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Inleiding
Het onderzoeknaardeinvloedvande regenvalopdestijging
vanhetgrondwaterenophetbergend vermogenf heeft plaatsgevonden
inhetstroomgebied vandeLuntersebeek.Bijdeboerderij de
GrooteVoort,welkegelegen isaandeOverwoudsebeekendePostweg,
opongeveer tweekm tenwestenvanLunteren,werdendewaarnemingen
verrichtmetdevolgende zelf
registrerendemetera.Eenregennieter,
eengrondwaterstandsmetereneenbeekpeilœeter.
Hetterrein islichthellendvanoostnaarwestenbestaatuit
grasland.Hetprofielheefteen sterkhumeuze somslemigebovenlaag
van ongeveer30cmdikte,liggend opdichtfijnwitgeel zand.Met
sterkeregensheeftsnelpiasvormingplaats.Eengrotebergingscapaciteitbezittendezegrondenoverhetalgemeennietzoals laterzal
wordenverklaard.
Dergelijke grondenkomenovergrote oppervlakten indeGelderse
valleivoorevenals inveleanderebeekj-ebiedeninonsland.
Hetafvoeronderzoekbijbeken isinBed^rland totdusverrevooralaangepaktalseenuitbreidingenverfijningvanhetdrainageonderzoek.Menheeftveleformulesontwikkeld,dieregen,grondwaterstand
enafstromingmetelkanderverbonden.Aandezeformules liggenechter
eenaantalveronderstellingen tengrondslag,dievoorhetene probleemeenredelijkevereenvoudigingkunnen zijn,terwijlvooreenanderprobleemdezelfdeveronderstellingheelgóéd elkuitzichtkan
vernietigen om toteenjuiste oplossing tekomen.
Eenbelangrijke grondslagvoordekeuzevandezeveronderstellingeniseenscherp inzicht inwatermethetregenwaternuprecies
gebeurt.Speciaal tenaanzienvandeinvloed vandegrondwaterdiepte
opdebergingenvan»ogsHjkebovengrondse afvoerbestaatveelonzekerheid.Indevolgendebeschouwing wordteenoverzichtgegevenvan
eenonderzoek,dat totdoelhad,een inzicht tekrijgen indewijze
waarinhetwaterzichnaardebeekbeweegtendeprincipes,waarop
mensenafvoertheoriezoumoetenbaseren.

I*p()
<u os \

- 2-

Degebruikelijke waarnemingen zijnbijhetgebruikelijkeonderzoekveelaldag-enweekwaarnemingenvoorregen,beekpeilen
grondwaterstand geweest*Omeengoed inzicht tekrijgen inwater
naeenregenbuinugebeurt leekdeaangewezenweg»metzelfregistrerende instrumentenderegen,afvoerengrondwaterdiepte teregistrerenendeveranderingennaelkeregenbuivanenige omvang
inbeschouwing tenemen.
Devolgendeparagrafenbehandelendereactietijd vangrondwaterenbeekpeil tenopzichtevande regenbui,desamenhangtussen
regen,grondwaterdiepte en waterstandsstijging.
Hetdoelvanhetonderzoek wa3meerspeciaal,een indrukte
verürijgen,welkdeelvandeafvoerdoordegrond plaatsvindten
beheerstwordtdoordrainageformulesenwelk deelviaplassenen
greppelsoverdegrond plaatsvindtenbeheerstwordtdoorallerleiniet informulesuit tedrukkentoevallighedenvanhetmaaiveld oppervlakendeonderhoudstoestandvandegreppels.

A.Opzetvanhetonderzoek

Destijgingvanhetgrondwateralsgevolgvande regenisvan
eengrootaantalveranderlijke factorenafhankelijk.Enkelefactorenzijnide totalehoeveelheid neerslagendeintensiteitvande
enkelebui,dedoorlatendheidvandegrondlagen,deuitdrogingsgraad vandebovengrond,het tijdsverschil tenopzichtevande
voorgaande bui,deafvoersnelheidvanhetgrondwaterdoordeondergrond,depiasvorming endeafvoeroverofdoordehuaeuzebovenlaag.
Hetdefactorverdampingbehoeftbijdezestudiegeenrekeninggehouden teworden.Ditvindtzijnoorzaak inhetfeit,dat
metdebetrekkelijkkorte tijdvakkenvandeenkele regenbuikan
»ordengewerkt,waarbinnendeverdamping teverwaarlozen is.Tijdensderegenisdestralingdoordebewolkingbeperkt,deluchtvochtigheid isgrootendeverdampingdaardoorminimaal.
Destijgingvandebeekpeilen isvandezelfde factorenafhankelijkalsdestijjingvanhetgrondwater.Echterhebbende
regenintensiteitendeverzadigingsgraadvandegrondmetbodeavoehtophetmomentdatderegenvaltofwanneerdeverzadigingsgraad tijdensdelangdurige regentoeneemteengrote invloed op
deafvoer.

