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1.INLEIDING
Rijkswaterstaat (RWS),directieOverijsselheeftplannenvooreen
verbredingvanhethoofdkanaalvandeTwenthekanalenvan50mnaar60
mopdewaterspiegelophetgedeeltetussenEefdeendeBolksbeekten
behoevevandewaterafvoerendewaterstandenbijmaatgevendeafvoer.
Naastdeverbredingswerkzaamhedenzalhetkanaalwordenuitgebaggerd
totopontwerpdiepte.
Tengevolgevandevoorgenomenverruimingswerkzaamhedenenhet
baggerwerkmageen (tijdelijke)toenamevandekwelstromingvanuithet
kanaalnaardeaanliggendelandbouwgebiedenwordenverwacht.Vooreen
modelmatigeberekeningvandetoenamevandekwelalsmedevande
effectenhiervanvoordelandbouwzalgebruikwordengemaaktvan
grondwatermodellen.Dehiervoorbenodigdegegevenshebbenondermeer
betrekkingophydrologischeenbodemfysischeparameters.Inverband
hiermeeisineenschrijvenvan17-6-1986doordeRWS,directie
OverijsselaanhetInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding
(ICW)opdrachtverleendvoorhetuitvoerenvanonderzoeknaar:
-dehydraulischeweerstandvandekanaalbodem;
-dehydraulischeweerstandvanhetafdekkendpakketineenstrookvan
500maanweerszijdenvanhetkanaal;
-debodemfysischeeigenschappenvandebovengrond ineenstrookvan
500maanweerszijdenvanhetkanaal;
-hetdoorlaatvermogenvanéénofmeerderewatervoerendepakkettenin
eenstrookvan500maanweerszijdenvanhetkanaal.
Hetbijhetonderzoekbetrokkendeelvanhetkanaal isgelegen
tussendesluisbijEefdeenLochern,ookwelaangeduidalshetgebied
tussenkm4enkm14,bijlage1.
Indezenotazalverslagwordengedaanvandemethodevanonderzoekendeverkregenresultaten.

2. DE KANAALWEERSTAND
2.1. Algemeen
Dekanaalweerstand isopgebouwduiteenbodemweerstand eneen
radialeweerstand.Debodemweerstand heeft inhoofdzaakbetrekkingop
deverticaleweerstandvanhetopdeoorspronkelijkekanaalbodemgesedimenteerdemateriaal.Deverticaleweerstandvandirectonderde
kanaalbodem incidenteelvoorkomende leemlagenkantevenseenbijdrage
leverenaandebodemweerstand. Deradialeweerstand isgerelateerdaan
deradialegrondwaterstromingonderdekanaalbodem inhetwatervoerend
pakket.
Dekanaalweerstand kanwordenberekendvolgens:

ck=BQ k +cb

(1)

waarbij:ck=kanaalweerstand

d

B =kanaalbreedte
n k =radialeweerstand

m
d.m

Cjj= b o d e m w e e r s t a n d

d

V o o r de b e r e k e n i n g v a nÖ ^ k a ng e b r u i k w o r d e n g e m a a k t v a n h i e r v o o r
b e s c h i k b a a r zijnde f o r m u l e s ofd e v i e r k a n t e n m e t h o d e (ERNST, 1 9 6 2 ) .
Daar v e r d e r B b e k e n d isd i e n e n voor d eb e r e k e n i n g v a nc k m e t(1) n o g
g e g e v e n s tew o r d e n v e r z a m e l d over d eb o d e m w e e r s t a n d c D . D e h i e r v o o r
g e b r u i k t e m e t h o d e e nv e r k r e g e n g e g e v e n s z u l l e n a c h t e r e e n v o l g e n s w o r d e n
behandeld.

2.2. Bepalingsmethode voor c D
Debodemweerstand isperdefinitiegelijkaanhetquotiëntvande
laagdikteendeverticaledoorlatendheid vanhetopdeoorspronkelijke
kanaalbodem aanwezigemateriaal.Gegevensoverdedoorlatendheidzijn
verkregen doorhetnemenvanongestoordebodemmonsters enhieraanvervolgensdedoorlatendheid tebepalen.Uitdeprofielopbouwvande
boorkernenvolgteenindicatieoverderelevantelaagdikte.

2.2.1. Doorlatendheidsmetlngen
De kanaalbodem isom dehalve kilometer volgens een bepaald
patroon bemonsterd (fig. 1 ) .Voor demarkering van de lokaties waar de
bemonstering isuitgevoerd is de kilometeraanduiding langs het kanaal
aangehouden.
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Fig. 1.Schema bemonstering bijkm 9

Voor de bemonstering isgebruik gemaakt van slagvaste pvc-buis met
een diameter van 45mm. In figuur 2zijn schematisch een aantal fasen
van de bemonstering weergegeven. De bodemmonsters zijn ter plaatse aan
weerszijden afgedicht met tape. Uit vergelijkend veld- en laboratoriumonderzoek isvastgesteld dat de toegepaste wijze van bemonstering
resultaten oplevert welke in redelijke overeenstemming zijn met die,
verkregen uit veldonderzoek (DERIDDER enWIT, 1965;WIT, 1967;
WIJNSMA enWIT, 1970).
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Fig. 2.Bemonstering kanaalbodem

Voor het bepalen van de doorlatendheid aan debodemmonsters inhet
laboratorium zijn tweemeetmethoden toegepast, namelijk:
- metingen bij afnemende drukhoogte;
- metingen bij constante drukhoogte.
Bij demetingen bij afnemende drukhoogte iséénwaarde verkregen
voor het gehele monster. Demethode is toegepast voor de monsters 1,
2, 3, 7, 8en 9 (fig. 1 ) .De monsters zijn eerst verzadigd, door ze in
een bak teplaatsen waarin het waterniveau in fasen isverhoogd zodat
geen verstoring indekorrelstructuur isopgetreden. Wanneer boven het
monster een laagje water verschijnt wordt de buis tot aan de rand bijgevuld enwordt vervolgens het niveau in de bak verlaagd (fig.3 ) .
Afhankelijk van ondermeer de doorlatendheid van het bodemmonster daalt
dewaterspiegel inde buis inmeer ofmindere mate.De buis wordt
regelmatig weer bijgevuld tot de rand waarbij van belang zijn het
tijdsinterval en de hoeveelheid toegevoegd water.
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Fig. 3.Schematischeafbeeldingvandedoorlatendheidsmetingen

Dedoorlatendheidkanwordenberekendmet (WIT,1967):

k14 4

= 'T W

(2)

ln

K~Q^
m.d 1

doorlatendheid

waarbij:k
hl
F

afstandbovenkantbuistotniveauinbak cm

L

monsterlengte

Q

toegevoegdehoeveelheidwater

doorsnedemonsterbuis

cm^
cm
cm^

tijdsinterval
Aandemonsters4,5en6isdedoorlatendheid gedifferentieerd
bepaald (fig.3).Demonsterszijnaandeonderzijdeaangeslotenop
eenoverloopsysteem,hierdoorwordtinhetmonstereennaarboven
gerichtestromingteweeggebracht.Aandebovenzijdekanhetafgevoerdewaterwordengemeten.Omde10cmzijnophetmonsterplastic
buisjesaangeslotenvoorhetmetenvandedrukhoogte.

min

De doorlatendheid kan worden berekend met:

cm 3 .min - 1

waarbij: Q =afvoer
h n =drukhoogte inmanometer n

cm

(nummering manometers van boven naar onder)
Inde bijlagen 2a tot en met 2u zijn de aan de bodemmonsters
bepaalde doorlatendheden weergegeven bijeen temperatuur van 20°C.
Correcties naar develdsituatie inverband met een afwijkende temperatuur en dientengevolge een andere viscositeit zijn niet uitgevoerd.
Hierbij kan worden opgemerkt dat 1°C verlaging globaal correspondeert
met een afname van 2%van de doorlatendheid. De doorlatendheid is
zowel gedifferentieerd als voor het gehele monster aangegeven. De
bodemmonsters 4,5 en 6 zijn gedifferentieerd onderzocht waarbij tegelijkertijd een doorlaatfactor voor het gehele monster isberekend. De
doorlatendheid van de bodemmonsters 1, 2,3, 7,8en 9 isvolgens de
methode van de afnemende drukhoogte voor het gehele monster bepaald,
uitgaande van dezewaarde isvervolgens de gedifferentieerde doorlatendheid getaxeerd opgrond van lithologische kenmerken en het totaal
beeld van de uitgevoerde doorlatendheidsmetingen.Voor een beperkt
aantal lokaties isbij een kleine waarde voor Lvan de bodemmonsters
4, 5en 6 een corresponderend bodemmonster gedifferentieerd doorgemeten.

