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I. INLEIDING

Het onderzoek betreffende de waterhuishouding van komgrond, dat sinds 1951
plaatsvondonderauspicienvandeCommissieOnderzoekKomgronden,kanverdeeld
wordeninhet onderzoek naar degewenstegrondwaterstand enhet onderzoek vande
mogelijkheid om een dergelijke grondwaterstand te bereiken. Er kwam een taakverdelingtot stand,waarbij hetonderzoeknaar degewenstegrondwaterstand door MINDERHOUD (18)geschiedde en het tweede probleem, dat een onderzoek van degrondwaterstroming op komgrond en het toe te passen ontwateringssysteem inhield, aanvankelijk door HOOGHOUDTenlater door VAN HOORN werd onderzocht.
In het algemeenkunnen twee systemenvoor de ontwatering worden toegepast, namelijk begreppeling endrainage. Op komgrond wordt debegreppeling van oudstoegepast.Demogelijkheid vandrainagewerdechterbetwijfeld inverbandmetdeslechte
doorlatendheid van het komgrondprofiel. Door VISSER(28) werd daarentegen erop
gewezen, dat in het komgrondprofiel ook steeds een goed doorlatende laag onder de
slecht doorlatende laag voorkomt en dat hierin een mogelijkheid voor de drainage
gelegen is. Door HOOGHOUDT(14) werd bij een onderzoek op het proefbedrijf „De
Heiligerhoef" in de Maaskant de doorlaatfactor van de goed doorlatende laag bepaald en op grond hiervan geconcludeerd dat een drainage met zeer grote afstanden van 35a 45m mogelijk is,mits de drainreeksenindegoeddoorlatende laaggelegenzijn.
Het onderzoek werd begonnen met een inventarisatie van gedraineerde percelen,
waaruitechterbleek,datdedrainreekseninhetalgemeen ondiepenslechtwarenaangelegd enonvoldoende onderhouden, terwijl ook de sloten en eventuele onderbemalingenzodanigegebrekenvertoonden dat eengoedewerkingvanhetdrainagesysteem
niet mogelijk was. Daar de praktijk op dit gebied derhalve onvoldoende mogelijkhedentotonderzoekbood,werdenenigedrainageproefvelden, voorzienvaneenonderbemaling, aangelegd. De ontwikkeling in de ruilverkavelingen Land van Maas en
Waal-West, en Bommelerwaard-Oost, die leidde tot drainage van de verplaatste bedrijven opkomgrond, bood demogelijkheid omhier zowelproefvelden aan teleggen
alsook detheorie opruime schaalinpraktijk tebrengen. Infiguur1 isdeliggingvan
deverschillende objecten, waar het onderzoek verricht werd,weergegeven.
Door de aanwezigheid van de drainageproefvelden en in ruilverkavelingsverband
gedraineerdekavels,washetmogelijk opeenaantalplaatsen dehydrologischegesteldheid van het komgrondprofiel en het proces van de grondwaterstroming te onderzoeken. Alsgevolgvan dedoelstelling, had het onderzoek een sterk toegepast karakter, waarbij gebruik kon worden gemaakt van de formules voor de grondwaterstroming en van de verschillende bepalingsmethoden voor de hydrologische grootheden
die in de laatste decennia ter beschikking zijn gekomen. Met deze formules ende
gemeten hydrologische grootheden werd nagegaan hoe het ontwateringsadvies, bij
een gecompliceerd bodemprofiel ineenvlakpolderland, kan wordenopgesteld. Hoe-

FIG. 1. Ligging van de proefvelden en de gedraineerde kavels. Drainageproefvelden in de Tielerwaard: Dalem (1);Heukelum (2);Asperen (3);Hellouw (4).Drainageproefveld Hollanderbroek (5)en Maaskant (6).Gedraineerde kavels in Land van Maas en Waal (7).Woelproefveld(8).Grondwaterstandsproefveld „DeVlierd" (9).Proefbedrijf „De Hardepoel" (10)

jrrsj]Komgrond
L
* 2 ^Basin clay soils

FIG. 1. Situationofthedrainageexperimentalfieldsandthetile-drainedparcels.Drainageexperimental
fields in the 'Tielerwaard': Dalem (1); Heukelum (2); Asperen (3); Hellouw (4). Drainage
experimentalfield'Hollanderbroek'(5) and'Maaskant' (6). Tile-drainedparcelsinthe'Landvan
Maasen Waal' (7). Experimentalfieldonsubsoiling (8). Ground-waterlevelexperimental field
'De Vlierd'(9). Experimentalfarm 'DeHardepoel'

wel de gemeten hydrologische waarden alleen op het komgrondprofiel betrekking
hebben, is de beschouwing over de grondwaterstroming en het ontwateringssysteem
inhet algemeenvantoepassing opgronden, dieeenzelfde hydrologische opbouw vertonen, met eenhooggelegen slecht doorlatende laagin het profiel, alsde komgrond.

