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Metingen met de slootmeter in een tweetal
proefgebieden in de Dongeradelen
R. Kik
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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemiddelen, dus geen officiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder»
zoek nog niet i s afgesloten.
Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in publikaties te vermelden.
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut
in aanmerking.

- 11. Inleiding
Inde ruilverkaveling Dongeradelen,gelegen inhet noordoosten vanFriesland, zijn voor onderzoeksdoeleinden eentweetal proefgebieden gekozen.
Het eerste gebied ligt bijRaard en bestaat hoofdzakelijk uit grasland,
terwijl het tweede gebied,dat rond Oosternijkerk isgelegen, hoofdzakelijk
uit bouwland bestaat.Het gebied bijRaard kenmerkt zichdoor grote sloten
met onregelmatig gevormde kanten.De sloten in het gebied bij Oosternijkerk
^ijnkleiner enregelmatiger van vorm.
Voor beide gebieden is een vlaktewaterpassing uitgevoerd, gecombineerd
met demeting van de slootprofielen. Door het beschikbaar komen van deze
meetgegevens was het aantrekkelijk indeze beideproefgebieden eveneens een
opnamemet de slootmeterte verrichten, zodat het door vergelijking van de
uitkomsten mogelijk zou zijn demetingenmet de slootmeter te testen.
Eenbeschrijving van deze,door ir. C.VAN GELDEREN ontworpen, slootmeter is inhet I.C.W.jaarverslag 1965gegeven.Allereerst zalworden ingegaan op de gemeten slootinhouden,waarna aandacht zalworden geschonken aan
demogelijkheid om de absolute hoogteligging der profielen ten opzichte van
N.A.P.door horizonmeting tebepalen,indien van het terrein een gedetailleerde hoogtekaart beschikbaar is.
2.Metingmet de slootmeter
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De afmetingen van een sloot
zoalsdiemet de slootmeter worden
\j>
_A/
gemeten,zijnweergegeven inde
V..—. ~,~,,-/
hiernaast afgebeelde figuur. Uit
deze figuur blijkt dat,bij opstelling inpunt A,de horizontale projecties
van de afstandenAB,AC enAD (aangegevenmet resp.a,b en c)worden gemeten en het hoogteverschil tussenA endepunten B,C enD (resp. e,e en d
inde figuur). De natte inhoudvan het profiel wordt afzonderlijk bepaald
door peilingmet de stok vande slootmeter.
Uit het bovenstaande blijkt dat verondersteld wordt dat het droge profielvan de sloot voldoende wordt bepaald door depunten A, B,C enD. Dat
zal alleen juist zijn indien detaludsAB en CD inderdaad recht zijn. In
werkelijkheid zal dit vaakniet zo zijn,waardoor afwijkingen kunnen optreden.
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aantegevendanuitdedwarsprofielenwasberekendmeteengemiddeldeafwijkingvan11$,terwijl63$vandeopnameneenkleinereinhoudaangafmet
eengemiddeldeafwijkingvan12$.Aangeziendeafwijkingenzowelpositief
alsnegatiefzijn,zalhetverschiltussende,opdebeidemanierenteberekenen,totaleslootinhoudnietgrootzijn.
InhetgebiedbijRaardiseentotaleslootlengteopgenomenvan16,3km.
Detotaleinhoudvandezesloten,berekenduitdedwarsprofielen,bedraagt
3
3
55801m ,terwijldemetde slootmetergemeteninhoud53U87m bedraagt.
Hetverschilisdus4,2$,welkeafwijkingzekeraanvaardbaaris.
InhetproefgebiedbijOosternijkerkwashetnietmogelijkalleopgenomenslotenbijdevergelijkingtebetrekken.Doorhetnietvolledigpeilen
vandemodderlaagindeslotenbijdeopnamevandedwarsprofielen,isdeuit
dezedwarsprofielenteberekenenslootinhoudoverhetalgemeenteklein.Bij
eenvergelijkingvandezeberekendeinhoudmetdiewelkemetdeslootmeteris
gemeten (waarbijweldemodderlaagvolledigisgepeild),zoudoelbewusteen
foutwordeningevoerd,watuiteraardnietdebedoelingis.
39Profielenzijnechteropnieuwgewaterpast,zodatdeuitdezeprofielenteberekeneninhoudenwelvoorvergelijkinginaanmerkingkomen.
Voorditgebiedzijninfiguur2,evenalsvoorhetgebiedbijRaardin
figuur 1,deopbeidemanierenverkregenslootinhoudentegenelkaaruitgezet.
Ookhiergeeftdepuntenzwermeenconcentratierondde1*5 lijntezien.Van
demetdeslootmetergemeteninhoudenis 6h%groterdandiewelkeuitde
dwarsprofielenzijnberekend (gemiddeldeafwijking 19$),terwijl36$vande
inhoudenkleinerismeteengemiddeldeafwijkingvan1U$.
Detotaleslootlengte,waardebijdezevergelijkinggebruikte39profielenbetrekkingophebben,bedraagt3,7km,meteenuitdedwarsprofielen
berekendeinhoudvan69^6m eneenmetdeslootmetergemeteninhoudvan
7^62 m. Hierbedraagthetverschiltussendeoptweemanierengemetentotaleslootinhouddus l,k%.
Dehierbovenvermeldeafwijkingentussendeuitkomstenvandebeideopnamemethoden blijvenbinnenredelijkegrenzen.Erdientechteropgewezen
tewordendatdezeafwijkingennietgeheelveroorzaaktwordendoorhetverschilinhetgebruikteinstrumentarium.