-3Gegevensdie indepraktijkeenvoudigverzameld kunnenworden zijnvandrieërleiaard,namelijk:
1.dedieptenvanhetgrondwaterbenedenmaaiveld
2.deregenhoeveelheden
3»hetbeekpeil
Devariatie inhetbergend vermogen,dedoorlatendheid,de
ondergrondseafvoer,deafvoeroverde oppervlakte ofdoordeloese zodelaagenanderebelangrijke factoren zouden inhetlaboratorium zijntebepalen ofuitspecialewaarnemingen zijn teberekenen.Als routinewaarnemingen zijndergelijkebepalingenteomslachtigente tijdrovend.

Bijdebeschouwingvandestrokenvande zelfregistrerende
instrumentenvalthetop,datniet iedere regenbuieengrondwaterstandsstijging ofeenbeek^eilstijgingtengevolgeheeft.Ookis
deverhogingvanhetgrondwaterofvanhetbeekpeilbijongeveer
gelijke regenbuienniet steedsgelijk.
Omde invloed vanderegenopdeafvoerna tegaan,werden
inhetbovenstroomsgsbiedvandeLunterse beek,bijde Overwoudse
beekaandePostweg,waarnemingenverrichtbetreffende deregenval,degrondwaterstanden deafvoervandebeek.Biertoe werdvan
zelfregistrerende metersgebruikgemaakt,teweteneenregenmeter,
eengrondwaterstandsmeter eneenbeekpeiIraeter.Opdestrokenvan
deregenmeterkonhetbegintijdstipvanderegen wordenvastgesteld,dochookde tijdsduurvanderegenbuiendehoeveelheid
neerslag.Doordebeideanderemeterswerd hetbegintijdstipvan
degrondwaterstijging ofbeekpeilstijgingvastgelegd,doch tevens
deduurvande stijgingenendestijghoogte.Het tijdsverschil
tussenhetbeginvanderegenenhetbeginvandepeilstijgingen
kondaardoorwordenbepaald.Hetbodemprofiel,zoalsdatter
plaatsevanhetwaarnemingspuntaanwezig iskomtzeerverbreid in
hetstroomgebied vande Luntersebeekvoor.Hetbestaatuiteen
sterkhumeuzebovenlaagvanongeveer30cmdiktemeteenweinig
slib,metdaarondereengeel-witte,vrijdichte zandondergrond.
Debewerkte gegevens zijnallegedurendedeperiodevannovember 1959totjuni1962teveldebepaald.Betrouwbareafvoergegevenszijnechtervanaffebruari 1961 terbeschikking.
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degrondmater-enbeekpeilsti.jging

Doorvast testellen welketijdverloopttussenhetbeginvan
deregenenhetbeginvandegrondwater-ofbeekpeilstijging,kan
meneenindrukkrijgenvandewijzewaaropregen totafvoerkomt.
Isbijvoorbeeld devertragingstijdvanhetbeekpeilgelijk ofkleinerdandievandegrondwaterstijging,danmagverondersteld wordendateendeelvanderegennietofvooreenkleindeeldoorde
ondergrondwordtafgevoerd.Deafvoervermeerderingmoetdandoor
versneldeafvoerenlangsderandenvandeslotenenbekenworden
bewerkstelligdenverderdoorafstromingdoordebovenlaagof
door oppervlakte-afstroming.
Vanderegistreerstroken zijndieregenbuienuitgezocht,welkeeengrondwater-ofbeekpeilstijgingveroorzaken.Devertragingstijdenzijnzeervariabel.Deoorzaakhiervan is,naarwijons
voorstellen,een samenspelvaneenaantalfactoren,dienietieder
voorzichzijnaftezonderen.Enkelevandezefactorenzijnsde
dieptevanhetgrondwater,hetbergend vermogen,debevochtiging
vanhetprofiel,deintensiteitvanderegenenz.
Bijeengroteredieptevanhetgrondwater zaldetijdsduur
dienodig isomhetregenwaterincontact tebrengenmetdegrondwaterspiegelgemiddeld langer zijndanbijeenhogeregrondwaterstand.Wordenineengrafiekdevertragingstijdenvandegrondwaterstijging tenopzichtevanhetbeginvanderegenbuiuitgezet
tegendedieptevanhetgrondwatervóórde stijging,danblijkt,
datdezevertragingstijd hierechternietmeesamenhangt (ziefiguur1).
Iseenregenintensiteit daarentegengroot,danwordtdeiadr
ingingssnelheidvanhetregenwaterookgroterendevertragingstijdkleiner.Deze tijd wordtookkleinernaarmatehetprofiel
dooreenvoorafgaandebuigoed isbevochtigd.
Hogegrondwaterstanden inde zomer,van30cmdiepteenminder,gaangepaard meteen zeerkleinbergend vermogen.Doordat
bijdezegrondwaterstand hetbeekpeilbetrekkelijk laagis,zal
inhetperceeleenvergroteondergrondse afvoeroptreden,die
hetgrondwatersneldoetdalen.Valtbijzeerhogegrondwaterstandeneenregenbui,dan zaldeaanvoerintensiteitvanhetregenwater
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wileengrondwaterstijging ofeenconstantniveauoptreden.Hierdoorzaldevertragingstijd bijhogegrondwaterstanden groter
zijndanbijietsdiepere waterstanden,waarbijeenkleinereafvoerintensiteitaanwezigis.
Uithetgevondenmateriaalblijkt,datdevertragingstijd
bijeengrondwaterdiepte tussende50en60cm,van0-9§uurvarieert,ziefiguur 1.Indezefiguuriseen onderscheid gemaakt
tussendevertragingstijden indezomereninhetvoorjaar,fiet
valtopdatdevertragingstijdengedurendehetvoorjaar zeerkort
zijnnamelijk0-^uur.Slechts intweegevallenbedroegdevertragingstijd 2uur,terwijl devertragingstijdenindezomerveelgroterzijneneenveelgrotere spreidinghebben.
Toch tredenindezomerbijsterkeregenintensiteiten enbij
hogegrondwaterstanden zeerkortevertragingstijden op»Alsvoorbeeld isinfiguur 1eenbuienreeksmeteenstippellijnaangegeven.Indezefiguurisdevariatievandevertragingstijd ende
grondwaterstijgingnategaan.Degegevens zijnontleend aandie
vande onderstaande tabel.
fabel1
De invloed vanderegenvalopdevertragingstijd vande
grondwaterstijging enbeekpeilstijginginaugustus1961
Datum^ e e r s ^ a ßIntensiteit Grond».
Vertragingstijd
mm
Ninmm/uur diepte/cmgrondw.stijging beekpeil

