. Indeling van een drietal waterkwaliteit parameters. 

Punten 	02 verzadiging % BZV (mg-1-'02) NI14+ - N (mg • 1-1) 

1 91 - 110 .. 	3 < 0,5 
2 71 - 	90 3,1 - 	6,0 0,5 - 1,0 

110 - 120 
51 - 	70 6,1 - 	9,0 1,1 - 2,0 

121 - 130 
4 31 - 	50 9,1 - 15,0 2,1 - 5,0 
5 -30 en > 130 > 15,0 > 5,0 

Voorbeeld: 

le bemonstering 2e bemonstering waardering 

02 verz. % 
BZV (mg-1-102) 
NH4+ - N (mg-1-') 

75 
7,0 
1,5 

95 
4,0 
0,7 

2 	1 
3 	2 
3 	2 

Totaal 13:2 = 6,5 

De puntenwaardering kan op een visueel aantrekkelijke wijze worden weergegeven via 
de in tabel 5.2.5. gegeven kleurcodering. Voor fosfaat bestaat een aparte klasse-indeling. 
Deze staat in tabel 5.2.6. 
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Tabel 5.2.5. Kleurcodering voor het aangeven van de waterkwaliteit. 

Klasse Kleurcode Puntengemiddelde 
voor 3 parameters 

Puntengemiddelde 
voor 1 parameter 

1 blauw 3,0 - 	4,5 1,0 - 1,5 
2 groen 4,6 - 	7,5 1,6 - 2,5 
3 geel 7,6 - 10,5 2,6 - 3,5 
4 oranje 10,6 - 13,5 3,6 - 4,5 
5 rood 13,6 - 15,0 4,6 - 5,0 

Tabel 5.2.6. Klasse-indeling voor fosfaat. 

Klasse 	Kleurcode 	Totaal fosfaat (mg • 1 -1) 
(gemiddelde april t/m september) 

1 	blauw 	 < 0,10 
2 	groen 	 0,11 - 	0,20 
3 	geel 	 0,21 - 	0,30 
4 	oranje 	 0,30 - 	0,74 
5 	rood 	 > 0,75 

Belastingsindex (Bots e. a. , 1978) 
De belastingsindex is ingevoerd om naast de zuurstofhuishouding eveneens de voedsel-
rijkdom van het oppervlaktewater in een getal uit te kunnen drukken. Per monsterpunt 
worden aan vijf parameters een aantal punten toegekend (zie tabel 5.2.7). De som van 
deze punten geeft een getal, de belastingsindex. Minimaal zijn er 5 en maximaal 50 pun-
ten te behalen. 

Tabel 5.2.7. Indeling van een vijftal waterkwaliteitsparameters voor het bepalen van de belastingsindex. 

Punten N114-N 
(mg • 1 -1) 

Org-N 
(mg • 1') 

Ortho-P 
(mg  .ti) 

Totaal-P 
(mg . ti) 

Zuurstofverzadiging (%) 

1 0,0 	- 0,20 0,0 - 0,50 0,0 	- 0,01 0,0 	- 0,05 91 - 109 
2 0,20 - 0,40 0,50 - 0,75 0,01 - 0,03 0,05 - 0,10 81 - 90 110 - 119 
3 0,40 - 0,60 0,75 - 1,00 0,03 - 0,07 0,10 - 0,15 71 - 80 120 - 129 
4 0,60 - 0,80 1,0 - 1,5 0,07 - 0,11 0,15 - 0,20 61 - 70 130 - 139 
5 0,80 - 1,00 1,5 - 2,0 0,11 - 0,15 0,20 - 0,30 51 - 60 140 - 149 
6 1,00 - 1,25 2,0 - 2,5 0,15 - 0,20 0,30 - 0,40 41 - 50 150 - 159 
7 1,25 - 1,50 2,5 - 3,0 0,20 - 0,30 0,40 - 0,50 31 - 40 160 - 169 
8 1,50 - 2,00 3,0 - 4,0 0,30 - 0,40 0,50 - 0,75 21 - 30 170 - 179 
9 2,00 - 2,50 4,0 - 5,0 0,40 - 0,50 0,75 - 1,0 11 - 20 180 - 189 
10 k 2,50 5,0 k 0,50 k 1,0 0 	- 10 k. 190 
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5.3. Waterkwaliteitsnormen 