II. GRONDWATERSTROMING IN KOMGROND
1. D E S T R O M I N G I N EEN P R O F I E L , BESTAANDE U I T L A G E N
VAN V E R S C H I L L E N D E D O O R L A T E N D H E I D

a. Het komgrondprofiel
Komgronden zijn zware, meestal kalkarme, rivierkleigronden met een slibgehalte
van meer dan 60%, die ontstaan zijn door de bezinking van slibrijk materiaal in de
laag gelegen kommen van het rivierlandschap. Indien op een geringere diepte dan
1,20 m lichtere lagen of veen in de ondergrond voorkomen, wordt deze grond in de
legenda van de bodemkartering aangegeven als komgrond-op-stroomruggrond of
komgrond-op-veen. Daar de mechanische samenstelling van de ondergrond niet van
overwegend belang is voor de grondwaterstroming, zullen in deze publikatie de drie
bodemreeksen onder denaam komgrond worden samengevat. Wat de doorlatendheid
betreft, kan men in een komgrondprofiel in principe drie lagen onderscheiden. Hiertussen komen overgangszones voor, die voor het algemene stromingsbeeld echter
buiten beschouwing gelaten kunnen worden.
De eerste laag is de zodelaag of bouwvoor, die tengevolge van het hoge humusgehalte en de sterke doorworteling of door de grondbewerking goed doorlatend is. In
het algemeen neemt de doorlaatfactor van de zodelaag af van ongeveer 1m/dag in de
bovenste 5cm tot ongeveer 0,2 m/dag in de laag 0,10 tot 0,20m -mv.
De tweede laag bestaat uit slecht doorlatende zware klei, waarvan de kleur varieert
tussen bruin, grijs en blauw, en diemeer of minder roestig is door het voorkomen van
ijzer en waarin soms een roestarme zone voorkomt, die op de breukvlakken een lakachtige indruk maakt,dezogenaamdelaklaag. De slechtdoorlatende laag,waarvan de
doorlaatfactor doorgaans enige cm/dag bedraagt, begint op ca. 0,20m -mv en eindigt
op 0,60tot 1,00 m - m v .
De derde laag is weer goed doorlatend en kan bestaan uit zware, brokkelige klei
met ijzerconcreties of uit lichtere lagen of uit weinig tot sterk gescheurde humeuze
of venige klei tot veen of uit een opeenvolging van deze verschillende lagen. De goed
doorlatende ondergrond, waarvan de doorlaatfactor van plek tot plek grote verschillen vertoont, maar in het algemeen een orde van grootte van enige m/dag heeft,
kan op grotere diepte weer begrensd worden door een slecht doorlatende laag.
Het komgrondprofiel wordt dus gekenmerkt door het voorkomen van lagen met
een groot verschil in doorlatendheid: een goed doorlatende bovenlaag, een slecht
doorlatende tussenlaag en een goed doorlatende ondergrond tot een zekere diepte.
b. De verhoudingtussen diepe en ondiepe grondwaterstroming
Volgens HOOGHOUDT(13) en ERNST (2) kan de grondwaterstroming geschematiseerd worden tot eenverticalestromingin een slecht doorlatende laag,een horizontale
stroming in een goed doorlatende laag en een radiale stroming in de nabijheid van de
open watergang. Eerst indien de ZD-waarde van een slecht doorlatende laag groter

wordtdan0,1 vandei&D-waardevaneengoeddoorlatendelaag,zullenvolgensERNST
(2)merkbarefoutenbijdezeschematiseringkunnen optreden.
Bijdeafvoer vanneerslagkunnen zichineenprofiel, dat bestaat uitlagenvan verschillende doorlatendheid zoalshet komgrondprofiel, enige,hieronder te bespreken,
mogelijkheden voordoen. Uitgegaan zal worden van de veronderstelling, dat geen
vochttekort indegrondmoetworden aangevuldengeenverdampingoptreedt, zodat
deneerslagvolledigwordt afgevoerd. Onder deindringingssnelheidindeslechtdoorlatende laag zal worden verstaan de snelheid, waarmee deneerslagindeslecht doorlatendelaagkan dringenenwelin onverzadigde grond volgens devergelijkingen 2.1
of2.2eninverzadigdegrondvolgensvergelijking 2.6.
Wanneer deneerslagintensiteit niet groter wordt dan de indringingssnelheid in de
slecht doorlatende laag, zakt de neerslag verticaal naar beneden en voegt zich bij de
grondwaterzone.Indien de grondwaterstand in degoed doorlatende ondergrond gelegenis, zoalsinfiguur2a hetgeval is, dan vindt de grondwaterstromingvolgenshet
bovengenoemdeschemadusoverwegend in horizontale- en nabij de open watergang
in radiale richting plaats. In de goed doorlatende laag, waarin de stroombanen als
horizontaal beschouwd kunnen worden, kan het potentiaalverschil in verticale richting verwaarloosd worden. Derhalvezalinbuizen met verschillendefilterdieptein de
goed doorlatende ondergrond dezelfde potentiaal gemeten worden. Wanneer de potentiaal, gemeten in de goeddoorlatende ondergrond, beneden de slecht doorlatende
laagligt,isdezegelijk aande grondwaterstand.
Onder de potentiaal in een punt van een stromingsveldwordt verstaan de som van de in dat punt
bestaande drukhoogte, gemeten als de lengte van eenwaterkolom, en de hoogte van het betreffende
punt ten opzichte van een horizontaal vergelijkingsvlak, d.w.z.de som van de drukpotentiaal en de
plaatspotentiaal, uitgedrukt in een lengtemaat. De grondwaterstand of het freatisch niveau is het
vlak,waardeatmosferischedruk heerstendatalsnulvlakvoor dedrukpotentiaal wordt aangenomen.