2.2.2. Berekening van de bodemweerstand
Voor de berekening van de bodemweerstand per lokatie is allereerst
de verticale weerstand van elk bodemmonster berekend met:

c

L
_ n
nk

(4)

n

waarbij: c n =verticale weerstand bodemmonster

d

(voor dewaarde van n zie fig. 1)
L n = lengte bodemmonster n

m

k"n=verticale doorlatendheid bodemmonster n m.d

De relatie tussenkvoorhetgehelebodemmonster endegedifferentieerde doorlatendheid kanworden weergegeven doordebetrekking:

t = 1+ 2+
R

+^

*7 E£

waarin: dj, d 2
kj, k.2 •

(5)

^
d m=delaagdikte voorstelt (is0,1m)
k m=deverticale doorlatendheid (m.d~*)inde
corresponderende lagen

Inbijlage3atotenmet3czijndemet(4)berekende verticale
weerstandenvandebodemmonsters weergegeven.Uitbijlage2atoten
met2uvolgtdatnietinallemonstersdeongestoorde kanaalbodemis
bereikt,naderhandzalhieropworden teruggekomen.Detegebruiken
berekeningsmethode omeenrepresentatieve waarde voordebodemweerstand Cjjperlokatieteverkrijgen hangt nauw samenmetdeheterogeniteitvandekanaalbodem.Bijeenhomogenekanaalbodem komtdit tot
uitdrukking ineennormale verdelingvandecn-waarden.Inditgeval
kan c\ worden berekendmet:
12=i_+2_+JL+l_+2_+l_+l_+2_+l_
c
l cj c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 c 7 c 8 c 9
De indicesinhetrechterlidvan(6)hebben betrekkingopde
monsterpuntenperlokatie (fig. 1).Opgrondvanhettoekennenvaneen
groter kanaalbodemoppervlak aandemonsterpunten 2,5en8zijnde
waardenvoor dezepunten tweekeer genomen.
Opeenaantal lokatiesmetoverwegend hogebodemweerstanden zijn
vooréénofmeer bemonsteringspunten extreem lagewaarden voor c n verkregen,bijlage3atotenmet3c.Debetreffende bodemmonsters bestaan
veelaluitzandigmateriaal.Wanneeruithettotaalbeeldvandebemonsteringperlokatie geendirecte aanwijzingen kunnenworden verkregen
overhetvoorkomenvanweerstandbiedende lagen benedendebemonsteringsdiepte dientterplaatse rekeningworden gehoudenmeteenlage
bodemweerstand. Dezewaarden zijn doorslaggevend bijdeberekeningvan

(6)
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cjmet (6).Uitvergelijkendveld-enlaboratoriumonderzoekbetreffendededoorlatendheid blijktdatbijscheveverdelingendemediaanwaardecim ofhetgeometrischgemiddelde cj g beteraansluitbijveldomstandigheden (VANHOORN,1960;WIT,1963).Demediaanwaarde Ci m
volgtdirectuitbijlage3atotenmet3c,hierbijzijndemonsterpunten2,5en8dubbelgeteld.EenwaardevoorCjgisberekendmet:
12
— — = / — X-i_Xi-X1—X -Î--X1—Xi-X-i^X1—
c
lg V c l c 2 2 c 3 c 4 c 5 2 c 6 C 7 C g 2 c 9
Intabel1zijndewaardenvoor cj, cj m encjgweergegeven

Tabel1.Berekendebodemweerstanden

Lokatie

c

c

c

lg +
d

kmnr

d

lm
d

4

71,9

140,6

129,5

34,7

4,5

2,0

16,8

7,4

0,6

5

3,7

5,6

4,8

0,3

5,5

1,6

6,6

5,1

0,9

6

0,6

2,1

1,9

1,0

6,5

6,0

25,2

19,6

1.1

7

0,7

5,4

2,6

0,3

7,5

0,7

5.3

2,8

0.2

8

0,5

1,9

1,8

0,2

8,5

0,4

1,4

1.5

1,1

9

2,5

20,8

10,8

1,2

9,5

0,7

7,2

3,1

0,3

10

16,0

36,3

29,2

2,3

10,5

11,0

19,2

15,3

0,7

11

0,9

1,5

1,6

0,1

11,5

0,3

1,0

0,8

0,1

12

0,6

3,6

2,2

0,2

12,5

0,5

0,7

0,6

0,1

13

0,9

1,7

1.3

0,2

13,5

0,5

1,4

0,9

0,1

14

0,4

0,6

0,5

0,1

l

C

lg
d
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Bij een normale verdeling van de c nwaarden per lokatie isbij een
geringe spreiding cj ~ Ci m ~ Cjg, ingeval voor c n 1of 2 relatief
lagewaarden zijn berekend wordt voor cjten opzichte van Ci m en C j g
een grote afwijking geconstateerd. Op grond van eerder genoemde reden
geeft cjgeen redelijke benadering voor de bodemweerstand. In bijlage
4 isdeze waarde weergegeven voor het onderzochte kanaalpand. Bijkm 4
bedraagt cjgmeer dan 100d; voor het overige varieert de bodemweerstand van 0,5 tot 30 d, waarbij inde richting van Locherneen afname
in de bodemweerstand kanworden geconstateerd. De bodemweerstand opde
lokaties km nr 9 tot enmet km nr 10,5 past indit opzicht niet inhet
patroon; uit de bodemkaart blijkt dat ter plaatse beekafzettingen
voorkomen. De verklaring voor de plaatselijk hogere bodemweerstanden
zoukunnen zijn; enerzijds de aanwezigheid van bagger op de kanaalbodem en anderzijds het sedimentatieproces invroegere beeklopen.
Inde bijlagen 2a tot enmet 2u is inde boorkolommen een indruk
gegeven over de samenstelling van de bodemmonsters. Inhet algemeen
wordt bovenin demeeste bagger aangetroffen enwel inhet bijzonder in
demonsters uit het midden van het kanaal.Uit de doorlatendheidsmetingen blijkt dat met name de baggerlaagjes een bijdrage leveren aan
de verticale weerstand. De algemene veronderstelling dat op de oorspronkelijke kanaalbodem door inspoeling van fijne deeltjes een meer
of minder ondoorlatend laagje zou zijn ontstaan isdoor het uitgevoerde onderzoek niet bevestigd. Uit de gemeten doorlatendheden volgt
een tendens van een grotere doorlatendheid met toenemende diepte.Met
uitzondering van lokatie km 4 is opgrond van alle meetresultaten in
bijlage 5a het verloop van de doorlatendheid en de cumulatieve weerstand met de diepte aangegeven. Voor de afzonderlijke lokaties is uitgaande van de doorlatendheid onder inde bodemmonsters de weerstand
voor een laagvan 1m berekend, in tabel 1isdeze waarde aangegeven
door C j e + - De bodemweerstand blijkt slechts ingeringe mate toe te
nemen indien een laagvan 1m onder de bemonsteringsdiepte bijhet
onderzoek wordt betrokken.
Op grond van bepaalde kenmerken - zoals de aanwezigheid van
baggerlaagjes, bepaalde ongerechtigheden zoals steenkool en dergelijke, een laagstructuur inhet zandig sediment - isaangegeven in
welke monsters het afdekkend en ofwatervoerend pakket is bereikt.