5.3.1. Algemeen 

Een waterkwaliteitsnonn is een grenswaarde die ook voor een bepaalde kwaliteitspara-
meter niet of slechts incidenteel mag worden overschreden. Bij overschrijding van een 
grenswaarde zullen bepaalde effecten met een zekere kans optreden. 
Een streefwaarde is een norm voor de lange termijn en heeft een permanent karakter. 
Grootte en frequentie van toe te laten overschrijdingen van een norm zijn afhanIcelijk 
van hygiënische, technische, economische, sociale en ecologische doelstellingen. Het 
stellen van normen is niet eenvoudig door de vele interacties en relaties die er tussen 
de verschillende verbindingen en organismen bestaan. 
Waterkwaliteitsnormen zijn dan ook minder absoluut dan het woord norm doet veron-
derstellen. 

5.3.2. Basiskwaliteit voor oppervlaktewater 

In het Indicatief Meerjaren Programma Water is het begrip basiskwaliteit ingevoerd. Het 
geeft een minimum aan in het geheel van waterkwaliteitsdoelstellingen. Water dat aan 
de basiskwaliteitsnormen voldoet, veroorzaalct geen overlast voor de omgeving, ziet er 
niet vervuild uit en biedt goede levenskansen voor levensgemeenschappen. Deze loyali-
teit zou op korte termijn voor alle zoete Nederlandse oppervlaktewateren bereikt moeten 
worden. 

In tabel 5.3.1 staat een beknopt overzicht van de normen met betrekking tot de basiskwa-
liteit. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie groepen: 

groep 1 : algemene parameters; 
groep 2 : stoffen waarvan het voorkomen behalve door verontreiniging ook kan 

worden bepaald door natuurlijke omstandigheden; 
groep 3 : stoffen waarvan het voorkomen voornamelijk of geheel wordt bepaald 

door verontreiniging. 



Tabel 5.3.1. Waterkwaliteitsnormen voor zoet oppervlaktewater in Nederland 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1986). 

Groep 1 
- kleur, geur, schuim, vast afval, troebeling etc. 

- zuurgraad 
- temperatuur 
- zuurstof 
- doorzicht (gemiddelde getalswaarde voor eutrofiërings-

gevoelige wateren, april t/m september) 
- algenbiomasse (gemiddelde getalswaarde april t/m 

september) 
- totaal-fosfaat (gemiddelde getalswaarde voor 

eutrofiëringsgevoelige wateren, april t/m september) 
- ammoniak 

Groep 2 
- chloride 
- sulfaat 
- nitraat + nitriet 

Groep 3, zware metalen 
- cadmium (totaal) 
- kwik (totaal) 
- koper (totaal) 
- lood (totaal) 
- zink (totaal) 
- chroom (totaal) 
- nikkel (totaal) 
- arseen (totaal) 

Groep 3, organische microverontreinigingen 
- monocyclische aromatische koolwaterstoffen 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 
- organochloor-pesticiden 

- gechloreerde bifenylen (PCB's) 
- gechloreerde aromatische amines 

- gechloreerde fenolen 
- thermotolerante bacteriën van de coli-groep 
- totaal a-activiteit (gemiddelde norm) 

- rest fl-activiteit (gemiddelde norm) 

- tritium-activiteit (gemiddelde norm) 

het water dient niet zichtbaar of 
ruikbaar verontreinigd te zijn 
6,5 pH s 9,0 
s25°C 
• 5 mg •1-1  

k. 0,5 m 

▪ 100big•1-1  (als chlorofyl-a) 

s 0,15 mg •1-1  (als P) 
• 20big•1' (als N) 