Indiendegrondwaterstand, zoalsinfiguur2b,indeslechtdoorlatendelaaggelegen
is,vindt degrondwaterstroming eerst in verticale richtingdoor deslecht doorlatende
laag plaats en vervolgens op dezelfde wijze als in het geval van figuur 2a. Voor de
verticale stroming door de slecht doorlatende laag is een zeker potentiaalverschil
nodig, dat in principe gemeten kan worden als het verschil tussen de waterstand in
tweebuizen, waarvan defilters zich respectievelijk bevinden in de slecht doorlatende
laag ter plaatse van de grondwaterstand enin de goed doorlatende ondergrond. De
eerstgenoemdebuisgeeftinditgevaldegrondwaterstandaan,detweedebuisdepotentiaalindegoeddoorlatende ondergrond.
Wanneer de neerslagintensiteit echter groter wordt dan de indringingssnelheid in
deslechtdoorlatende laag,stagneert deneerslagtendelebovendezelaag.Er ontstaat
eentweedegrondwaterzone indegoeddoorlatende bovenlaag,waarin eveneensstrominginhorizontale richtingnaar deopenwatergangplaats vindt.In defiguren2cen
2d is deze situatieweergegeven, waarbij tweegrondwaterzones voorkomen. Stijgt de
diepegrondwaterstandtot de bovenlaag, dan ontstaat een grondwaterzone,fig.2e.
Bij de afvoer van de neerslag in een komgrondprofiel kan derhalve onderscheid
gemaakt worden tussen de diepe afvoer door de slecht doorlatende laag en de goed
doorlatende ondergrond, ende ondiepe afvoer door degoed doorlatende bovenlaag.

FIG. 2. Deafvoer vanneerslagineenkomgrondprofiel. 1 = goed doorlatendebovenlaag;2= slecht
doorlatende laag; 3= goed doorlatende ondergrond
FIG. 2a. Deneerslagintensiteit iskleiner ofgelijk aan deindringingssnelheid in deslecht doorlatende
laag.De grondwaterstand ligtinlaag3en isgelijk aan depotentiaal in degoed doorlatende
ondergrond
FIG. 2b. Deneerslagintensiteit iskleiner ofgelijk aan deindringingssnelheid in deslecht doorlatende
laag.De grondwaterstand ligtin laag 2en verschilt een bedrag A/z2met depotentiaal in de
goed doorlatende ondergrond
FIG. 2c. De neerslagintensiteit is groter dande indringingssnelheid inde slecht doorlatende laag.De
diepegrondwaterstand ligtinlaag 3,deondiepegrondwaterstand in laag1
FIG. 2d. De neerslagintensiteit is groter dan deindringingssnelheid in deslecht doorlatende laag. De
diepegrondwaterstand ligtinlaag2,deondiepe grondwaterstand inlaag1
FIG. 2e. De neerslagintensiteit is groter dan de indringingssnelheid in de slecht doorlatende laag. Er
komt een grondwaterzone voor

^a
FIG. 2. Thedischarge ofprecipitation in a
basinclayprofile. 1= high-permeablesurfacelayer; 2 = low-permeablelayer;3= high-permeablesubsoil
FIG. 2a. Theprecipitationrateisequaltothe
infiltration capacityinthelow-permeable layer. The ground-water
table is situated in layer 3 and is
equal to the potential in thehighpermeablesubsoil
FIG. 2b. Theprecipitation rate is equal to the infiltrationcapacity in the low-permeablelayer. The
ground-water tableissituated in layer2 anddiffersanamountAh8from thepotential in the
high-permeablesubsoil
FIG. 2c. Theprecipitationrate exceeds the infiltrationcapacity in the low-permeable layer.Thedeep
ground-watertableissituatedinlayer3,theshallowground-watertableinlayer1
FIG. 2d. Theprecipitationrate exceeds the infiltrationcapacityin the low-permeable layer. Thedeep
ground-watertableissituatedinlayer2,theshallowground-watertableinlayer1
FIG. 2e. Theprecipitationrate exceeds the infiltrationcapacityin the low-permeable layer. Onlyone
ground-waterzoneispresent