I
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inde richting van Lochernkomt duidelijk tot uiting dat de kanaalbodem
(oorspronkelijk) tot in het watervoerend pakket reikt.Aangezien mede
door oude waterlopen ter plaatse humeuze slibhoudende laagjes kunnen
zijn ontstaan envoldoende inzicht in het gehele sedimentatieproces
vanaf het ontstaan van het kanaal ontbreekt dient de aangegeven diepte
van de oorspronkelijke kanaalbodem met enig voorbehoud teworden
beschouwd.
Door de directie Overijssel is de hoogte van dekanaalbodem ter
plaatse van demonstername opgemeten. Inbijlage 5b zijn deze gegevens
verwerkt.

3.DE HYDRAULISCHE WEERSTAND VAN HETAFDEKKEND PAKKET

3.1. A l g e m e e n
In paragraaf 5.2. isde geohydrologische opbouw van de ondergrond
schematisch weergegeven, bijlage 20.Dewatervoerende pakketten worden
aan de bovenzijde begrensd door het afdekkend pakket, dit pakket
scheidt inmeer ofmindere mate de grondwaterbewegingen aan het aardoppervlak en die inhet Iewatervoerend pakket. De mate waarin dit
plaats vindt hangt nauw samen met de hydraulische weerstand of
c-waarde van het afdekkend pakket. De dikte van dit pakket varieert
van circa 4m tot 6m bij Eefde tot 1,5 m tot 3m inde richting van
Lochern.

3.2. M e t h o d e n
Voor het verkrijgen van informatie over de ruimtelijke spreiding
van de c-waarde isop 20 lokaties deze hydrologische grootheid
bepaald. Bij dekeuze van de lokaties isondermeer rekening gehouden
met de reeds aanwezige raaien peilbuizen en een aantal gebieden waar
kweloverlast zou voorkomen. Naast de c-waarden op de bovengenoemde
lokaties isgebruik gemaakt van gegevens verkregen uit het onderzoek
naar het doorlaatvermogen van dewatervoerende pakketten.
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Samenvattend zijn de volgende methoden toegepast:
- infiltratieproeven op 20 lokatles, op een aantal lokaties zijn ongestoorde monsters verzameld waaraan tevens de doorlatendheid is bepaald.
Hierdoor was het mogelijk om eveneens een indruk teverkrijgen van de
c-waarde vanminder goed doorlatende lagen boven het freatisch vlak;
- doorlatendheidsmetingen aan ongeroerde monsters op 3 lokaties, deze
hebben betrekking op de uitgevoerde pulsboringen.
Inbijlage 6 zijn de lokaties aangegeven.

3.3. De i n f i l t r a t i e p r o e v e n
3.3.1. Algemeen
Bij de infiltratieproeven isvia geperforeerde buizen globaal ter
hoogte van de grondwaterspiegel, water geïnfiltreerd inde ondergrond.
Dit wordt gerealiseerd door in de infiltratiebuizen een peil van circa
20 cm boven de bestaande grondwaterstand te handhaven. Als gevolg van
de infiltratie wordt ter plaatse de grondwaterspiegel verhoogd en
wordt een meer of minder verticale stroming naar het watervoerend pakket geactiveerd (fig.4 ) .

maaiveld
grondwaterstand bijinfiltratie

i

grondwaierstaad.

TAK~ ~">

longest,toestandl
afdekkend
pakket

watervoerend pakket

.._i

Fig. 4. Schematische doorsnede van de i n f i l t r a t i e p r o e f
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De c-waarde kan worden berekend met:

c =Ah. g

(8)

waarbij: c =hydraulische weerstand van het afdekkend pakket

d

Ah =verhoging grondwaterstand als gevolg van de
infiltratie
F =representatief oppervlak met verhoging Ah

m
m^

Q =debiet geïnfiltreerd water

m 3 .d - 1

In figuur 4 isverder de grondwaterstanddiepte h 0 en de dikte D Q
van het afdekkend pakket aangegeven. Gezien de grote doorlatendheid
vanhet watervoerend pakket wordt ervanuit gegaan dat de stijghoogte
bovenin in dit pakket praktisch niet wordt beïnvloed door de infiltratieproef.
3.3.2. Inrichting van de infiltratieproeven
Ineen proefopstelling met 9 infiltratiebuizen is allereerst nagegaan of deze methode bruikbare gegevens oplevert voor het berekenen
van de c-waarde. De uitvoering heeft plaats gevonden op lokatie nr 3;
voor de hydraulische weerstand iseen waarde verkregen van 18d. Op
grond van deverkregen resultaten en praktische overwegingen (benodigde mandagen per lokatie) isop de overige lokaties gewerkt met 4
infiltratiebuizen.
De verrichte werkzaamheden bij de infiltratieproeven hebben
betrekking op de volgende onderdelen:
- een dag voor de inrichting van de infiltratieproef wordt ter plaatse
een landbouwbuis geplaatst; uit de diepte van de grondwaterstand
volgt een indicatie opwelke diepte de infiltratiebuizen enwaarnemingsfilters dienen teworden geplaatst;
- inrichting van de infiltratieproef
. in een vierkant -zijde 3m -worden 4gaten 0 15 cm geboord tot
globaal 30 cm onder de grondwaterspiegel ter plaatse. In deze
boorgaten worden buizen met een diameter van 10cm geplaatst waarvan de onderste 50 cm isgeperforeerd. Het filter wordt vervolgens
omstort met filtergrind;

-13-

voor het waarnemen van de grondwaterstand zijn peilbuizen
geplaatst direct naast de infiltratiebuizen en verder volgens een
schema zoals in fig. 5 is aangegeven. Het filter van de peilbuizen
isgesteld op een diepte van 30 cm beneden de grondwaterspiegel;
beschrijving van de profielopbouw;
het nemen van ongestoorde monsters van globaal 0,5 m boven de
grondwaterspiegel tot 0,5 m beneden de infiltratiebuizen; in deze
monsters isde doorlatendheid bepaald volgens demethode met een
afnemende drukhoogte (fig.3 ) ;
installatie van een aanvoersysteem; inéén van de infiltratiebuizen kan het gewenste peil worden geregeld met behulp van een vlotter met afsluiter, aanvoer vindt plaats vanuit een tank van 1000 1.
De andere drie infiltratiebuizen worden via een hevelsysteem van
water voorzien.
registratieapparatuur opstellen voor het opnemen van de grondwaterstand in één peilbuis en de neerslag.

O

O

«o

O

1,5m

Fig. 5.Overzicht van infiltratie- en peilbuizen

•

peilbuis

O infiltratiebuis
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3.3.3. Uitvoering van de Infiltratieproeven
Voor de aanvang van de infiltratie wordt de grondwaterstand in
alle peilbuizen opgenomen (nulsituatie).Tijdens de infiltratieproef
zijn inhet begin degrondwaterstanden enhet debiet om het halve uur
gemeten en naderhand om het gehele uur. Naast de genoemde registratie
van één peilbuis direct bij een infiltratiebuis isverder één buis
tussen de infiltratiebuizen frequenter waargenomen.