5 200 mg •1- ' 
s 100 mg •1- ' (als SOi) 
s 10 mg-1-1  (als N) 

s 2,5 big •1-1 
 s 0,5 big •1-1 
 s 50 big-1-1 

 s 50 big • l' 
5 200 big -1-1  
5 50 big •1- ' 
s 50 big •1- ' 
s 50 big •1 -1  

mediaan som s 2 big•1-1  
mediaan afzonderlijke stoffen < 1 big-1 -1 

 mediaan som 5 100 ng•l' 
mediaan som s 20 ng•1 -1  
mediaan afzonderlijke stoffen < 10 ng•1 -1 

 mediaan som s 7 ng•l- ' 
mediaan som s 1 big•1 -1  
mediaan afzonderlijke stoffen < 0,5 bi g•1 -1 

 mediaan afzonderlijke stoffen < 50 ng-1-1 
 mediaan MPN s 20 per ml 

s 0,1 Bq•1-1  
(2,7 pCi•1-1) 
•S 1 Bq •1- ' 
(27 pCi•1 -1 ) 
5 200 Bq•1-1  
(5400 pCi•1-1) 
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Tabel 5.3.2. De gehaltes aan (NH4+ + N113) in mg J' N die overeenlcomen met een gehalte van 
0,02 mg •1-' N vrij ammoniak in water in athanlcelijkheid van de pH en de temperatuur. 

°C 
	pH 	6,5 
	

7,0 
	

7,5 
	

8,0 
	

8,5 
	

9,0 	9,5 

5 	 50,0 	16,7 	5,1 	1,6 	0,53 	0,18 	0,07 
10 	 33,3 	10,5 	3,4 	1,1 	0,36 	0,13 	0,05 
15 	 22,2 	7,4 	2,4 	0,75 	0,25 	0,09 	0,04 
20 	 15,4 	5,0 	1,6 	0,52 	0,18 	0,07 	0,03 
25 	 11,1 	3,6 	1,2 	0,38 	0,13 	0,06 	0,03 

5.3.3 Waterkwaliteitsnormen voor de akker- en tuinbouw 

In Nederland is de neerslag de belangrijkste waterbron voor landbouwgewassen. Een 
eventuele ophoping van zout in de zomerperiode wordt in de daaropvolgende winter weer 
uitgespoeld. Bij kunstmatige watervoorziening moet worden gezorgd, dat er geen opho-
ping van zouten in het profiel plaatsvindt. Hiervoor worden door de EG de in tabel 5.3.3 
vermelde grenzen voor het totale zout- en het chloridegehalte voor het irrigatiewater aan-
gehouden, waarbij de grootte van de jaarlijkse watergift op een optimale vochtvoorzie-
ning voor het gewas is gebaseerd. 

Tabel 5.3.3. Grenswaarden voor het totale zoutgehalte en het chloridegehalte in milligrammen per liter van irri-
gatiewater in afhankelijkheid van de jaarlijkse watergift en de gevoeligheid van het gewas. 

Gevoeligheid 	Kasteelt 	 Vollegrondslandbouw 
van het gewas 

humide 	 semi-aride en aride 
6004.000 nun 	100-300 nun 	300-1.000 nun 
tot. zout chloride 	tot. zout chloride tot. 	zout chloride 

erg gevoelig 160 40 500 200 250 100 
gevoelig 400 100 1.250 400 750 200 
vrij tolerant 800 200 2.000 700 1.000 350 

Van enkele andere elementen zijn grenswaarden voor irrigatiewater afgeleid uit verschil-
lende onderzoeksresultaten. Deze staan in tabel 5.3.4. vermeld en gelden voor gevoelige 
(dichte) gronden. 
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Tabel 5.3.4. Grenswaarden voor enkele elementen voor irrigatiewater. 