Door HOOGHOUDT (12) wordt gesproken van het 'doordengrondse' en het 'bovengrondse' ontwateringstype en door FLODKVIST(7)van 'tijdelijk' en 'blijvend' grondwater.Hierwordtdevoorkeur gegeven aan de adjectiva diepenondiepinsamenhang
metgrondwaterstand, grondwaterstromingen afvoer.
Oppervlakte-afvoer over het maaiveld moet op een komgrondprofiel niet als een
normalevormvanafvoer wordenbeschouwd.Indienechter,dooreen ofanderevorm
vanstructuurbederf,dedoorlaatfactor vandezodelaagofbouwvoorsterkverlaagdis,
vindt indringingvanneerslagin degrond slechtslangzaamplaats. Hierdoor zal een
gedeelte van de neerslag op het maaiveld stagneren en aanleiding geven tot oppervlakte-afvoer enplasvorming.
Het voorkomen van de ondiepe afvoer wordt bepaald door de verhouding tussen
deregenintensiteit en de indringingssnelheid in de slecht doorlatende laag. Wat de
tweedefactor betreft, moet eenonderscheid worden gemaakt tussen onverzadigde en
verzadigde grond, waaronder respectievelijk de zone boven en de zone beneden de
grondwaterstand wordt verstaan.
Het binnendringen van water in onverzadigde grond vindt volgens VAN DUIN (1)
plaats onderinvloed van dezwaartekracht, de onderdruk aan het bevochtigingsfront
endewaterhoogte bovenhetindringingsvlak,zodat volgens de stromingsvergelijking
vanDarcydevolgendebetrekkingkanworden afgeleid:
<L + z + h
a'2=KT^^ z (2.1)
Hierinisa'2deindringingssnelheidindeonverzadigdezonevandetweede,deslecht
doorlatende,laag;KT dedoorlaatfactor van detransmissiezone, waardoor het transport van hetwaterplaats heeft vanaf het oppervlak naar debevochtigingszone; <\) de
onderdruk aanhetbevochtigingsfront; z deafstand van ditfront tot het indringingsvlakenhdewaterhoogtebovenhet indringingsvlak.
Naarmate de diepte van het bevochtigingsfront toeneemt en de grond vochtiger
wordt, worden <J> enhkleiner ten opzichte van z. Wanneer het bevochtigingsfront de
grondwaterstand heeft bereikt en er geenwaterbovenhetindringingsvlakstaat,wordt
ineenhomogeenprofiel hetverhanggelijk aan 1. Zolangineenkomgrondprofiel de
grondwaterstandbenedendeslechtdoorlatendelaagblijft,bestaatereenonderdrukaan
deonderkantvan deslecht doorlatendelaagenishetverhangindeslechtdoorlatende
laaggroter dan 1.Stijgt degrondwaterstandindeslecht doorlatende laag, dan wordt
hetverhanggelijkaan1.Daardedoorlaatfactorindetransmissiezoneopkleigrondvrijwelgelijk isaande doorlaatfactor inverzadigdegrond [VAN DUIN (1)],wordt deindringingssnelheiddanbijbenaderinggelijkaandedoorlaatfactorK2vandeslechtdoorlatendelaag:
a\ =KT~K2
(2.2)
Wanneerdegrondwaterstandechtergestegenistotdebovenkantvandeslechtdoorlatende laag en de indringing plaats vindt in verzadigde grond, kan de indringingssnelheid niet groter zijn dan de afvoersnelheid van het ontwateringssysteem en geldt
hiervoor vergelijking 2.6 (paragraaf 2a).

Het proceskanmethetvolgendevoorbeeld toegelichtworden,waarbij verondersteld wordt, dat de
doorlaatfactor van de slecht doorlatende laag 0,05m/dag d.i. 2 mm/uur bedraagt en luchtinsluiting
geen storende factor vormt.
Zolang de grondwaterstand zich tussen de boven- en onderkant van de slecht doorlatende laag
bevindt en deregenintensiteit een waarde van 2mm/uur niet overschrijdt, kan de afvoer geheel door
deslecht doorlatende laagen degoed doorlatende ondergrond plaatsvinden. Wordt de regenintensiteit groter dan 2mm/uur, dan treedt tevens ondiepe afvoer op.
Stijgt echter de grondwaterstand tot de bovenkant van de slecht doorlatende laag en bedraagt de
afvoersnelheid vanhet ontwateringssysteem bij dezegrondwaterstand 7mm/dag d.i.0,3mm/uur, dan
zalreeds bij een regenintensiteit die groter is dan 0,3 mm/uur, ondiepe afvoer optreden.

Naarmatedediepegrondwaterstandendedaarmee samenhangendepotentiaalvan
degoeddoorlatendeondergrondbijhetbeginvanderegenperiodelagerzijn en langzamer stijgen, dringt gedurende langere tijd de neerslag in onverzadigde grond en
vindtde afvoer in sterkere mate door de slecht doorlatende laagendegoeddoorlatendeondergrondplaats.Voor deverhoudingtussen dediepe en de ondiepe afvoer
isderhalve naast deregenintensiteit, en de doorlaatfactor en de dikte van de slecht
doorlatendelaag,ook de potentiaal van de goed doorlatendeondergrondvanbelang
endaarmeediefactoren waarvandezepotentiaalafhankelijk is.
2. D E DIEPE GRONDWATERSTROMING

a. Destationaire stroming
Wanneer in eenneerslagperiode de grondwaterstand stijgtende afvoer toeneemt,
zal na zekere tijd bij aanhoudende en regelmatig verdeelde regenval een evenwicht
optreden tussen de aanvoer door deneerslagen de afvoer naar de openwatergang,
waarbij degrondwaterstand gelijk blijft. In ditgevalisdegrondwaterstromingstationair.
Voor de stationaire toestand werd door HOOGHOUDT(13) de volgende formule
afgeleid:
8KdAh 4 KM2