3.3.4. Berekening van de hydraulische weerstand
Het stromingsbeeld dat in de ondergrond als gevolg van de infiltratie ontstaat wordt in belangrijke mate bepaald door de anisotropie
van de betrokken lagen. Hierbij kunnen de volgende twee extreme situaties worden onderscheiden:
- infiltratie ineen homogene ondergrond;
- infiltratie inhet afdekkend pakket waarbij onder de infiltratiezone
meer of minder ondoorlatende lagen voorkomen.
Inhet eerste geval isvanaf een bepaalde waarde voor r (afstand
tot het centrum van infiltratie) sprake van halfbolvormige equipotentiaalvlakken, de hoeveelheid water die door een dergelijk oppervlak
stroomt isgelijk aan:

Q r =2TTkr2 $

(9)

Gezien de dikte en de hydrologische eigenschappen van het afdekkend pakket ten opzichte van die van het onderliggende watervoerende
pakket heeft (9)een beperkte toepassing. Ingeval het afdekkend pakket
bij benadering dezelfde doorlatendheid heeft als het watervoerend pakket ismet (9)bij gegeven waarden voor Q r en4^e e n k-waarde teberedr
kenen. Uit het quotiënt van de dikte van het afdekkend pakket en de
verkregen doorlatendheid volgt een indicatie omtrent de c-waarden. Het
moge duidelijk zijn dat gezien de goede doorlatendheid van het watervoerend pakket de hydraulische weerstand praktisch gelijk aan nul is.
Bij infiltratie in het afdekkend pakket boven minder goed doorlatende lagen ontstaat een stromingsbeeld zoals in figuur 6 isweergegeven. De figuur isverkregen door superpositie van het afzonderlijke
stromingsveld van de 4 infiltratiebuizen. Op een afstand £3m tot het
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infiltratiebuis

Fig.6.Stromingsbeeld

centrumCvanhet infiltratiegebied kunnencylindervormigeequipotentiaalvlakkenwordenonderscheiden.Opgrondhiervan ishetbeïnvloede
gebiedopgedeeld ineeninterngedeelteFjeneenexterngedeelteFe.
Voorr ï 3mkandestromingwordenberekendmet:

Qr =2nrkD $

(10)

verdergeldt:

=

h
r
vzr

Opderandvanhetglobaalvierkante infiltratiegebied infiguur6
volgtuitdegemetengrondwaterstijging terplaatsevandekruisraaien
alsbenaderingvoordegradiënt:

Ah(1.5)-Ah(3,0)
1,5

(U)
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Voorhetverkrijgenvaneengemiddeldewaardeopderandvanhet
'vierkant'dientdezebenaderingtewordenvermenigvuldigd meteen
factor1,5.Dezefactorkanmetbehulpvandevierkantenmethodeworden
afgeleid uitfiguur6.Deomtrekvanhetglobaalvierkanteinfiltratiegebied bedraagt 17m,zodatdestromingopderandvanhetvierkant
kanwordenberekendmet:
Q v k =17x1,5[^(1,5)^^(3,0)1 xkD

(12)

Bijvervangingvanhet infiltratievierkant dooreencirkelvormig
gebiedmoetgelden:

Qvk= Qci

en

An

vk = A n

Cl

Uitdezetweevoorwaardenvolgtdatdeoppervlaktevanhetcirkelvormiggebiedenhet infiltratievierkant aanelkaargelijkmoeten
zijn.Deoppervlaktevanhetvierkant is13m2 zodatvoordestraal
vanhetcirkelvormiggebied 2mwordtverkregen.
UitQ v k =Q cl volgt:
17x1,5 [Äh(l,5)-Âh(3,0)l xkD=2JTx2[Âh(2,0)-Äh(3,0)]x k D
1,5
1,0
Of

Äh(2,0)=1,35Âh(l,5)-0,35Äh(3,0)

(13)

Met (13)kanuitdewaarnemingeneengemiddelde stijgingvande
grondwaterstand voorhetcirkelvormiggebiedwordenberekend.Uitde
verkregenwaardeendewaargenomengrondwaterstandsstijging inde
overigebuizenkanfiguur7wordensamengesteld.Alsvoorbeeld vande
berekening islokatienr11beschouwd.
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20-

grondwaterstandstijging(cm)

- - stijgingna 30min

afstand totC(m)

Fig. 7.Grondwaterstandsstijging in relatie met de afstand

Uit figuur 7 is figuur 8verkregen waar de stijgingen lineair zijn
weergegeven. Uit figuur 8volgt voor het oppervlak Fj+F e : 616 wr en
voor Ah: 0,021 m.De laatstgenoemde waarde isverkregen door allereerst het totaal beïnvloede gebied in segmenten teverdelen. Sommatie
van de produkten van de oppervlakte van ieder segment met de daarbij
behorende grondwaterstijging en een deling door het totaal oppervlak
levert de betreffende waarde. Het infiltratiedebiet was 0,60 m 3 .d - 1 .
Substitutie van dewaarden in (8)geeft:

c =0,021 xj^l= 22d

Bij een aantal proeven was aan het eind van de infiltratieperiode
nog geen evenwicht bereikt, hetgeen betekent dat een gedeelte van het
infiltratiedebiet moet worden toegerekend aan de berging. Informatie
over de bergingscoëfficiënt u isverkregen uit het infiltratiedebiet
en het stijghoogteverloop in één peilbuis inde eerste 30minuten alsmede dewaargenomen stijging inalle peilbuizen na 30minuten. Het
geïnfiltreerde water Qj dient teworden opgesplitst ineen gedeelte
dat isgeborgen inhet profiel en een gedeelte dat is geïnfiltreerd
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naarhetwatervoerendpakket.Hiervoorkandevolgendebetrekkingwordenopgesteld:
x

Q i t = M(F xAht) +

20--

a(F 1 xÄh.)
ç^.

(14)

grondwaterstandstijging(cm)

stijging na X m i n

10 afstandtotC(m)

Fig.8.Grondwaterstandstijging inrelatiemetdeafstand

DewaardeAhtheeftbetrekkingopdegemiddeldegrondwaterstijging
naeenhalfuurinfiltratievoorgebiedF1.Uitfiguur8volgtvoor
Äht: 0,011menvoorF1:314m2.Defactoradientomeengemiddelde
waardetijdensheteerstehalfuurteberekenen;opgrondvaneenfrequentwaargenomenpeilbuisisvoordezefactor0,6 aangehouden.Dein
eersteinstantieberekendec-waarde is22d.Substitutievandebekende
waardenin(14),waarbijvoorQj:0,03m 3 isgemeten,geeft:

M

0,03
314xÖTüll

0,6
48x22

0,0081
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De grondwaterstandstijging ôh bedraagt aan het eind van de infiltratieperiode 1mm.uur -1 of 0,024m.d - 1 . De hoeveelheid water die aan
de berging moet worden toegerekend, bedraagt:

Q b =616 x0,024x0,0081 = 0 , 1 2 m 3 .d - 1

De hoeveelheid water die naar het watervoerend pakket stroomt is
gelijk aan Qj-Qb = 0 , 4 8 m 3 .d - 1 , hetgeen minder isdan de in eerste
instantie gebruikte waarde van 0,6 m 3 .d _ 1 . Substitutie van 0,48 m3.d~l
in (8)geeft een c-waarde van 27d, substitutie hf%rvan in (14)geeft
vervolgens voor ß: 0,0082. De nieuw berekende waarde voor \xheeft
praktisch geen invloed meer op Q D , zodat het uiteindelijk resultaat is:

c =27d
M =0,0082
Q b =0,12m

3 d -l

De tot dusver berekende c-waarde heeft betrekking op het gehele
beïnvloede gebied, dus Fj+F e . Voor de afzonderlijke gebieden iseveneens een c-waarde berekend; dit isals volgt uitgevoerd. Op de grens
van Fj enF e gelden (10)en (11),zodat aan het eind van de infiltratieperiode de volgende vergelijking kan worden gebruikt:

2»rrkD $h = Q j

Ah(F )x F.

