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Woordvooraf
Vooruligtdeuitgavevande"Hydrologische woordenlijst". Dezevernieuwdewoordenlijst is
ontwikkeld door een werkgroep van de Nederlandse Hydrologische Vereniging op basis van
de inmiddels 16 jaar oude "Verklarende Hydrologische Woordenlijst" die in 1986 is
verschenen in de serierapporten ennota's van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek
TNO.
Naast het primaire doel, zoals dat in de vorige uitgave gesteld was, "het ondubbelzinnig
gebruikvanhydrologischetermen",heeft dewerkgroepgemeendverdertemoetengaan.Inde
huidige uitgave zijn dan ook termen opgenomen die niet direct aanleiding tot verwarring
geven. In de vorige uitgave was dit reeds met het hoofdstuk over Oppervlaktewater gedaan.
Deze uitbreiding is opgenomen om hydrologen een basis te geven voor de verklaring van
termen die in aanverwante vakgebieden worden gebruikt. En omgekeerd, om personen die
vanuit eenandereachtergrond temakenkrijgen metdehydrologie eenmakkelijk toegankelijk
hulpmiddel tegevenommethydrologische termenvertrouwd teraken. Immersdehydrologie
en het integraal waterbeheer heeft zich inmiddels zodanig ontwikkeld dat een
multidisciplinaire werkwijze, over de grenzen van het vakgebied heen, niet meer weg te
denkenvalt.
Nieuw ten opzichte van de vorige uitgave zijn termen op het gebied van de ecohydrologie,
waterkwaliteit en modellen. Deze woordenlijst is slechts een momentopname. Er zullen
nieuwe inzichten komen en nieuwe technieken zullen worden ontwikkeld. Hierdoor zullen
bestaande en geaccepteerde verklaringen mogelijk wijzigen en ook zullen er nieuwe termen
ontstaan. Alhoewel een poging isgedaan om een eenduidige lijst te creeren, zijn de gegeven
verklaringen in de eerste plaats een weerslag van de interpretatie door de leden van de
werkgroep, de referenten en anderen die betrokken zijn geweest bij het actualiseren van de
lijst. Bij twijfel zijn steeds de vernieuwde "International Glossary of Hydrology"
(Unesco/WMO, 1995) en andere gerenommeerde intemationale woordenlijsten en
handboeken alsleidraad genomen.Deindewoordenlijst gegeven definities zullenniet inalle
gevallen demeestlogischezijn; indiegevallen wordtaangeraden omzelfdeterm duidelijk te
definieren. De werkgroep stelt het namens deNHV op prijs, indien de lezer aanvullende of
verbeterde termen enverklaringen heeft, deze te ontvangenviahet secretariaat van deNHV.
In een volgende uitgave van de woordenlijst kunnen deze termen en definities dan in
beschouwingwordengenomen.
De werkgroep bedankt eenieder die op de een of andere manier aan deze woordenlijst heeft
bijgedragen en in het bijzonder de referenten, die de concepten van de woordenlijst hebben
doorgenomen en van kritisch commentaar hebben voorzien. Uiteraard zijn wij eveneens een
dankwoord verschuldigd aan onze voorgangers, die binnen de CHO-TNO een stevige basis
vooronzewerkzaamhedenhebbengelegd.
Dewerkgroepbestonduit:WybrandvanEllen(WL);JosMol(Tebodin);EddyMoors
(Alterra);BjarturSwart (Grontmij).
IX

Speciale dank isverschuldigd aan Hans Hiemstra (Provincie Drenthe) die vanuit het bestuur
vandeNHVdewerkgroepheeft opgezetenondersteund.
TotslotspreektdewerkgroepdehoopuitdatdezevernieuwdeuitgavevandeHydrologische
woordenlijst tot(nog)minderspraakverwarring inhydrologischNederland zalleiden.

Gebruiksaanwijzing
Omhet gebruik van de woordenlijst als naslagwerk te vergemakkelijken, is er voor gekozen
omdetermen opalfabetische volgorde te rangschikken. Dit istevens gedaan omhet gebruik
van dezelfde en aanverwante termen in de verschillende vakgebieden te verduidelijken.
Hierbij isprimair uitgegaan van dehoofdterm (bijv. berging en berging, speciefieke-). Alle
termen zijn genummerd. Achterin zijn de Engelstalige termen in alfabetische volgorde
opgenomen met een verwijzing naar het nummer van de Nederlandse term. Alhoewel voor
veel Engelstalige termen direkte Nederlandse vertalingen bestaan, zijn dit niet altijd de in
Nederland meest gebezigde termen. Om hieraan tegemoet te komen verwijzen sommige
Engelse termen naar verschillende Nederlandse termen, die wel dezelfde hydrologische
verklaring hebben. Cursiefgedrukte woorden in deverklaring van eenterm worden eldersin
dewoordenlijst verklaard.
AchterdeNederlandseterm zijn indienvantoepassinghetgangbaresymbool, deeenheden en
dedimensies gezet. Opdevolgende regel gevolgd door deEngelsevertaling en deze op zijn
beurtdoordeverklaringvandeterm(zieonderstaandvoorbeeld).

Q, (m3s"1),[L 3T"1]

15. afvoer
discharge
Debietuiteengebied.