--

p

+—p-~

(2-3)

Hierin isadeafvoersnelheid inm/dag, K dedoorlaatfactor inm/dag, /de afstand
tussen de open watergangen in m, Ah de hoogte van de grondwaterstand midden
tussen deopenwatergangenbovenhet peilin de open watergangin m en dde dikte
van dezogenaamde aequivalentlaag in m. Bij de afleiding van vergelijking 2.3 en in
hetbijzondervan dwerddoor HOOGHOUDTuitgegaan van deveronderstelling,dat de
grondwaterstromingopenigeafstand vande openwaterganghorizontaalverloopten
rondom de openwatergang radiaal. Het potentiaalverschilvoor de radiale stroming
wordt nu in rekening gebracht door niet de werkelijke dikte van de doorstroomde
laag toe te passen, maar de dikte van een aequivalentlaag, die afhankelijk is van de
natte omtrek van de open watergang, de afstand tussen de open watergangen en de
diepte,waaropeenondoorlatendelaagvoorkomt(13).
Deeersteentweedetermvanvergelijking 2.3hebbenbetrekkingopdehorizontale
stromingin delagenrespectievelijk onder enboven het peilvan de openwatergang.

In eenkomgrondprofiel kan dehorizontale stromingdoor deslecht doorlatende laag
wordenverwaarloosd.Isookdehorizontalestromingdoordegoeddoorlatende ondergrondbovenhetpeilvandeopenwatergangkleinten opzichtevandestromingbeneden het peil van de open watergang, dan is de tweede term te verwaarlozen en gaat
vergelijking2.3 vooreenkomgrondprofiel overin:
a, =

v
8 K.dAh.
3

(2.4)

/2

Hierinisa3dediepeafvoersnelheid, K3dedoorlaatfactor van degoed doorlatende
ondergrond en Ah3 het verschil tussen de potentiaal in de goed doorlatende ondergrondmiddentussendeopenwatergangen enhetpeilin deopenwatergang. Dit verschilwordt in het vervolghet potentiaalverschil in degoed doorlatende ondergrond
genoemd.
De toepassing van vergelijking 2.4 wordt op een komgrondprofiel in zoverre beperkt,datdebodemvandeopenwatergangin degoeddoorlatendeondergrondgelegen moet zijn. Is de bodem van de watergang echter in de slecht doorlatende laag
gelegen,dangeeft deformule van HOOGHOUDTgeenmogelijkheid omdit type radiale
stroming tot uitdrukking te brengen en kan het potentiaalverschil voor de radiale
stromingnietindeaequivalentlaaginrekeningwordengebracht.
Deze beperking geldt niet voor een door ERNST(2) afgeleide formule, waarbij het
totale potentiaalverschil voor de grondwaterstroming gesplitst wordt in potentiaalverschillen respectievelijk voor de verticale stroming, voor de horizontale stroming
envoorderadialestroming,waarin wderadialeweerstand is:
D
al2
Ah= Ahvert + Ahhor + Ahrad = a2 - + ^ ^ + alw

(2-5>

Vergelijking 2.5geldtvoordevoorwaarde/>2£Z>,waaraanbijdeontwateringvan
komgrond wordtvoldaan,daar dediktevandelagen waarin de grondwaterstroming
plaatsvindt, doorgaansnietmeerdan2a3 mbedraagt.
Het verticale potentiaalverschil in de goed doorlatende ondergrond kan verwaarloosdworden.Derhalveishetverticalepotentiaalverschilgelijkaanhet potentiaalverschilin deslecht doorlatendelaagen ditmoetinrekeningworden gebracht wanneer
de grondwaterstand in deze laag ligt. Daar beneden de grondwaterstand de afvoersnelheidindeslechtdoorlatendelaaggelijk isaandediepeafvoersnelheid, geldt:
Ahvert = Ah% = a3-±

(2.6)

Is debodem van de open watergang in degoed doorlatende ondergrond gelegen, dan is D*de afstand van degrondwaterstand totdeonderkantvandeslecht doorlatende laag(figuur 2b,d)enmaximaal de dikte van de slecht doorlatende laag (figuur2e). Is de bodem van de open watergang in de
slecht doorlatende laag gelegen, dan verdient het volgens ERNST(2) aanbeveling om voor 2), de afstand van de grondwaterstand tot de bodem van de open watergang tenemen.