Ah(F.)x F.
1
± Ah x (F i + F e )

*Qb

Voor |rÖ,voor r =3m envoor ÄhfFj)volgt uit figuur 8 respectievelijk 0,052en 0,156 m, Fj = 28m 2 enÄh -de gemiddelde stijging
voor het gehele gebied - is0,021 m. Substitutie van de aangegeven en
overige bekende waarde in (15)geeft:

(15)
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0,156x28]

3 x 2x3,14x0,052k0 = 0.6

27~--j

0,156x28 v
ÖTnSTxBÏS

0,12j

0,98kn=0,6 -0.162-0.04
kD =0,41 m 2 .d _ 1

Met.de verkregen kD-waarde isQ r voor r = 7,5 m berekend, voor

dn
3r

volgt uit figuur 8 0.006:

*7,5

3

2 x 3.14 x 7.5 x0,006x0,41 =0,12 n0.d

A-1

Voordec-waardeberekeningvoorhetgebied tussenr=3men
r=7,5mkandevolgendebetrekkingwordenopgesteld:

Q 7 5 =7T(7.5 2 -3 2 )

Ah' Ah'x0

'b

(16)

+

C

Ah(F c F e >

DewaardeÄh^voordegemiddeldegrondwaterstijgingvoor3m<r<7,5m
kanuitfiguur8wordenverkregen,substitutievandebekendewaarden
in (16)geeft:

0,40 - 0,12 = 3,14 X 47,3

QjJ? 3 .? + 0 , 0 3 8 x 0 . 1 2
,1
0,021x616

CT = 2 5 d

Voor het. gebied r > 7 , 5 m g e l d t de b e t r e k k i n g :

Q 7 5 = [ ( F i + F e ) - 7TX7.5 2 ]

Uitfiguur8volgtvoorAh

Ah"

Ah

Q.

+

c

(17)
Ah(Fj+Fe)

0,0068m,substitutievandezevande

overigebekendewaarden in (17)geeft:
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n
19-rf[616-177]
i-tft1771 [o.0068
,0.0068x0,12]
+
0,12
[—c—
0.021x6i6J
C r =33d

Hetuiteindelijkeresultaatiseengemiddeldec-waardevan27d
meteenvariatievan25tot33d.
Voordeoverige lokaties isdeberekeningopdezelfdewijzeuitgevoerd.Opeenaantal lokatieswasaanheteindvandeinfiltratieperiodeeenevenwichtsituatiebereikt.Opdeze lokatieswasQ^gelijk
nul. Inbijlage7aen7bzijndeverkregenresuffaienweergegeven.

3.4. Doorlatendheidsmetingen
Terplaatsevan12infiltratieproevenzijnongestoordegrondiionstersgenomenvanglobaa]de laa,'.• 3Lot1,9mbenedenmaaivelden
in3pulsboringenvan1tot5.5mdiepte (bijlage8at/m8een 9).De
bemonstering isopdezelfdewijzeuitgevoerdalsinfiguur2isaangegeven.
Aandemonsters isvolgensdemethodevandeafnemendedrukhoogte
(fig.3)dedoorlatendheid bepaald.Met (4)isvervolgensdeverticale
weerstandberekend.Deuitdemonstersverkregenwaardenzoudenin
ordevangroottegelijkmoetenzijnaandeuitdeinfiltratieproeven
verkregenwaarden indiendeondergrondeenhomogeneopbouwheeft.Bij
hetplaatsenvandepeilbuizenbijdeinfiltratieproevenisechter
geblekendatdeprofielopbouweensterkwisselendkarakterheeft,met
nametenaanzienvanhetvoorkomenvanleemlagen.Metnameinhet
oostelijkgedeeltekomenbovendegrondwui.t:.-spiegelplaatselijkkleienleemlagenvoormeteengeringedoorlatendheid.Deaanwezigheidvan
deze lagenkaneventueel schijngrondwaterspiegelsveroorzaken.Deuit
dedoorlatendhedenverkregenc-waardenmoetendanookeerderworden
gezienalseenaanvullingopdeuitgevoerde infiltratieproeven.Hierbijkanondermeerwordengedachtaan:
-welke lageninhetafdekkendpakketvoornamelijkeenbijdrageleverenaandehydraulischeweerstand;
-dec-waardevanhetbodemprofiel bovenhetfreatischvlak.
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Uitbijlage9blijktdatvoornamelijkdelaag1,0tot3,0mbenedenmaaiveldeenbijdrage levertaandetotalehydraulischeweerstand
vanhetafdekkendpakket.UiteenrapportvanhetLaboratoriumvoor
Grondmechanica (L6M,1986)volgtlithologische informatietoteen
dieptevanomstreeks5mop10lokatieslangshetTwenthekanaal.In
hetalgemeenkomtdeprofielopbouwovereenmetdievanbijlage9.
Boring38terhoogtevankm11,2vertoonteenafwijkendbeeld,indeze
boringwordenopeendieptevan2tot4mrelatiefveelveenlaagjes
aangetroffen.Uithetc-waarden onderzoekzijnterplaatserelatief
hogewaardenverkregen.
Inbij*ige8atotenmet8eiseenindrukgegevenomtrentdeprofielopbouwterplaatsevandeinfiltratieproeven.Op12lokatieszijn
ongestoordemonstersverzameld,waaraandedoorlatendheidisbepaald.
Uitdeverkregendoorlatendheden iseenc-waarde berekendvoorde
bemonsterde laagbovenenonderdegrondwaterspiegel,dewaardenzijn
rechtsvandeprofielenaangegeven.Dewaardenuitdeinfiltratieproevenzijnlinksvandeboorprofielenvermeld.Uiteenvergelijkingvan
dec-waarden uitdeinfiltratieproevenmetdieuitdegemetendoorlatendhedenblijktdathetgeometrischgemiddeldevandeeersteslechts
18%bedraagtvanhetgeometrischgemiddeldevandeongeroerde
monsters.Eenverklaringhiervoorzijnwellichtdedimensiesvande
ongestoordemonstersenhetbeïnvloedegebiedbijdeinfiltratieproeven.Omeenmeerreëleaansluitingteverkrijgenmetdeveldsituatie
zijndec-waardenvandebemonsterde lagenbovendegrondwaterspiegel
vermenigvuldigdmetdereedsgenoemdefactor.Indiegevallenwaarin
zichtussenhalverwegehetinfiltratiefilterendegrondwaterspiegel
eenlaagbevindtmeteenzeergeringedoorlatendheid zaldezelaag
niettotuitdrukkingkomenindegevondenc-waarde.Voordezegevallen
istevensdec-waardevoordelaagtussenhalverwegehetinfiltratiefilterendegrondwaterspiegel afgeleiduitdedoorlatendheidsmetingen.
Degevondenc-waarden zijnvermenigvuldigdmetdeeerdergenoemdefactor0,18.Hetbetrefthierdelokaties11,12,13,14,17,18en20.
Deuiteindelijkec-waarde dieisgebruiktvoordec-waardenkaart is
afgeleiduit:
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- c-waarden infiltratieproeven;
- c-waarden uit doorlatendheidsmetingen aan bodemlagen tussen midden
infiltratiefilter en grondwaterspiegel;
- c-waarden uit doorlatendheidsmetingen aan bodemlagen boven de grondwaterspiegel.
De aldus verkregen hydraulische weerstanden zijn in twee klassen
ingedeeld; 0-25 den 25-75 d. Tevens zijn degeometrisch gemiddelden
bepaald voor de onderscheiden klassen, deze bedragen respectievelijk 5
en 50dagen. Op bijlage 10zijn degebieden weergegeven van de onderscheiden klassen. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van debodemkaart
en beschikbare informatie over de opbouw van ondergrond (m.v.tot 5m
diepte) uit boorbeschrijvingen.