Eriszoveelmogelijk metdeinternationaal gebruikelijke Sl-eenhedengewerkt. Echter,indien
het inde(Nederlandse) praktijk nietgebruikelijk is,ishiervan afgeweken. Voordedimensies
zijn devolgendesymbolengebruikt:
•
•
•
•

[L]
[M]
[T]

[e]

lengte;
massa;
tijd;
temperatuur.

Geprobeerd is om de gebruikte symbolen voor de grootheden zoveel mogelijk aan te laten
sluitenbijwatinternationaal gebruikelijk is,entevenstestrevennaareenduidigheid.
Als basis hebben onder andere de voorgaande uitgave van de "Verklarende Hydrologische
Woordenlijst" (CHO/TNO, 1986) en de vernieuwde "International Glossary of Hydrology"
(Unesco/WMO, 1995) gediend. Daarnaast zijn nog enkele nationale en intemationale
woordenlijsten enboeken gebruikt. Voor devolledigheid is achterin een lijst bijgevoegd van
enkele naslagwerken en internet sites met verklaringen van hydrologische termen (vaak in
meerderetalen).
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1.

aanvaardbaredagelijksedosis,zieADI
acceptable(tolerable)dailyintake

2.

aanwas
accretion
Dooraanspoelingtegendeoeverontstaanland.

3.

abiotisch
abiotic
Behorendetotdeniet-levendenatuur.

4.

absorptie
absorption
Deovergangvaneencomponentnaareenandermedium.Indebiologieook specifieker:
debewegingvaneenstof(bijvoorbeeld/?esfr'ckfe) vanuitdeomgeving (bijvoorbeeld
water)dooreenbiologischmembraannaareenorganisme.

5.

achtergrondwaarde
backgroundvalue
Inhetkadervanbodemverontreinigingmeestalhetvannatureindebodemaanwezige
gehalteaanverontreinigende stoffen. InVlaanderen isdeachtergrondwaardeaande
handvanhetBodemdecreet vastgelegd.InNederlandwordtdeachtergrondwaarde
veelaldoorlokaleenprovincialeoverhedenvastgelegd,voorzoverdezebovende
streefwaardeligt.

6.

ADI
ADI

-, (mg k g ~ lichaamsgewicht), [-]

Schattingvandehoeveelheid schadelijke stof(bijvoorbeeldpesticideri)diegedurende
eenmensenleven dagelijks kanwordeningenomenviaondermeervoedselen
drinkwater,zondernoemenswaardigegezondheidsrisico's.
7.

adsorptie
adsorption
Dehechtingvanverbindingen inoplossingenaanhetoppervlakvanvaste stoffen.
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8.

adsorptiecomplex
adsorption complex
Hettotaalvandeklei-enhumusdeeltjes indebodemdiebetrokkenzijnbijhet
adsorptie-desorptieproces.

9.

advectie
advection
Hetproceswaarbijeenatmosferischegrootheidwordtgetransporteerd doorde
horizontalebewegingindeatmosfeer (wind).Ookdeveranderingpertijdseenheid inde
waardevaneenzekeregrootheidXop eenzekerpunt,waarbij uenvde
windcomponentenzijn inx-eny-richting:
dX dX
U—- +V-—

ox

ay

10. aeroob
aerobic
Metvrije zuurstofmoleculen.
11. aerosol
aerosol
Systeemvanfijnevasteofvloeibaredeeltjes (<30umdiameter)verspreid inofviaeen
gas.
12. afpompingskegel
coneofdepression
Dekegelvormigeverlagingvandegrondwaterspiegelc.q.vanhetstijghoogteoppervlak
veroorzaakt dooronttrekkingvangrondwateraaneenput.
13. afstroming
run-off
Hettransportvanwateruiteenbepaald (stroom-)gebied.
14. afstromingsdiagram
flowdiagram
Eengrafische weergavevandehydrologische situatieineengebied.

Hydrologische woordenlijst

15. afvoer
discharge

0 , ( m V ) , [L 3T"1]

Debietuiteengebied.
16. afvoer,basisbaseflow

Qo ,(m s"1),[L T"1]

Trageafvoer, datdeelvandeafvoerdatalsgevolgvanlangdurige bergingeerstna
geruimetijdtotstandkomt.Debergingkanplaatsvinden indebodem,inmeren
(waaronderstuwmereri), indevormvansneeuwenz.ZieFiguur 1 biz.5.
17. afvoer,bedvormende dominantdischarge

-, (m 3 s"'), [L T"1]

Gefingeerde stationaireafvoerdieeenzelfde gemiddeldebodemliggingbewerkstelligtals
hetgevalzouzijnbijhetwerkelijk afvoerverloop.
18. afvoer, maatgevendedesigndischarge

- , (m 3 s"'),[L 3T"']

Deafvoerdiebepalend isgesteldvoorhetontwerpofeendeelervan.
19. afvoer,ontwerp-,ziemaatgevende afvoer
20. afvoer,oppervlakkigeinterflow
Horizontaaltransportvangrondwater ineenondiepeverzadigdelaag.Hetbegripwordt
bijvoorkeurgebruiktindienditverschijnsel vantijdelijke aardis;meestalgaatdit
verschijnsel gepaardmeteenschijngrondwaterspiegel.
21. afvoer,oppervlaktesurface run-off
Afstromingvanneerslagdieoptreedtoverhetgrondoppervlak(metinbegripvan
verhardeoppervlakken,zoalswegen,daken,vliegveldenenz.).ZieFiguur 1 biz.5.
22. afvoer, piek-,zie topafvoer
23. afvoer,snelledirect run-off
Detotaleafvoerminusdebasisafvoer. ZieFiguur 1 biz.5.