Element 	Grenswaarde 	Giftig of 	 Opmerkingen 
(mg • I') 	schadelijk voor 

arseen 	0,1 	 planten, dieren 	vernietiging van chlorofiel, accumulatie in 
de bodem 

bromide 	4,0 	 mensen 	 accumulatie in planten 
cadmium 	0,01 	 mensen 	 accumulatie in bodem en planten 
chroom 	1,0 	 planten, mensen 	6-waardig chroom 0,1 mg • 1 - ' 
koper 	0,2 	 planten 	 vooral in zure grond gevaarlijk 
fluoride 	1,0 	 planten, mensen 	sierbloemen 
ijzer 	2,0 	 planten, materiaal 
lood 	5,0 	 planten 
mangaan 	0,5 	 planten 	 in zure gronden 0,2 mg •1 -1  
molybdeen 	0,01 	 dieren 
nikkel 	0,2 	 planten 	 vooral in zure grond gevaarlijk 
seleen 	0,02 	 mensen 	 menselijke consumptie max. 0,2 mg -cl - ' 
zink 	2,0 	 planten 	 de grenswaarde is kleiner bij aanwezigheid 

van Cu of Ni 

De verschillende gewassen zijn niet even gevoelig voor verontreinigingen. Hierover is 
nog niet veel bekend. Voor het chloridegehalte van het oppervlaktewater bij gebruik voor 
verschillende vormen van bodemgebruik zijn de globale waarden gevonden die in tabel 
5.3.5 vermeld staan. 

Tabel 5.3.5. Maximaal toelaatbare chlorideconcentraties van het oppervlaktewater voor enkele verschillende 
vormen van bodemgebruik. 

Bodemgebruik/culture 	Toelaatbare concentratie 
(mg •1- ' 

grasland 	 600 
bouwland (algemeen) 	 600 
aardappelen/bieten 	 600 
pit- en steenvruchten 	 300 
boomkwekerijgewassen 	 300 
vollegrondstuinbouw 	 300 
bloembolgewassen 	 300 
glastuinbouw 	 200 
substraatteelt 	 50 
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5.3A. Drinkwaternormen voor vee 

Enkele richtlijnen voor de kwaliteit van het drinkwater van vee staan vermeld in tabel 
5.3.6. Deze richtlijnen zijn ten behoeve van de EG opgesteld maar zijn niet wettelijk vast-
gesteld. De grenswaarden zijn vastgesteld voor afzonderlijke elementen. Voor combina-
ties van elementen zijn geen grenswaarden opgegeven. 

Tabel 5.3.6. Enkele drinkwatemormen voor vee. 

Element Grenswaarde Element Grenswaarde 
(mg -1-1) (mg • 1-9 

arseen 0,1 kwik 0,002 
cadmium 0,01 molybdeen 0,1 
chroom (6-waardig) 0,05 nitraat (N) 45 
koper 0,2 nitriet (N) 1,5 
fluoride 2,0 seleen 0,02 
lood 0,1 faecale coli bact. 10 per ml 

Verder is voor Nederlandse omstandigheden voor calcium een globale grenswaarde van 
1.000, voor magnesium van 500, voor natrium van 2.000 en voor ijzer van 0,2 - 5,0 mg • 1 -1 

 gevonden. 

De verschillende diersoorten stellen voor een bepaalde verontreiniging andere eisen. 
Voor het totale zoutgehalte zijn de waarden gevonden die in tabel 5.3.7 vermeld staan. 

Tabel 5.3.7. Grenswaarde voor het totale zoutgehalte van het drinkwater van een aantal diersoorten. 

Diersoort Totaal zoutgehalte 
(g • 1-1) 

kip 3,0 
varken 4,0 
paard 6,5 
melkvee 7,0 
fokvee 10,0 
schaap 12,0 

5.3.5. Normen voor zwemwater 

Aan de hand van een beperkt aantal parameters kan de zwemwaterkwaliteit worden beoor-
deeld. Deze parameters staan in het beknopte schema van tabel 5.3.8. vermeld. 