4. DE BODEMFYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE B0VENGR0ND

4.1. A l g e m e e n
De bodemfysische eigenschappen hebben betrekking op de K(h)-en
8(h)-relaties van devoorkomende bodemprofielen. De diepte waarover
deze relaties nodig zijnwordt bepaald door demaximaal voorkomende
grondwaterstandsdiepte, in deze nota ishiervoor 3m aangehouden. Om
tot een bodemfysische karakterisering van de gronden tekomen dienen
de profiel-en textuurkenmerken teworden geanalyseerd. Voor het
bodemprofiel tot een diepte van 1,20 m isgebruik gemaakt van de
bodemkaart (schaal 1:50 000)van de Stiboka, kaartbladen 330 en 34 W.
Informatie over de laagvan 1,20 tot 3,0 m isverkregen uit een rapport van het Laboratorium voor Grondmechanica (LGM, 1986).
Uit de bodemkaart volgt dat inhet gebied 15kaarteenheden voorkomen. Uit de toelichting bij de beschouwde kaartbladen zijn voor deze
eenheden de dichtsbijzijnde profielbeschrijvingen gebruikt. Indeze
beschrijvingen wordt informatie verstrekt over de laagdikte, mate van
grofheid en leem- en humusgehalte (bijlage 11a t/m lic). Uit het
genoemde rapport van het LGM zijn uit korrelverdelingsdiagrammen van
boormonsters op 10 lokaties langs het kanaal profielen samengesteld
voor de laagvan 1,20 tot 3,0 m. In bijlage lic zijn twee van de in
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totaal vier onderscheiden profielen weergegeven. Op grond van de
korrelgrootteverdelingvan de twee beschouwde profielen mag worden
verwacht dat uit de naderhand uit tevoeren berekeningen zal blijken
ofmeer aandacht aan de laag 1,20 tot 3,00 m dient worden besteed.
Uit debijlagen 11a tot enmet licvolgt dat voor de bovengrond veelal dewortelzone inhet profiel -5 bouwstenen zijn onderscheiden
envoor de ondergrond 7bouwstenen.

4.2. M e t h o d e
De indelingvan het bodemprofiel inbouwstenen voor de bovengrond
(Bn)en de ondergrond (On) is identiek aan die van de 'Staringreeks'
(WÖSTENe.a., 1986). Intabel 2zijn de onderscheiden bouwstenenvermeld, het nummer van de bouwsteen isdezelfde als inde 'Staringreeks'

Tabel 2. Bouwstenen voor de boven-en ondergrond

'Staringreeks' bouwsteen

Beuving bouwsteen

BI

B-010,B-01

B2

B-08

B3

B-B7, B-B8

B4

B-08

B8

B-B8

01

B-01,B-03, B-04

02

B-08

03

B-010

04

B-08

05

B-08

09

B-B8

010

B-B8

Inde 'Staringreeks'worden ondermeer intabelvorm gegevensverstrekt over deK(h)-en 6(h)-relatie van de betreffende bouwstenen.

-25-

Met het programma CAPSEV (WESSELING e.a., 1984) is zowel voor de
afzonderlijke bouwstenen als voor de hieruit samengestelde bodemprofielen de maximale capillaire flux berekend bijverschillende grondwaterstanden. Bij de berekeningen is een bewortelingsdiepte aangehouden van 30 cm en een zuigspanning van 1000 cm aan de onderkant van
dewortelzone. Een zuigspanning van 1000 cm isaangehouden omdat bij
hogere waarden hiervoor bij dezelfde grondwaterstand de capillaire
opstijging veelal weinig meer toeneemt. Bij de bouwstenen isdus een
homogeen profiel beschouwd vanaf maaiveld tot 3m, de doorgerekende
bodemprofielen hebben betrekking op de profielen tot 1,20 m volgens
bijlage 11a tot enmet lic, zowel gecombineerd met 01 voor de laag
1,20 tot 3,00 m als met de bouwstenen 02 en 01, respectievelijk voor
de lagen 1,20 tot 2,00 m en 2,00 tot 3,00 m, bijlage lic. Inde bijlagen 12a tot en met 12d zijn de resultaten van de berekeningen
weergegeven. Dit bijlagen 12c en 12d volgt allereerst dat het weinig
uitmaakt of voor de laag 1,20 tot 3,00 m alleen bouwsteen 01 wordt
gebruikt of 02 en 01.Verder geven de curven een vrij gunstig beeld
betreffende de capillaire opstijging; dit heeft aanleiding gegeven om
na te gaan inwelke mate deze resultaten worden ondersteund doorwaterbalansstudies bij vergelijkbare bodemprofielen. Uit een dergelijk
onderzoek (WIT e.a., 1985), waarbij de K(h)-relaties zowel zijn
getoetst met SWATRE (BELMANS e.a., 1981)als met GELGAM (ROUEN, 1983,
1984)blijkt dat de capillaire opstijging bijvergelijkbare bodemprofielen aanmerkelijk lager is.Deze conclusie heeft geleid tot een
herhaling van de inhet voorgaande gevolgde procedure. De bouwstenen
inbijlage 11a tot en met lic en in tabel 2zijn vervangen door bouwstenen zoals deze door BEUVING (1984) zijn gedefinieerd.Aangezien de
bouwstenen uit de 'Staringreeks' niet identiek zijn aan die van
'Beuving1 was het ineen enkel geval noodzakelijk om meerdere bouwstenen uit de 'Staringreeks' tevervangen door één bouwsteen van
'Beuving'. Daarnaast deed zich echter ook de mogelijkheid voor om één
bouwsteen uit de 'Staringreeks' op te splitsen inmeerdere bouwstenen
van 'Beuving'.Met de door 'Beuving' gegeven K(h)-en 9(h)-relaties
zijn met CAPSEV nogmaals dezelfde berekeningen uitgevoerd als voor de
bouwstenen uit de 'Staringreeks'. In bijlage 13a tot enmet 13d zijn
de verkregen resultaten weergegeven. Inbijlage 13c en 13d komt even-
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alsinbijlage12cen12dtotuitingdatheteffectvan,bouwsteenB-01
voordelaag1,20tot3,00mofB-08voor1,20 tot2,00menB-01voor
2,00tot3,00mpraktischvangeenbetekenisis.Dithoudtindatvoor
delaagvan1,20tot3,00mvoorhetgehelegebiedéénbouwsteenkan
wordenaangehouden.Uitbijlage13cen13dvolgtdatdecapillaire
opstijgingaanmerkelijk lagerisdanbijdemetbouwstemenuitde
'Staringreekssamengesteldeprofielen.Decurvenvertonenverdereen
redelijkemateovereenstemmingmetdieuithetonderzoeklangsde
Zuid-Willemsvaart (WITe.a., 1985).