- , ( m 3 s"1), [L 3 T"']
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24. afvoer,specifiekespecific discharge

-, (liters ' ha"'), [LT"1]

Afvoerperoppervlakte-eenheid vanhetbeschouwdegebied(meteengekozen
overschrijdingsfrequentie) diewordtgebruiktvoorhetontwerpvanleidingenen
bijbehorendekunstwerken.
(Afteradentermen:afvoercoefficient, afvoerdichtheid, afVoerfactor)
25. afvoer,toppeak discharge

Q ,(m 3 s"'),[L 3T"']

Degrootsteafvoerdiegedurendeeenhoogwaterperiode voorkomt.ZieFiguur 1 biz.5.
26. afvoercapaciteit
dischargecapacity

-,(m s"), [L T"1]

Dehoogsteafvoerdieonderbepaaldeomstandighedeneenwaterloopofkunstwerkkm
passeren.ZieFiguur 12 biz.89.
27. afvoercoefficient
discharge coefficient

-,(-), [-]

Coefficient diebijdeberekeningvandeafvoeroverendoorkunstwerkendegevolgen
vanonvolkomenheden indeschematisatievandewaterbewegingcompenseert.
28. afvoerduurlijn
dischargedurationcurve
Grafische weergavewaarindeafvoer isafgezet tegenhetaantaldagenperjaardatde
betreffende afvoerwordtbereiktofoverschreden.
29. afvoerfrequentie
frequency ofdischarge
Hetaantalkerendateenbepaaldeafvoerineenzekereperiodewordtbereiktof
overschreden.
30. afvoerhydrologie
catchmenthydrology
Takvandehydrologiediezichspecifiekrichtopdeafvoervanwateruiteenbepaald
gebied.

- , (-), [-]
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31. afvoerintensiteit, ziespecifieke afvoer
32. afvoeroverschrijdingsfrequentie, zie afvoerfrequentie
frequency ofexceedanceofdischarge

33. afvoersysreem
drainagesystem
Hetsamenhangendgeheelvandrainagebuizen,greppels,waterlopen, kunstwerken en
lozingsrniddelenvoordeafvoervanwateruiteengebied.
34. afvoerverlooplijn
dischargehydrograph
Grafischeweergavevanhetverloopvandeafvoerindetijd.ZieFiguur 1 biz.5.
Piekqjvoer

Uitputtingskromme ^

$

Tijd

Figuur 1: Afvoerverlooplijn.

35. afwaaiing
windset-down,set-down
a) Verlagingvanhetpeilonderinvloedvandewind.
b) Matevandieverlaging.

,(cm),[L]
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36. afwatering
drainage
Deqfvoervanwaterviaeenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspuntvanhet
ajwateringsgebied.
37. afwateringsgebied
drainagebasin
Eengebiedwaaruithetwaterwordt afgevoerd.
38. agger

eagre,agger,doublelowwater
Kleinerijzingendalingvandezeespiegeltijdensdelaagwaterperiode.
39. agrohydrologie
agro-hydrology
Takvandehydrologiediezichspecifiek richtopderelatietussenwaterende
(landbouwkundige)plantengroei ophetaardoppervlak.Deagrohydrologiebeperktzich
veelaltothetbodemwaterenhetwaterindeonderstelaagvandeatmosfeer, grenzend
aanhet aardoppervlak.
40. albedo
albedo
Defractie vande(inkomende)globalestralingKl diedoorhetaardoppervlakwordt
teruggekaatstK:

41. algen
algae
Overhetalgemeenaquatischechlorofyl-houdende eencelligekolonievormendeof
meercelligeplantenzonderwortels,Stengelsofbladeren.
42. algoritme

algorithm
Lijstvanstappenommeteencomputerprogrammaeenprobleemoptelossen.

«,(-),[-]
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43. alkaliteit
alkalinity

-.(meql"1), [ML' 3 ]

Hetvermogenvanwateromzuuroptenemen(zuurbufferend vermogen),meestaltot
eenpHvan4,5isbereikt.Gewoonlijk gelijk aandesomvanHCO3"enCO3 * inmeq1* .
44. anaeroob
anaerobic
Zondervrijezuurstofmoleculen, eenenanderintegenstellingtota'eroob.
45. analyse,betrouwbaarheidsreliabilityanalysis
Onderzoekwaarbij debetrouwbaarheid endeonderlingeafhankelijkheid vande
geoptimaliseerdeparameters ineengekalibreerdmodelgekwantificeerd worden.
46. analyse,gevoeligheidssensitivityanalysis
Analyse,meestalgebaseerdopeenaantalmodelberekeningen,dieeropgerichtisde
gevoeligheidvandeberekeningsresultaten voordewaardesvanmodelinvoertebepalen.
47. analyse,onzekerheidsuncertaintyanalysis
Onderzoekwaarbijdeonzekerheidindewaardenvanmodeluitvoervaneen
modelberekeningineengekalibreerdmodelgekwantificeerd worden.
48. analyse,restfoutenresidualanalysis
Onderzoekwaarbijderestfouten(statistisch)geanalyseerdworden.
49. analytischeelementen
analyticelements
AnalytischeoplossingenvandeLaplacevergelijking (ingebiedenmetvoedingde
Poissonvergelijking) voortweedimensionalegrondwaterstroming,uitgedrukt intermen
vandedebietpotentiaal. Voorkomendeelementen zijnpuntelementen, lijnelementen en
vlakelementen.
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50. analyrische-elementenmerhode
analyticelementsmethod
Oplossings-/rekenmethodewaarbijanalytischeelementen doormiddelvansuperpositie
gecombineerd worden.ZieFiguur2biz.8enFiguur9biz.71.