Daar de horizontale stroming door de slecht doorlatende laag te verwaarlozen is,
wordt de som van het horizontale en radiale potentiaalverschil gelijk aanhet po-

tentiaalverschil indegoeddoorlatende ondergrond.Is,evenalsbijdeafleidingvan2.4,
de horizontale stroming in de goed doorlatende ondergrond boven het peil van de
openwatergangteverwaarlozen, dangeldt:
Ahhor + Mrad = M3 =

a3P
8K*D', + a3lw

(2.7)

IntegenstellingmetdeaequivalentlaagdisD'3 dewerkelijkediktevandegoeddoorlatende ondergrond beneden het peilvan de openwatergang.
Isdegrondwaterstand in degoed doorlatende ondergrond gelegen (figuur 3a),dan
geldtdevergelijking2.7ookvoorhettotale potentiaalverschil.Isde grondwaterstand
echter in de slecht doorlatende laag gelegen (figuur 3b), dan geldt voor het totale
potentiaalverschil:
bh = A/>2+ M3 = a3^ + ^ - ^ + a3lw
K, 8 K3D\

(2.8)

Vooreenopen watergangmet halfcirkelvormigenatte omtrek rzr = uineenhomogeenprofiel met
doorlaatfactor K en dikteDisderadialeweerstand volgens ERNST(2):
1
D
— In—
•KK

U

(2.9)

Isdeopenwatergang gelegenineenslechtdoorlatende laagmet doorlaatfactor K2,dieopeendiepte
FIG. 3. Vergelijkingen voor het totale potentiaal verschil. 1 = goed doorlatende bovenlaag; 2 =
slechtdoorlatende laag; 3 = goed doorlatende laag;4 = ondoorlatende laag
FIG. 3a. De grondwaterstand ligt in degoed doorlatende laag. Bij verwaarlozing van de horizontale
stroming boven hetpeilvan deopen watergang geldtvergelijking 2.7voor het totale potentiaalverschil
FIG. 3b. De grondwaterstand ligtindeslecht doorlatendelaag. Bijverwaarlozingvan de horizontale
stroming boven hetpeilvan de openwatergang geldtvergelijking 2.8voor het totale potentiaal verschil
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FIG. 3. Equationsfor thetotalpotentialdifference. 1 = high-permeable surfacelayer;2 = low-permeablelayer;3 = high-permeablelayer;4= impermeablelayer
FIG. 3a. Theground-water table is situated in thehigh-permeablelayer. Neglectingthehorizontalflow
above the water levelof theditchortileline,equation2.7 isvalidfor the totalpotentialdifference
FIG. 3b. Theground-water tableissituatedinthe low-permeable layer.Neglectingthehorizontal flow
above thewaterlevelof theditchortileline, equation2.8isvalidfor thetotalpotentialdiffer-
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Dionderhetpeilvandeopenwaterganggevolgdwordtdooreengoed doorlatendelaagmet doorlaatfactor K3en dikte D3, dan is de radiale weerstand:
ln0,8A/«

„

1Q)

Hierin is w0afhankelijk van de verhouding tussen Ks en K2 en tussen D3 en D 2 en kan grafisch
worden bepaald (2),waarvoor naar bijlage 1verwezen wordt.
Bijdebepalingvanderadialeweerstandmoeterrekeningmeegehoudenworden, dat denatte omtrektenminstegelijk isaanaljK,aldusERNST. ISdenatte omtrekbenedenhetpeilvan deopen watergang kleiner dan al/K, danontstaat door het uittreden van water boven het peil van de open watergang een zogenaamd kweloppervlak, waardoor de natte omtrek wordt vergroot. Hierdoor neemt de
radialeweerstand waf, dochhetradialepotentiaalverschilwordtvergrootmetdehoogtevanhetkweloppervlak en bedraagt dan:
al/K-u
.„ . . .
Mrad=alw + -LY(2.H)