4.3.Bodemfysische eenheden
Voordeindelingvandebodemprofieleninbodemfysischeeenheden
isuitgegaanvanbijlage 13c.Hethierbijgevolgdecriterium isde
spreidingingrondwaterdieptebijeenfluxvan1en3mm.d-1. Inbijlage14,identiekaanbijlage 13c,isaangegevendatdebodemprofielen
zijningedeeld indriegroepenofbodemfysischeeenheden.DekaarteenheidB-Zn21vertoontbijeenfluxvan1mm.d-1 eenrelatiefgrote
afwijkingbijdevoorgestelde indeling.Aangeziendeoppervlaktevan
dezeeenheidslechts6hais,zaldeafwijkinginhettotaalbeeldeen
beperkte invloedhebben.Voordegroepenofbodemfysischeeenhedenis
uitgaandevandebetreffendekaarteenheid eenrepresentatiefprofiel
samengesteld. Inbijlage 15isvoorbodemfysischeeenheidnr2aangegevenopwelkewijzeditisuitgevoerd.
Inbijlage16isvoordeonderscheidenbodemfysischeeenhedende
laagopbouwendedaarvoorgeldendebouwsteennummersaangegeven.
Inbijlage 17aenbzijnintabelvormrespectievelijkdeK(h)-en
9(h)-relatiesweergegeven.
Inbijlage18isdeverbreidingvandebodemfysischeeenhedenaangegeven.
DoorRWSzullendeeffectenvandeverbredingvanhetkanaalwordenberekendmethetgrondwatermodel GELGAM. Inditmodelwordtde
K(h)-relatiealsvolgtgedefinieerd.
K(h)=K(o)

K(h)=K(o)e-«(lh|-Ihj)
K(h)=a|h|-l>4

|h| $|hal

|hj <|h|<|h| lu
|h| » M l J
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Voor elke type ondergrond of bodemfysische eenheid wordt éénK(h)relatie gebruikt voor de onverzadigde zone tussen bewortelingsdlepte
en grondwaterspiegel. Aangezien twee bewortelingsdiepten, namelijk 30
en 60 cm, zijn onderscheiden dienen uit bijlage 16 en 17a 6 K(h)-relaties teworden bepaald. Daar de grondwaterstand inhet gebied overwegend niet beneden 1,20 m -maaiveld komt isafhankelijk van de
diepte van dewortelzone de laag 30-120 of 60-120 beschouwd. Van de
betreffende bouwstenen uit bijlage 17a of gedeelten daarvan ishet
gewogen gemiddelde bepaald voor de 13waarden voor K en h.De verkregen waarden zijn uitgezet op dubbel logarithmisch papier, waarna de
K(h)-relatie isvastgesteld zoals deze hierboven isgedefinieerd. In
bijlage 19zijn de verkregen parameters gegeven. Debenodigde6(h)relaties kunnen veelal zonder meer worden verkregen uit bijlage 17b,
bij een bewortelingsdiepte van 60 cm dienen een aantal bouwstenen of
gedeelten daarvan teworden samengevoegd. Indit geval wordt eveneens
weer het gewogen gemiddelde gebruikt. Ineen enkel geval was deK(h)relatie niet ideaal weer te geven door de inGELGAM gebruikte functies.

5. HET DOORLAATVERMOGEN VAN DEWATERVOERENDE PAKKETTEN

5.1. A l g e m e e n
Op grond van literatuurgegevens en vijf uitgevoerde pulsboringen
tot een diepte van maximaal 52 m isde ondergrond geschematiseerd in
watervoerende pakketten en scheidende lagen. Het complex van lagen van
waaruit een wisselwerking mogelijk ismet de situatie aan het aardoppervlak, het hydrologisch pakket, wordt aan de onderzijde afgesloten
door de hydrologische basis.
Van de aangetroffen watervoerende pakketten tot een diepte van 50m
ishet doorlaatvermogen of de kD-waarde bepaald. De gevolgde methode
omvat taxaties van een aantal parameters in de boormonsters, afleiding
hiervan uit beschikbare boorbeschrijvingen en het gebruik maken van
een gegeven relatie tussen de doorlaatfactor k en de betreffende parameters, alsmede de beschouwde laagdikte D.De parameters zijn: het
specifiek oppervlak (U-cijfer)van de zandkorrels, betrekking hebbende
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op de diameter van de korrels, de sortering of spreiding (a),het
slibgehalte (b)en het grindgehalte (c).De doorlaatfactor is teberekenen met devolgende betrekking:

k =<L..a.b.c
U2

(18)

waarin C een constante voorstelt, die voornamelijk afhankelijk isvan
het poriënvolume, de vorm en de oriëntatie van dekorrels. Indien geen
kD-waarden uit pompproeven beschikbaar zijn wordt voor Cveelal 54 000
aangehouden. Voor de toepassing van de correctiefactoren a, ben cis
gebruik gemaakt van tabellen, empirisch vastgesteld door ERNST in 1955
aan de hand van metingen aan monsters (DERIDDER enWIT, 1965). Met
een computerprogramma wordt bij invoer van de correctiefactoren en de
laagdikte D direct dekD-waarde verkregen. De betrouwbaarheid van de
methode kan worden beïnvloed door de gebruikte boormethode en de mate
van nauwkeurigheid waarmee de boringen zijn beschreven. Hoge percentages grind kunnen leiden tot extreem hogek-waarden, indit geval is
van belang of er sprake isvan grindnesten ofmeer verbreide grindlagen.

5.2. G e o h y d r o l o g i s c h e s c h é m a t i s e ring
Het beschouwde gebied isgelegen aan de oostzijde van het IJsseldal. De definitieve basis van het hydrologisch pakket wordt gevormd
door de tertiaire kleilagen, behorende tot de Formatie van Breda. De
diepte waarop deze lagen worden aangetroffen bedraagt volgens
GROOTJANS (1984)ter plaatse van Laren 50m- en bijZutphen 125m-NAP
(VAN REES VELLINGA en DE RIDDER, 1973).
Geohydrologisch kan de ondergrond tussen maaiveld en de hydrologische basis worden verdeeld in de volgende onderdelen (bijlage20):
1.Afdekkend pakket; inhet westen varieert de dikte hiervan van 4 tot
6 m, in oostelijke richting neemt de dikte af tot 1,5 à3m. De
afzettingen bestaan uit slibhoudende fijne zanden met overwegend
bovenin plaatselijk veen- en leemlagen (Formatie van Twenthe).
2. Eerste watervoerend pakket; dit pakket bestaat uit grove grindhoudende zanden. De laagdikte bedraagt globaal 10m en de onderkant
isgelegen opeen diepte van 15m -maaiveld (Formatie van
Kreftenheye).

-29-

3.Eerstescheidendelaag;opeendieptevan15misplaatselijkeen
kleilaagaangetroffendieindiktevarieertvan0,5 tot2,5m
(Eemformatie)(bijlage21).
4.Tweedewatervoerendpakket;ditpakketbestaatuitgrovegrindrijke
lagen.Hetreikttoteendieptevan40à50m.Wanneerdeeerste
scheidende laagontbreektdienenheteersteentweedewatervoerende
pakkettewordensamengevoegd (FormatiesvanKreftenheyeenDrenthe)
5.Tweedescheidende laag;dezelaagbestaathoofdzakelijkuitkleienleemlagen (FormatievanDrenthe).BijEefdebedraagtdedikte
circa20m,inoostelijkerichtingwiggendelagenuit.Deuiterste
begrenzingligtglobaalbijkm11 (bijlage21).
6.Derdewatervoerend pakket;ditpakketheefteenzeerwisselende
samenstelling,overwegendbestaathetuitslibarmefijnetertiaire
zanden.Debeschikbare informatieoverditpakket isbeperkt.In
hetoostelijkgedeeltewaardeeersteentweedescheidendelagen
ontbrekenkanheteerste,tweedeenderdewatervoerendpakketals
ééngeheelwordenbeschouwd.
DebepalingvandekD-waardeisuitgevoerdvoorheteersteen
tweedewatervoerend pakket;alleentenoostenvankm11iseenwaarde
voor kßüß benaderd,gebaseerdopeenbenaderingvoorD3endekorrelgrootteverdelingvandetertiairezandendieenkelemeterszijndoorboord.
MetbetrekkingtotdeverbreidingvandeeersteentweedescheidendelaagishetopvallenddatinboringM271detweedescheidende
laagontbreektendetertiairezandenopeengeringeredieptezijn
aangetroffendanzoumogenwordenverwacht (bijlage21).