\Puntdement[onttrekking)

Figuur2:Ruimtelijke discretisatie volgensdeanalytischeelementen methode.

51. anisotropic
anisotropy
Conditievaneenmediumdatnietinallerichtingendezelfde eigenschappen heeft.
52. aquatisch
aquatic
Hetwaterbetreffend.
53. aquiclude
aquiclude
Nietdoorlatendegeologische formatie diewaterkanbevatten,maardoordelage
doorlatendheid slechtseenuiterstgeringebijdrage kanleverenaandevoedingvan
drains,puttenetc.
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54. aquifer,ziewatervoerend pakket
aquifer

55. aquifuge
aquifuge
Geologischeformatie,waaringeenwaterkanwordenopgenomenenookgeen
grondwaterstromingkanplaatsvinden,bijvoorbeeld graniet.

Bodemeigenschappen
/ScheidendeUmg:
Hydmulische Wwstand
Idcvtrniogrn

_
Bergingscocffteient
Doorlaatvermogen
Dooriaatcoeffiaent
Effective ponysiteit

Figuur3:Grondwatersysteem.

56. aquitard
aquitard
Geologischeformatie meteeninvergelijking toteenaquiferlagedoorlatendheid
(bijvoorbeeld eenkleipakket).Dehorizontalestromingineenaquitardiszeergering,
terwijl welaanzienlijkeverticalestromingmogelijk is.ZieFiguur3biz.9.
57. atmotroof
atmotrophic
Metregenwatergevoed (neerslagafhankelijk).
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58. balans,massamassbalance
Devergelijking vandemassa'svaneenbepaalde(vloei)stofbetrokkenbijtoevoeren
qfvoeren,ingevalvanniet-stationairesituaties,veranderinginbergingovereen
bepaaldeperiodeenbinneneengegevengebied.
59. balansberekening
balancecalculation
Berekeningwaarbij dewater-ofstoffenbalans binneneengebiedeneen tijdsperiode
centraalstaat.
60. bank
bank
Ondiepteontstaandoorsedimentatieoferosievandeomgeving.
61. bedding,zierivierbed
62. beek
brook,creek
Eennatuurlijke smallewaterloopzondergetij. Voordezetermzijnvele
streekbenamingeninomloop.
63. beginvoorwaarden
initialconditions
Verzamelinggegevensdiedehydrologische gesteldheid vaneenmodelgebiedaanhet
beginvaneensimulatieperiodebeschrijven.
64. bemalen
pumpeddrainage
Hetverwijderen vanovertolligwaterdoormiddelvaneengemaal.
65. bemalingsgebied
pumpeddrainagearea
Eengebiedwaaruithetovertolligewaterdoormiddelvaneengemaalwordt verwijderd.
ZieFiguurllblz.85.

10

Hydrologischewoordenlijst

66. benadering,explicieteexplicitapproximation, forward difference formulation
Eennumeriekemethodevoordesimulatievaneentijdsafhankelijk proces,waarbijelke
nieuwetoestandoptijdstip«+l wordtbepaalduitdetoestandoptijdstipn:

67. benadering,implicieteimplicitapproximation,backward difference formulation
Eennumeriekemethodevoordesimulatievaneentijdsafhankelijk proces,waarbijelke
nieuwetoestanditeratiefwordtbepaald doorterugkoppelingtussendenieuweende
oude toestand.
68. benedenloop
lowerreach
Hetgedeeltevaneenrivier(waterloop) inhetlagedeelvanhetstroomgebied.
Doorgaansvindthieroverwegendsedimentatieplaats.ZieFiguur 13 biz.107.
69. beregening
sprinkler irrigation
Irrigatiemethodewaarbijhetveldwordtbesproeid.
70. berging
storage

F,(m 3 ),[L 3 ]

Hetvolumewaterdataanwezigisbinneneenbepaaldgebied,eventueelgespecificeerd
ineennaderaantegevendeelvandegrond.Bijgrondmonsterswordtveelalgesproken
vanvochtinhoud.ZieFiguur 12 biz.89.
71. berging,specifiekespecific storage

Sw, (m),[L]

Bergingboveneennaderaantegevenreferentievlak pereenheidvanhorizontaal
oppervlak.