Debeidemanierenvanslootopnamezijnvolkomenonafhankelijkvanelkaaruitgevoerd,zodatdeprofielendievoordezelfdeslootgeldennietaltijdopdezelfdeplaatszijnopgenomen.Eenmindergelukkigekeuzevande
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-uplaatsvan hetprofielkanreeds eenafwijking opleverendienietsmetdegebruikte instrumententemakenheeft.
Bovendien isdemogelijkheid nietuitgesloten dat eenvergissing isgeslopen indebepalingvande slootinhoudmet eenvandebeidemethoden.In
defiguren 1en2isduidelijkte ziendat slechtsenkelepunten eenvrij
sterkeafwijking vande k5 lijnvertonen.Het isaannemelijkdatdezegrotereafwijkingen tewijten zijnaanbeideofêé*nvandebovengenoemdefactoren.
^« Horizonmeting
Behalvede slootinhouden ismet deslootmetertevensdebolleliggingvan
depercelengemeten.
Zoals indehiernaast afgebeeide figuur isweergegeven,is
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ditgeschied door hethoogteverschiltussen de insteek enhet hoogstepuntvanhetperceeltebepalendoor
middelvan zichtenopdehorizon.Voor eenjuistegrondverzetberekening is
dezemetingte summier;welwordt echter eeninzichtverkregen inhoeverre
ineenbepaald gebieddepercelen eenmeer ofminder sterkebolleligging
vertonen.
Indien eenhoogtekaart aanwezig iszouhetmogelijk zijnopdezemanier
deabsolutehoogteligging tenopzichtevanN.A.P.vandemet de slootmeter
gemeten slootprofielentebepalen. Om deabsolutehoogtetenopzichtevan
N.A.P.vandeinsteektekennenbehoeft slechtshetdoor zichtenopdehorizonbepaaldehoogteverschiltussende insteek enhethoogsteterreinpunt te
wordenafgetrokken vandeN.A.P.hoogtevanditterreinpunt.
Nagegaan isofmet dezemethodedeabsolutehoogteligging vandeslootprofielen inderdaad voldoendenauwkeurig kanwordenbepaald.
Door vergelijking vandemet de slootmeter gemetendwarsprofielenmet
dedwarsprofielen diemet hetwaterpasinstrument zijnopgenomen kandelijn
van0m N.A.P.opdejuistehoogte inde slootmeterprofielenworden getrokken.Vervolgens isvastgesteld inhoeverredeuitdehorizonmeting afte
leiden0~lijnvanN.A.P.afwijkt.Inhetgebied bijRaardbleekbij 51$van
dewaarnemingen degevonden lijnbovenN.A.P.teliggen (gemiddelde afwijking 17cm);bij20$vandewaarnemingen wasdegevondenlijnbenedenN.A.P.
(gemiddelde afwijking 13cm),terwijlbij 29%vandewaarnemingen degevonden
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-5lijnmetN.A.P.overeenkwam..
InhetgebiedbijOosternijkerkwarendeuitkomstenvandevergelijking:
bij J0%vandewaarnemingenbevonddegevondenlijnzichbovenN.A.P.(gemiddeldeafwijking 19cm);bij15$vandewaarnemingenwasdegevondenlijn
benedenN.A.P.(gemiddeldeafwijking22cm)enbij 15%vandewaarnemingen
bestonder overeenstemmingtussendegevondenlijnenN.A.P.

5.Samenvattingenconclusies
Ineentweetalproefgebieden (êénbestaandeuitgraslandenéénbestaandeuitbouwland),gelegeninhetnoordoostenvanFriesland,zijnopnamenverrichtmetdedoorir.C.VANGELDERENontworpenslootmeter.
Indezelfdegebiedenisbovendienmeteenwaterpasinstrumenteenterreinhoogtemetingeneenprofielmetingvandeslotenverricht.
Bijvergelijkingvandebeidemetingenbleekinhetgraslandgebiedde
totaleslootinhoud,gemetenmetdeslootmeter, kt2% aftewijkenvandeinhoud
gevondendoormetingmethetwaterpasinstrument.Inhetbouwlandgebiedwas
dezeafwijking 7,k%.
Uitdegevondenresultatenkanwordengeconcludeerddatdeslootmeter
goedbruikbaar isvoorhetopeensnelleengoedkopemanierverkrijgenvan
eeninzichtindeslootinhoudenineenbepaaldgebied.
Hetslootprofielwordtechterslechtsgemetentussendebeideinsteken.
Vooreenvolledigegrondverzetberekening,nodigbijvoorbeeldbijhetdempen
vansloten,ishetoverhetalgemeenvereistookdehoogteliggingvanhet
maaiveldnaastdeslotentekennen.
Hoeweldemogelijkheidbestaatookmetdeslootmeterenigepuntenvan
hetmaaiveldprofieltebepalen,ishetbereikvandeslootmeterhiervoortoch
aandekleinekant,terwijlbovendiendesnelheidvandeopnameverloren
gaat.Qmeniginzichttekrijgenindebolleliggingvandepercelenis,
naastdeprofielmetingvandesloten,hethoogteverschiltussendeinsteek
enhethoogstepuntvanhetperceelbepaalddoorzichtenopdehorizon.Bij
aanwezigheidvaneenhoogtekaartkandezemaatbovendienwordengebruiktom
tetrachtendeabsolutehoogteliggingtenopzichtevanN.A.P.vanhetgemetenprofieltebepalen.Indebeideproefgebiedenbleekechterdenauwkeurigheidvandezebepalinggeringtezijn.
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