Methetvolgendevoorbeeld zalwordentoegelicht,inwelkemate de dieptevanhet
ontwateringsstelsel op een komgrondprofiel van invloed is op het verticale, horizontal enradialepotentiaalverschil enopdeafstand tussendeopenwatergangen bij
eenbepaalde ontwateringseisvoor dediepeafvoersnelheid en grondwaterstand.
Hierbij wordt uitgegaan van het komgrondprofiel, dat in figuur 4is weergegeven.
Deslechtdoorlatendelaagmet eendoorlaatfactor van 0,05m/dag strekt zichuitvan
0,20tot0,70m-mv.Indegoeddoorlatende ondergrond, die op een diepte van 2,00
m-mvweerdooreenslechtdoorlatendelaagwordtbegrensd,kunnentweezonesonderscheiden worden. De eerste zone met een doorlaatfactor van 0,3 m/dag loopt van
0,70tot 1,00 m-mv, detweedezone met een doorlaatfactor van 1,0 m/dag van 1,00
tot2,00m-mv.Eendergelijkeovergangszonemeteendoorlaatfactor vanenigedm/dag
iseenveelvoorkomendverschijnsel.
De ontwatering vindt plaats door middel van drainreeksen, waarin het peil 5cm
bovendebodemvan de sleufligten dierespectievelijk op eendieptevan 0,60; 0,70;
0,80;0,90en 1,00m-mv gelegenzijn. Deberekeningwordtzoweluitgevoerd voor de
ontwateringseis, dat de diepe afvoersnelheid 7 mm/dag bij een totaal potentiaalverschil van 25 cm bedraagt, als voor de eis, dat de diepe afvoersnelheid 7 mm/dag
bedraagtbijeengrondwaterstand van0,30m -mv.
De berekening kan alsvolgtworden toegelicht: Bij een draindiepte van 80cm is de drain inde
overgangszone van de goed doorlatende laag gelegen. Isde sleuf 25cm breed, dan bedraagt de natte
omtrekbeneden dewaterspiegel «= 0,25 + 2 x 0,05 = 0,35m.Voor deradialeweerstand kan volgensvergelijking 2.10berekend worden:
0,55
1
W=
Oj+ 3,H x 0,3l n °' 8 X °>25/°>35 = L 2 d a s / m
Hettotalepotentiaalverschilbedraagt0,45mbijeenafvoer van0,007m/dag,zodatde drainafstand
berekend kanworden volgensvergelijking 2.8:
0,40
0,00712
0,45 = 0,007 x ——H T
u0007 X 12/
0,05 8(1,0 + 0,06) ^ '
'
/ = 17m
Bijeenafstand van 17mmoet denatte omtrek 0,007 x 17/0,3 = 0,39mbedragen. Dehoogte van
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het kweloppervlak bedraagt derhalve0,02m.Bij een natte omtrekvan 0,39 mwordt voor de radiale
weerstand 1,1 dag/mberekend.De drainafstand kannuvoor detweedemaalberekend worden:
0,40
0,007/2
0,45^0,007 X — + 8 ( 1 > 0 + ( ) ) 0 6 ) + 0,007 X 1,1 / + 0,02
/=17m
DevergrotingvanA ^ a ^doorhetkweloppervlak isgecompenseerddoor deverlagingvande radiale
weerstand,zodatdedrainafstand gelijk blijft. Deverticale,horizontaleenradiale pbtentiaalverschillen
bedragen respectievelijk 5, 25en 15cm.
Bijeendraindieptevan 100 cm isde drain in de tweede zonevan degoed doorlatendelaag gelegen.
Voor de radiale weerstand kan volgens vergelijking 2.9 berekend worden:
1
1,00
M=

' 3l4-xT5lno7?= 0 ' 3 d a g / m

Bijeenpotentiaalverschilvan 0,65m en een afvoer van0,007
m/dagbedraagt de drainafstand:
a
0,40

0,65

0 007x

'

0,007 /

b ^ + 8TTo + 0 ' 0 0 7 x 0 ' 3 ,

/ = 25m
De verticale,horizontaleen radiale potentiaalverschillen bedragen respectievelijk 5, 54en 6cm.
In dit gevalkan de drainafstand ook volgens vergelijking 2.4 worden berekend, waarbij de aequivalentlaag wordt toegepast.Brengt men op het totale potentiaalverschil 5 cm voor het verticale potentiaalverschil in mindering, dan geldt:
8 x 1,0 x 0,91 x 0,60
P
= 624
0,007
/ = 25m
Tussen de uitkomsten volgens de formules van HOOGHOUDT en ERNST bestaat in dit geval geen
verschil. Door HOOGHOUDT (13)werd voor het radiale potentiaalverschil in het gevalvan een homogeen stromingsveld met een diep gelegen ondoorlatende laag afgeleid:
/

AW=^dn2ro

-0,454)

Deze vergelijking is identiek met vergelijking 2.9, indien u = Tir0.
TABEL la. Verband tussendedraindiepteendeverticale,horizontaleenradiale potentiaalverschillen
en de drainafstand bij een diepe afvoersnelheid van 7 mm/dag en een totaal potentiaalverschil van 25cm
Draindiepte in m - m v

&h
in cm

Mivert
in cm

^hhor
in cm

^"rad
in cm

0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

25
25
25
25
25

4
4
3
1
0

1
10
12
16
22

19
11
10
8
3

Ah
in cm.

Ah V ert
in cm.

Ahhor
in cm.

Abrad
in cm.

Depth of drainage in m.
below surface

Drainafstand in m
4
11
12
14
16
Drainspacing in m.

TABLE la. Relationof thedepthofdrainagewiththevertical, horizontalandradialpotentialdifference
andwith the drainspacing, at a rate of deepdischarge of 7 mm/day anda totalpotential
differenceof 25 cm.
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TAHEL lb. Idem,bijeendiepeafvoersnelheid van7mm/dageneengrondwaterstand van0,30m -mv
Draindiepte in m -mv

Ah
in cm

Ahvert
in cm

Mhor
in cm

b'hrad
in cm

0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

25
35
45
55
65

4
5
5
5
5

1
16
25
37
54

19
14
15
13
6

Depthof drainage i in m.
below surface

Ah
in cm.

Ahyert
in cm.

Ahhor
in cm.

Ahrad
in cm.

Drainafstand inm
4
14
17
21
25
Drainspacinginm.