11
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72. bergingscapaciteit
storagecapacity

V, (m ),[L3]

Hetvolumewaterdatgeborgenkanwordentussenhetstuwpeilenhetaanvaardbaar
hoogstepeil.
(Afteradenterm:open-water-berging)
73. bergingscoefficient
storagecoefficient, storativity

Sof//,(-), [-]

Hetquotientvandeverandering inspecifiekebergingendebijbehorende verandering
vandestijghoogtec.q.grondwaterstand. Zieookopbrengstcoefficient.
Hetsymboolnwordtmeestalgebruiktvooreenfreatische watervoerende laag,terwijlS
vooreengeheelofgedeeltelijk afgesloten watervoerende laagwordtgebruikt.
74. bergingscoefficient, specifieke specific storagecoefficient, specific storativity

Ss, (m*), [L" ]

Hetquotientvandeverandering inspecifiekebergingendebijbehorende verandering
vandestijghoogtec.q.grondwaterstand.
75. bergingsfactor,zie bergingscoefficient
76. bergingsverandering
storagechange

AF,(m ),[L3]

Toename(positief)ofafname (negatief) vandeberging.
Hetwordtafgeraden omvoorbergingsverandering determbergingtegebruiken.
3

77. bergingsvermogen
storagecapacity,saturation deficit

-,(m ),[L ]

Hetvolumewaterdatnodigisomeendeelvandegrond,metgegevenafmetingen en
metgegeveninitieleberging, indeverzadigdetoestandtebrengen.
78. bergingsvermogen,specifiek specific storagecapacity
Hetbergingsvermogenpereenheidvanhorizontaal oppervlak.

12

-,(m),[L]

3
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79. Beslissingondersteunendsysteem
Decisionsupportsystem

BOS,(-), [-]

Schemaofhandleidingdatbehulpzaam isbijhetnemenvanbeslissingen,vaak
geautomatiseerd.
80. besproeiing,zieberegening
SI. betrekkingslijn
stagerelationcurve
Grafische voorstelling,dieaangeeft welkepeilenaandeverschillendepeilschalen bij
(quasi-)stationaire afvoertoestand metelkaar overeenkomen.
82. bevloeiing
surface irrigation
Irrigatiemethodewaarbijhetwateroverhetgrondoppervlaknaarhetgewasstroomt.
83. bewortelbarezone
root-penetrablezone
Deelvandegrond,waarindeplantenwortelskunnendoordringen.
84. beworteldezone,ziewortelzone
85. binnendijks
lyingonthelandsideofthedike
Aandepolderzijde vandewaterkeringgelegen.ZieFiguur 13 biz.107.
86. binnenwaterkering
a) tweedewaterkering, slaper(dijk)
backdike,safety dike,secondarydike
Eendijkomeventueeldoorofoverdehoofdwaterkeringbinnendringend
overstromingswatertekeren.
b) boezemkade, kanaaldijk
dike
Eendijkgelegenlangsanderbuitenwater danbedoeldbijhoofdwaterkering(bv.
boezem, kanaat).
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87. biopesticide
biopesticide
Pesticidevanbiologischeoorsprong,bestaandeuitmicro-organismen (zoalsBacillus
thuringiensis)ofnatuurproducten (zoalspyrethrine).
88. biotisch
biotic
Behorendetotdelevendenatuur.
89. biotoop
biotope
a) Ruimtelijk begrensdeeenheidvoorleven.
b) Woongebiedvooreengroeporganismen.
90. bodemdaling
land subsidence

-,(cm),[L]

Dalingvanhetgrondoppervlak dooroxidatievanveen,zettingofgeologischeprocessen.
91. bodemval
dropstructure,fall
Sprongindebodemvaneenwaterloop.
92. bodemverontreiniging
soil-,groundwater contamination
Stoffen ofcomponentenindebodemofhetgrondwater,dienietvan natuurlijke
herkomstzijn eneenbedreigingvoordemensen/ofhetecosysteemkunnenvormen. In
Nederland ismeestalbijgehaltenbovendez.g.streefwaardesprakevan
bodemverontreiniging, inVlaanderenmeestalbijgehaltenbovendeachtergrondwaarde.
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93. bodemvocht,ziebodemwater
soilmoisture

94. bodemvocht,beschikbaar-,ziebeschikbaar bodemwater
availablesoilmoisture

95. bodemvochtgetal,ziebodemwatergetal
soilmoistureratio

96. bodemvochtkarakteristiek,zie bodemwaterkarakteristiek
soilmoisturecharacteristic

97. bodemvochttekort,specifiek-,ziespecifiek bodemwatertekort
specific soilmoisture deficit

98. bodemwarmte(flux),ziebodemwarmtestroomdichtheid
99. bodemwarmtestroomdichtheid
soilheatflux density

G,(Wm'),[MT']

Deenergiepereenheidvantijd eneenheidvanoppervlakte,diedoordebodemwordt
opgenomen.
100. bodemwater
soilwater
Waterdatzichinhetbovenstedeelvandegrond(bodem)bevindt,meestalinde
onverzadigdezone.
101. bodemwater,beschikbaaravailablesoilwater

-,(m),[L]

Hetvolumewaterdatpereenheidvanhorizontaal oppervlakaanwezigis,voorzoverdit
volumedoordeplantenkanworden opgenomen.
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102. bodemwatergetal
soil-waterratio,liquidratio

0,,(m 3 m- 3 ),[L 3 L" 3 ]

Hetvolumebodemwatergedeeld doorhetvolumevandevastestofvaneengegeven
volumebodem.
103. bodemwarerkarakreristiek
soilwaterretentioncurve,soilwaterretentivitycurve
Verbandtussendematrischecomponentvandewaterdrukenhetwatergehalteals
volumefractievandebodem.ZieFiguur4biz.16.
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Figuur4:Bodemkarakteristieken indeonverzadigdezone.