5.3. kD-waarden
VoordebepalingvanhetdoorlaatvermogenofkD-waardevande
watervoerendepakkettenisgebruikgemaaktvanzevenboringenmeteen
maximaledieptevan55m.DitbetreftdeboringenM268totenmet
M272dieinhetkadervanditonderzoekzijnuitgevoerdalsmedeeen
vroegere ICW-boringM188enboringGorssel IIdieindertijdis
beschrevendoorhetICW.Delokatievandebetreffendeboringenis
aangegevenopbijlage21.
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De recent uitgevoerde boringen zijn lithologisch beschreven waarbij een aantal parameters betreffende dekorrelgrootteverdeling zijn
getaxeerd. Volgens de inparagraaf 5.1 behandelde methode isvervolgens het doorlaatvermogen van dewatervoerende pakketten verkregen
(bijlage 22a t/m 22g).Zoals reeds eerder is opgemerkt kunnen hoge
percentages grind leiden tot extreem hoge doorlatendheden en dientengevolge tevens tot zeer hoge kD-waarden. Aangezien dit meestal grindnesten betreft en geen doorlopende grindlagen iseen maximale waarde
van 100m.d" 1 voor de doorlatendheid voor deze lagen gehanteerd.
Inaansluiting op de geohydrologische schematisering (bijlage 20)
en deverbreiding van de scheidende lagen (bijlage 21) is het traject
tussen Eefde en Lochern indrie gedeelten opgesplitst. Voor elk deel is
het gemiddeld doorlaatvermogen bepaald voor zowel het eerste als het
tweede watervoerende pakket (bijlage 23).Voor het oostelijk gelegen
deel waar de eerste en tweede scheidende laag ontbreekt en de basis
van het derde watervoerende pakket niet isbereikt iseen waarde voor
k 3 D 3 getaxeerd op grond van de totale dikte en de doorlatendheid van
het enige meters diep aangeboorde watervoerend pakket. In het middengedeelte kunnen drie watervoerende pakketten worden onderscheiden, bij
M 271 isechter de tweede scheidende laag niet aangetroffen. Dit zou
kunnen betekenen dat ter plaatse het derde watervoerende pakket van
invloed is. Inhet westelijk gelegen deel isaan de noordzijde van het
kanaal de eerste scheidende laag aangetroffen, aan de zuidkant
(Gorssel II)ontbreekt deze echter. Het voorgaande betekent dat aan de
noordkant het eerste en tweede watervoerend pakket van elkaar zijn
gescheiden terwijl aan de zuidkant sprake isvan één watervoerend
pakket. Inhet gebied waar de Iescheidende laagwordt aangetroffen,
kan de kwelstromingvanuit het kanaal aanzienlijk worden beïnvloed
door het meer of minder diep heien van de stalen damwand.

6. SAMENVATTING

Op verzoek van de Rijkswaterstaat, directie Overijssel, is een
onderzoek uitgevoerd naar hydrologische en bodemfysische parameters in
de omgeving van het hoofdkanaal van deTwenthekanalen tussen Eefde en
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Lochem.De betreffende parameters zullen worden gebruikt bij eenmodelmatige berekening van de toename van dekwel tengevolge van devoorgenomen verruimingswerkzaamheden ten behoeve van dewaterafvoer. Hierbij
zullen tevens deeffecten voor de aanliggende landbouwgronden worden
bepaald en zal naar oplossingen worden gezocht om dekwel teverminderen dan wel om de gevolgen ervan op andere wijze op te heffen.
Van dekanaalbodem zijn op uitgebreide schaal ongeroerde monsters
verzameld waaraan de doorlatendheid isbepaald. Hierdoor isniet
alleen informatie verkregen over de bodemweerstand maar tevens over de
samenstelling van het bodemmateriaal. Direct bij de sluis bij Eefde is
vanwege een dikke baggerlaag een bodemweerstand van circa 150dgevonden.Voor het overige deel varieert de bodemweerstand van 1tot 30d
met een tendens naar een afnemende weerstand inde richting van
Lochern. Inhet algemeen leveren dunne baggerlaagjes op de kanaalbodem
de grootste bijdrage aan de bodemweerstand. Bij het uitvoeren van
baggerwerk en eventuele verruimingswerkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met eenbelangrijke afname van de bodemweerstand gedurende onbepaalde tijd.
De hydraulische weerstand van het relatief dun afdekkend pakket is
bepaald door middel van infiltratieproeven en uit doorlatendheidsmetingen aan ongeroerde monsters. Inhet westelijk deel varieert de
c-waarde van 0-25 d, in het oostelijk deel komen plaatselijk waarden
voor van 25-75 d. Indit deel zijn tevens boven de grondwaterspiegel
op een aantal lokaties leemlagen aangetroffen met een relatief hoge
c-waarde. Het isniet duidelijk geworden welke verbreiding deze leemlagen hebben en inwelke mate zede afvoer van het neerslagoverschot
kunnen stagneren.
Uitgaande van de bodemkaart en gegevens van boringen tot 5m
diepte iseen overzicht samengesteld van de zogenaamde bouwstenen op
grond van textuurkenmerken. Voor deze bouwstenen zijnK(h)-en 0(h)relaties afgeleid uit literatuurgegevens. Met het programma CAPSEV
zijn capillaire fluxen berekend voor de aangetroffen kaarteenheden
gecombineerd met een tweetal verschillende ondergronden. Als criterium
voor het samenvoegen van een aantal kaarteenheden tot bodemfysische
eenheden isoverwegend een spreiding van 10tot 20 cm in de grondwaterstandsdiepte aangehouden bij fluxen van 1en 3mm.d-*. Voor de
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drie onderscheiden bodemfysische eenheden zijn voor de bouwstenen
waaruit deze zijn samengesteld K(h)-en 8(h)-relaties berekend. Ten
behoeve van de invoer voor GELGAM zijn twee bewortelingsdiepten
beschouwd, namelijk 30en 60 cm. Voor het resterende deel van de
onverzadigde zone zijn constanten bepaald voor deK(h)-relatie zoals
deze voor de invoer van GELGAM isgedefinieerd. Hierbij dient teworden opgemerkt dat in een enkel geval de K(h)-relatie niet ideaal was
weer tegeven door de inGELGAM gebruikte functies.
Uit een aantal uitgevoerde pulsboringen aangevuld met gegevens van
bestaande boringen isde ondergrond geschematiseerd in watervoerende
pakketten en scheidende lagen.Voor dewatervoerende pakketten tot een
diepte van 50m ishet doorlaatvermogen ofkD-waarde berekend op grond
van de korrelgrootteverdeling. Voor de hydraulische weerstand van de
eerste en tweede scheidende laag isgeen waarde vastgesteld. Inhet
westelijk deel,waar met name in sterke mate sprake isvan een potentieel kwelgebied, kan de verbreiding ende hydraulische weerstand van
de eerste scheidende laag van betekenis zijn voor dekwelstroming vanuit het kanaal. Bij een weerstand van enige betekenis voor deze laag
dient immers alleen rekening teworden gehouden met het eerste watervoerende pakket in de omgeving van het kanaal.Daarnaast kan het meer
of minder diep heien van stalen damwanden bij de verruimingswerkzaamheden de kwelstroming vanuit het kanaal aanzienlijk beïnvloeden.
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