TABLE lb. Thesame,atarateofdeepdischargeof 7mm/dayandaground-waterlevelat0.30m.below
surface
FIG. 4. Verband tussendedraindiepte,inm-mv ineenkomgrondprofiel en deverticale, horizontale
en radialepotentiaalverschillen (Ahvert, Ahf,or, Ahmd), uitgedruktin% vanhettotalepotentiaalverschil
FIG. 4a. Bijeendiepeafvoersnelheid van7mm/dageneentotaalpotentiaalverschilvan25cm
FIG.4b. Bij eenafvoersnelheid van7mm/dag eneen grondwaterstand van 0,30m-mv
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FIG. 4. Relationofthedepth of drainage inm. belowsurfacewiththe vertical, horizontalandradial
potentialdifference (Ah ver t, Ahhor>Ahracj) expressedin % of thetotalpotentialdifference
FIG. 4a. Atarateofdeepdischargeof7mm/dayanda totalpotentialdifferenceof25 cm.
FIG. 4b. Ata rateofdeepdischargeof 7mm/dayandaground-waterlevelat0.30m. belowsurface

Intabellaen lbenfiguur4aenb,zijnderesultatenvandeberekeningweergegeven.
Bijeenafvoersnelheid van7mm/dageneentotaalpotentiaalverschilvan25cmneemt
het verticale potentiaalverschil inabsolute enrelatieve waarde afbij grotere draindiepte.Ditgeldt ookvoorhetradialepotentiaalverschil,inhetbijzonder wanneer de
doorlaatfactor vandelaagwaarindedrain gelegenis,groter wordt. Dit leidt tot een
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toenamevanhethorizontalepotentiaalverschilenvandedrainafstand. Bijeen afvoersnelheid van 7 mm/dag en een grondwaterstand van 0,30 m-mv neemt tevens het
totalepotentiaalverschiltoebijgroteredraindiepte,watvoorhetgrootstegedeelteter
beschikking komt aan het horizontale potentiaalverschil. Hierdoor neemt de drainafstand nogmaalstoe.
In een komgrondprofiel heeft een verlaging van het drainniveau, zolang de drain
niet gelegen isin dezone met de grootste doorlaatfactor, een groter effect op de afstanddaninhomogeneprofielen,daar zowelhettotalepotentiaalverschil alshetrelatieveaandeelvanhethorizontalepotentiaalverschil toenemen.
Wil de diepe afvoer op een komgrondprofiel in voldoende mate mogelijk zijn bij
eenredelijke afstand tussendeopenwatergangen, dan moethet ontwateringssysteem
in de goed doorlatende ondergrond gelegen zijn. In dat gevalishet mogelijk, dat bij
grotedoorlatendheid vandeondergrond op kavelsmet een slootafstand van circa 50
m geen verder ontwateringssysteem nodigis.
Is echter het ontwateringssysteem in deslecht doorlatende laaggelegen, dan vergt
deradialeweerstandvoordediepegrondwaterstromingeenzodanigpotentiaalverschil,
dat slechts bij zeer kleine afstanden de diepe afvoer in voldoende mate plaats vindt.
Bij grotere afstanden tussen de open watergangen zal de diepe afvoer verminderen
en deondiepeafvoer toenemen.
Deinvloed van het peilin de open watergang op depotentiaal in de goed doorlatende ondergrond enopdeverhoudingtussendediepeenondiepeafvoer kanmethet
volgendevoorbeeldworden toegelicht.
In figuur 5a is het verband weergegeven tussen het slootpeil en de potentiaal in
degoeddoorlatendeondergrond,beideuitgedrukt incm-mv,gedurendedeherfstvan
1954op eenvijftigtal percelen in de Tielerwaard, die pntwaterd werden door sloten
engreppels;figuur5bgeeft hetverbandtussenhetslootpeilenhetpotentiaalverschilin
de goeddoorlatende ondergrond.
Hieruit blijkt, dat een verlaging van het slootpeil ook eenverlagingvandepotentiaal in de goed doorlatende ondergrond ten gevolgeheeft, echter inmindere mate,
zodat het potentiaalverschil toeneemt. Voor dit verschil tussen het slootpeil en de
potentiaal in de goed doorlatende ondergrond geldt vergelijking 2.7:
«3/2
M

.
° = 8X3^3 +
^
Uithetonderzoekbleek,datergeencorrelatiebestondtussenhetslootpeil enerzijds
endeslootafstand, dedikteendedoorlaatfactor vandegoeddoorlatende ondergrond
en de radiale weerstand anderzijds. De toename van het potentiaalverschil bij een
lager slootpeil kan derhalve niet veroorzaakt zijn door de toename van de slootafstand of van de radiale weerstand of afname van de dikte en doorlaatfactor van de
goed doorlatende ondergrond, maar slechtsdoor eentoename van dediepe afvoer.
De slootafstand bleek evenmin gecorreleerd tezijn met deanderefactoren die van invloed zijn op
de ontwateringstoestand. In een poldergebied als de Tielerwaard is de slootafstand in het verleden
nietgebaseerd opverschillenin deontwateringstoestand, maariseengevolggeweestvandeperceelstoedeling bij de ontginning en de eventuele latere splitsing of samenvoeging van de percelen. Dit is