104. bodemwatertekort,specifiek•
specific soilwater deficit

SdofWd,(m),[L]

Dehoeveelheid water,diebijeengegevengrondwaterstandpereenheidvanhorizontaal
oppervlakaandebodemmoetwordentoegevoegdominhetprofiel een
evenwichtswaterverdelingaantebrengen.
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105. boezem
storagebasin
Hetstelselvangemeenliggende,metelkaarinopenverbinding staandewaterlopenen
merenwaarophetwatervanlagergdegenpolderswordtuitgeslagenendienendvoor
eventueeltijdelijke bergingenlozingophetbuitenwater.ZieFiguur 11 biz.85.
106. BOS,ziebeslissingondersteunendsysteem
DSS

107. bovenloop
upperreach
Hetgedeeltevaneenrivier(waterloop) inhethogedeelvanhetstroomgebied.
Doorgaansvindthieroverwegenderosieplaats.ZieFiguur 13biz. 107.
108. Bowen ratio
Bowenratio

0, (-),[-]

DevoelbarewarmtestroomdichtheidHgedeeld doordelatentewarmtestroomdichtheid
XEE,afgegeven doorhetaardoppervlak aandeatmosfeer:
AEE
109. Bowen-quotient,zieBowenratio
110. Bowen-verhouding,zieBowenratio
111. branden
tobreak
Hetspattend schuimenvanwateraantopen/ofvoorzijde vaneenkortegolf, gevolgvan
evenwichtsverlies dooronvoldoende waterdiepte.
112. branding
a) breakers
Hetbranden.
b) breakerzone
Zonewaargedurendedebeschouwdetijd minofmeergeduriggolvenbranden.
__
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113. breedte,bergendestoragewidth

B, (m),[L]

Debreedtevandewaterspiegel.
114. breedte,normaalregulationwidth

-, (m),[L]

Debreedtevaneenriviertussende normaallijnen.
115. breedte,stroomvoerendestreamwidth

b,(m),[L]

Degemiddeldebreedtevanhetriviervakdiebij eenbepaaldpeilbeschikbaar isvoorde
rivierafvoer
116. bron
spring
Plaatswaar(zondermenselijkeingreepoftoepassingvanmechanischemiddelen)water
ontspringt aansedimentofgesteente.
Hetisminderwenselijk omdetermbrontegebruikenvooronttrekkingsputten.
117. bufferzone
buffer zone
Afstand tussenderandvaneengebiedwaardetoepassingvan(milieuvreemde) stoffen,
zoalspesticiden,istoegestaan eneengebieddatgevoeligisvoordezestoffen, zoals
bijvoorbeeld eenwaterloop.
118. buitendijks
lyingoutsidethedike
Gelegentussenhetbuitenwater endedijk diedatwaterkeert.ZieFiguur 13 biz. 107.
119. buitengaats
outsidetheharbour
Opzee,buitendehaven.
120. capaciteitvaneenput
capacityofawell
Waterleverendvermogenvaneenput.
_
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121. capaciteitvaneenput,specifiekespecific capacityofawell

qw, (m2s"'), [L2T"']

Debietvaneenputpermeterafpomping. Destijghoogteverlaging veroorzaakt doorde
afpomping wordtgemetendirectnaastdeput(stationairetoestand).
122. capillaireopstijging
upward capillarymigration,capillaryrise

vt,(md"), [LT"']

a) Grootheid:Deopwaartsgerichtevolumestroomdichtheidvanwaterbovende
grondwaterspiegel.
b) Proces:Opwaartsestromingvan-waterbovendegrondwaterspiegel. ZieFiguur14
biz. 119.
123. capillairezoom
capillary fringe
Hetgedeeltevandeverzadigdezonedatdirectgelegenisbovendegrondwaterspiegel.
ZieFiguur 14biz.119.
124. Cauchy-randvoorwaarde
Cauchyboundarycondition
Randvoorwaardewaarbij de(lineaire)relatietussendevariabele(bijv.stijghoogteh) en
zijn normaleafgeleide (randstroming)gegevenis:
—-= ah+b , waarbij — denormaleafgeleide opderandis.
dn
on
125. chorologische relatie
chorological relation
Ruimtelijke (horizontale)relatie.
126. componenten,generiekegenericcomponents
Onderdelenvaneenstandaardraamwerkdienietspecifiek zijnvoorhetdoelwaarvoor
hetraamwerkisopgezet.