Tabel 5.3.8. Normen voor zwemwater (Gezondheidsraad, 1973). 

Parameter Klasse Norm 

Algemeen doorzicht 1 > 1 m of tot bodem 
2 1,0 - 0,5 m 
3 < 0,5 m 

kleur, geur, smaak, 1 niet of nauwelijks waarneembaar 
drijvende stoffen 2 hooguit door natuurlijke omstandigheden 

3 duidelijk waarneembaar (door verontreiniging) 

chemisch zuurstof- 1 75-125 
verzadigings- 2 50-75 of 125-150 
percentage 3 < 50 of > 150 

biologisch zuurstof- 1 < 5 mg • 1' (02) 
verbruik 2 5-10 mg • 	(02) 

3 > 10 mg - 1-1  (02) 

pH 1 en 2 4-9 (natuurlijke oorzaak) 
3 < 4 en > 9 

bacteriologisch coli-bacteriën 1 1 faecale coli-bact per ml 
2 1-10 faecale coli-bact. per ml 
3 > 10 faecale coli-bact. per ml 

In tabel 5.3.8. is een indeling gemaakt in drie kwaliteitsklassen: 
klasse 1: geschikt; 
klasse 2: matig geschikt, verbetering gewenst; 
klasse 3: ongeschikt, verbetering dringend gewenst. 

SA. Literatuur 

America Public Health Association, 1960. 
Standards methods for the examiniation of water and waste water. New York. 

Biemond, C., e.a., 1975. 
Handboek voor milieubeheer. Vermande Zonen, IJmuiden. 

Bots, W.P.C.M., P.C. Jansen, G.J. Noordewier, 1978. 
Fysisch-chemische samenstelling van oppervlakte- en grondwater in het noorden des lands. 
Regionale studies 13. Instit. voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen. 

Gezondheidsraad, 1973. 
Interimrapport inzake de eisen welke, met het oog op de gezondheid van de mens, aan het oppervlakte-
water dienen te worden gesteld. Rijswijk. 

Hem, J.D., 1959. 
Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. U.S. Geol. Survey Water sup-
ply, Paper 1473. 

645 



Imhoff, K., 1966. 
Taschenbuch der Stadtentwasserung. Verlag von Oldenbourg, Munchen/Wien. 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Insituut, 1980. 
Meetnet voor de bepaling van de chemische samenstelling van de neerslag in Nederland. 
Jaaroverzicht 1980, K.N.M.I., De Bilt. 

Kolenbrander, G.J., 1972. 
Eutrophication from agriculture with special reference to fertilizers and animal waste. Soils Bulletin 
16. FAO, Rome. 

Liebman, H., 1960. 
Handbuch der Frischwasser und Abwasser biologie II, Munchen. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1977. 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Vermande Zonen, IJmuiden. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1981. 
Indicatief Meerjaren Programma Water 1980-1984. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1986. 
De waterkwaliteit van Nederland. Indicatief Meerjaren Programma Water 1985-1989 (1985) Staatsdruk-
kerij, 's-Gravenhage. 

Redeke, H.C., 1975. 
Hydrobiologie van Nederland. Backhuys en Meesters, Amsterdam. 

Rijtema, P.E. en C.G. Toussaint, 1982. 
Een globale raming van de fosfaatbelasting uit het landelijk gebied. Nota 1322. Instit. voor Cultuur-
techniek en Waterhuishouding, Wageningen. 

Sladececk, 1973. 
System of water quality from the biological point of view. Archiv fur Hydrobiologie. Beiheft 7. 

Steenvoorden, J.H.A.M., 1981. 
De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond-
en oppervlaktewater. Nota 1264, Instit. voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen. 

Vollenweider, R.A., 1968. 
Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters. OECD, Bibliography, 
Paris. 

646 


	VOORWOORD_CV[1] Gerrit Grotentraast.pdf
	CV I-XXXI bij.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31

	CV Deel III 311-500 bij v2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189

	CV Deel III 501-646 bij v2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145