19

Hydrologischewoordenlijst

127. conditionelerelatie
conditionalrelation
Relatietussenplantenstandplaatsfactor,dieviaeentussengeschakelde factor verloopt
(bijvoorbeeld vochtgehalteviamineralisatienaarstikstofbeschikbaarheid, ofzuurgraad
viafosforbeschikbaarheid naardeplant).
128. conservering,ziewaterconservering
129. consolidate
consolidation
Hetproceswaarbij eengeleidelijke toenamevandekorrelspanningen indegrond
optreedtdooreenafname vandewaterdruk. Hetvolumevandegrondneemthierdoor af.
130. constante
constant
Grootheiddieindetijd nietverandert.
131. conrinentaalplat
continentalshelf
Onderzeesevoortzettingvanhetcontinentalegebied.
132.continui'teitsprincipe
principleofcontinuity
Hetprincipedatdemassavloeistofdieeenbepaaldvolume-element isingestroomd
gelijk isaandemassadiedatzelfde volumeisuitgestroomd (plusdetoenamevande
berginginhetelementinhetgevalvantijdsajhankelijkestroming).
133. continuiteitsvergelijking
continuityequation
Differentiaalvergelijking diehetbehoudvanmassavanstromendestoffen beschrijft.
134. contractiecoefficient
coefficient ofcontraction,contraction coefficient
Deverhoudingineenbepaaldedwarsdoorsnedetussenhetstroomvoerendeenhet
geometrischeprofiel.
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135. convectie
convection
a) Algemeen:hettransportvaneengrootheid dooreenstromendmedium.
b) Meteorologie:hetproceswaarbij eenatmosferische grootheidwordt getransporteerd
doorverticalebeweginginde atmosfeer.
136. convectie,gedwongenforced convection
Convectietengevolgevanwrijvingskrachten (b.v.inbewegendeluchtbijdeovergang
vaneengladnaareenruwoppervlakofbijeenhellendoppervlak).
137. convectie,vrijefree convection
Stijgingvanwarmeluchtbovenverwarmdeoppervlakken.Destijgingwordtinstand
gehoudendoorverticaletemperatuurverschillen,diegradienten indedichtheidvande
luchtveroorzaken.
138. convergentie
convergence
Verloopvanhetiteratieproceswaarbijdeveranderingvandeteberekenen
systeemvariabele(n)tussenopeenvolgendeiteratieshetvoorafgestelde
convergentiecriteriumsteedsdichternadert.
139. convergentiecriterium
convergencecriterion
Eenbijaanvangvaneenberekeninggesteldelimietwaaraanhetverschilvanderesultaten
vantweeopeenvolgendeiteratiesmoetvoldoen,omvaneenoplossingtemogenspreken.
140. convergentieweerstand,zieradialeweerstand
141. c-waarde,ziehydraulischeweerstand
142. dagelijkseongelijkheid
diurnal inequality

- , (cm),[L]

Hethoogteverschiltussendebeideastronomischehoogwaterstanden (c.q.
laagwaterstanden) opeenkalenderdag.
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143. dampdichtheid,relatieve-,ziemengverhouding
relativevapourdensity
e,(PaofhPa), [L"'MT"-]

144. dampdruk
vapourpressure
Departieledrukvanwaterdamp.

e s ,(hPa),[L~'MT 2 ]

145. dampdruk,verzadigingssaturationvapourpressure

Dedampdrukwaarbijdewaterdamp inevenwichtismeteenvlakoppervlakvanzuiver
water(ijs)vandezelfde temperatuurendruk.ZieFiguur 5biz.22.
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Figuur 5: Dampdrukcurve.
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146. dampdrukcurve,hellingvandeverzadigingsslopeofthesaturationwatervapourpressurecurve

sofA ,(hPaK"'), [ L ' ' M T 2 0 "']

Deafgeleide vandeverzadigingsdampdrukesnaardetemperatuur T(zieFiguur5 biz.
22):

dr
147. dampspanning(afteraden),ziedampdruk
148. Darcy-snelheid,ziefiltersnelheid
149. data
data
Gegevens.
150. dauwpunt,ziedauwpuntstemperatuur
dewpoint

151. debiet
flowrate

Q, (m s"')of(liters''), [L3 T"']

Hetvloeistofvolume datpertijdseenheid dooreendoorsnedestroomt.
152. debiet,specifiek-,zie filtersnelheid
specific discharge

153. debiet,volume-,zievolumestroom
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154. debietpotentiaal
dischargepotential

0, (m d"), [L T ' ]

Belangrijke systeemvariabeleindeanalytische-elementenmethode. Dedebietpotentiaal
wordtingevalvanafgesloten grondwaterverkregendoorvermenigvuldigingvan
doorlatendheidk,diktevanhetwatervoerendepakketDenstijghoogtehpluseen
constanteCc.
®c=kDh +Cc
Ingevalvanniet-afgesloten grondwaterisdedebietpotentiaalgelijk aandehelftvanhet
produktvankenhinhetkwadraat(t.o.v.deondoorlatendebasisvanhetfreatischepakket)
pluseenconstanteCu.
^

kf 2

>

^

155. deficit,verzadigingssaturation deficit

Ae, (hPa),[L" MT" ]

Hetverschiltussendeverzadigingsdampdruke%bijdeheersendetemperatuurende
actueledampdruke(zieFiguur5biz. 22):
Ae=e.- e
156. deining
swell
Eldersopgewektewindgolven,voorkomendineengebiedmetweinigofgeenwind.
157. delta
delta
Dearmenwaarinderivierzichvertaktbijhaaruitmondinginclusiefhetdoordiearmen
omsloten land.ZieFiguur 13 biz. 107.
158. delta,buitenouterdelta
Bankenstelsel inzeeaansluitend opeenrivierofzeearm.
159. denitrificatie
denitrification
Hetbiologischomzettenvannitraat instikstofgas enammonium.Ditprocesverloopt
alleenonderanaerobeomstandigheden ingrondwaterende (water)bodem.
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160. depositie,atmosferischeatmospheric deposition
Drogeennatteneerslagvan(stof)deeltjes enstoffen uitdeatmosfeer.
161. desorptie
desorption
Hetloslatenvanverbindingen ofstoffen vanhetoppervlakvanvastestoffen; het
omgekeerdeprocesvanadsorptie.
162. dichtheid vandrogegrond
drybulkdensity,bulkdensityofdrysoil

p hs, (kgm"3),[L"3 M]

Massavandegrondnadathetwaterdaaruitverwijderd isdoordrogingbij 105 °C,
gedeelddoorhetoorspronkelijk volumevandegrond(inclusiefporienvolume).
3

163. dichtheidvangrond
wetbulkdensity,bulkdensityofwetsoil

3

pb ,(kgm"), [L" M]

Massavandegrond,waarinzichvastedeeltjes, vloeistofeneventueellucht(gassen)
bevinden,gedeelddoorhetoorspronkelijke volumevandegrond.
164. dichtheidvanlucht
densityofair

p, (kgm"), [L" M]

Desomvandedichtheidvandrogeluchtpj endedichtheidvanwaterdamp p,:

165. dichtheidvanvochtigelucht,ziedichtheidvanlucht
densityofmoistair

166. dichtheidvanwaterdamp
watervapourdensity

p,, (kgm 3 ),[L"3 M]

Demassavanwaterdamppervolumeeenheid.
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p, (kgm"3),[L"3 M]

167. dichtheid
density
Hetquotientvandemassamenhetingenomen volumeV:
m

168. diepte,evenwichtsequilibriumdepth

yn, (cm),[L]

Waterdieptebijeenparigestrominggroterofkleinerdandegrensdiepte.
169. diepte,grenscriticaldepth

yc,(cm), [L]

Waterdieptebijkritischestroming.
170. diepte,hydraulischehydraulicdepth

D, (m),[L]

VerhoudingtussennatteoppervlakteAendebreedtevaneenleidingopdewaterspiegel
B:
B
171. diepte,onrwateringsdepthtothegroundwatertable

-, (cm),[L]

Deafstand tussenhetgrondoppervlakendehoogstegrondwaterstandtussen de
ontwateringsmiddelen.ZieFiguur 11biz.85.
172. diepte,waterwaterdepth
Verticaleafstand tussenwaterspiegel enbodemvaneenwaterloop.
173. differentiaalvergelijking, partielepartialdifferential equation
Differentiaalvergelijking metmeerdaneenonajhankelijkevariabele.
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174. diffractie
diffraction
Zijwaartse uitwaaieringvangolvennaareninhetgebiedachtereenobstakel.
175. diffusie
diffusion

d,(m),[L]

Transportvaneenstofonderinvloedvaneengradientinconcentratie(ofmeer
algemener:activiteit),tengevolgevanwillekeurige(thermale)bewegingenvande
stofmoleculen.
176. diffusiecoefficient
diffusion coefficient

Dd, (m2s"'), [L2T"']

Dehoeveelheidvaneenstofineenporeusmediumdieonderinvloedvaneen
concentratiegradientpertijdseenheid (onderisobareomstandigheden)eeneenheidvan
oppervlakpasseert.
177. dijk,banriverdike
HoogwaterkeringIangseenrivierbovenstroomsvanhetkenteringsgebied.
178. dijk,inlaagsafetydike
Reservedijk, deeluitmakendvandehoofdwaterkering,binnenwaartsgelegenvaneen
dijkdiesterkbedreigdwerdofwordt.
179. dijk,schaardikeskirtingtheriver
Dijk onmiddellijk gelegenaaneenstroomgeul.
180. dimensie(s)
dimension(s)
a) Deafmetingen vaneenobjectuitgedruktinbijv.lengte,breedte,hoogte.
b) Wordtindefysica gebruiktomafgeleide groothedenomtezettennaar
basisgrootheden:massa,lengteentijd.
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181. Dirichlet-randvoorwaarde
Dirichletboundarycondition
Randvoorwaardewaarbijeenvariabele(bijv.destijghoogtehofdeconcentratie)opde
randvanhetmodelgebiedbekendis:
h=constant
182. discredsatie,ruimtelijkespatial discretisation
Ruimtelijke verdelingvaneenmodelgebied'm modelspecifieke rekeneenheden.
183. discretisatie,temporeletemporal discretisation
Temporeleverdelingvaneensimulatieperiodein tijdstappen.
184. dispersie
hydrodynamicdispersion,dispersion
Mengingvangrondwaterenvervlakkingvanconcentratiegradienten doordiffusieen
verschillen instroomsnelheid inhetwatervoerendpakket. Ditproceswordtbepaalddoor
devanplaatstotplaatsingrootteenrichtingvarierendesnelheidvandewaterdeeltjes in
deporien(mechanischedispersie)endoormoleculairediffusie.
185. dispersie,numeriekenumerical dispersion
Dispersiedienietdoorfysische ofchemischeeigenschappen vandematrixof
getransporteerde stofwordtbepaald,maaroptreedtalsgevolgvandenumerieke
oplossingvan transportprocessen.
186. dispersiecoefficient
hydrodynamicdispersioncoefficient, dispersion coefficient

D, (m2s"'),[L2T"']

Desomvandediffusiecoefficientenhetproductvande (grondwater-)stromingssnelheid
endedynamischedispersiviteit. Dedynamischedispersiviteitishiereeneigenschapvan
hetmedium.Dedispersiecoefficient isinhetalgemeenrichtingafhankelijk (longitudinaal
entransversaal).
187. dispersiviteit
dispersivity
Eigenschapvaneenporeusmedium(bijvoorbeeld watervoerendpakket)datverspreiding
c.q.uitwaaieringvanstoffen veroorzaakt.
_