15/e

12,2
10,6

1,3

74,5

3,-

2,-

17,28,-

22/8
24/8
25/8

16/8
1819/8
19/8
21/8

61,5

5,5 uur
3,- n

7,5 uur
3,- »

0,2

49,5

-

-

1,3

49,5

2,-

«t

3,-

n

7,-

35,-

2,5

N

2,5

M

7.5

1,9

12,-

3,-

n

•1

4,8

1,9

28,-

n

6,5

3,5

24,5

2,25 11
n
0

3,4,0

n

Devertragingatijdenvoorhetbeekpeilhebbenbijnadezelfde
grote spreidingenalsdievanhetgrondwater.Wordenvandezelfde
buienuit tabel 1devertragingstijdenvanhetbeekpeiluitgezet
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figuur2.Ookindezefiguuriseen onderscheid gemaakt tussende
voorjaars-enzomerregenbuien.Hetblijktnudatdevoorjaarsregena
nietsteedseenzeerkortevertragingstijd voorhetbeekpeilopleveren.Despreiding inde tijdenbedraagtvan0-4i;uur.Hetblijkt
nudatdebeekpeilverhoging,veroorzaakt doorvele zomerbuien,snellerreageertdandegrondwaterstijging.
In5gevallenbleek inde zomerhetbeginvandestijgingvan
hetbeekpeilbijnasamen tevallenmethetbegintijdstipvande
regen,terwijldegrondwaterstandstijging slechts in2gevallengelijktijdigmetderegenreageert.
Wordendevertragingstijdenvanhetbeekpeilenhetgrondwater
tegenelkaaruitgezet,zoalsinfiguur3»danblijktdatinde
meestegevallenhetgrondwatereerderreageertdanhetbeekpeil.
Indezegevallenwordtduseersteengrotere grondwaterverhoging
tussendeslotenenbeken doorhetneerzakkende regenwateropgebouwd.Pasnadatdedrukverhoging indevormvangrotere opbolling
tussende leidingen isontstaan,vindteenzodanigevergrotegrondwaterafvoerplaats,datdeze indebeek totuitingkomt.
Echterdoenzichverscheidene gevallenvoordatdevertragingstijdgelijk is.Depunten liggendanopde45 lijn.Dedrukverhogingheeftdandirecteengrotereafvoerdoordegrond tengevolge
ofeendeelvanhetregenwaterwordtdirectlangsdeslootranden
afgevoerd,waardooreenvergrotebeekafvoer totstandkomt.Bij
groteen intensievebuien,vooral inde ïomer,heeftdastijging
vanhetbeekpeileerderplaatsdandievanhetgrondwater.Indezegevallen iswaarschijnlijk eendeelvanhetregenwatereerder
indeslootofbeekdanbijhetgrondwater.Hetregenwater zalin
datgevalsneldoor,ofoverdebouwvoorenvandeslootkanten
zijnafgevoerd.
Eenveldproefwerd genomen,waarbijeenoverdektezinkenbak
tegendeafgestoken wandvandeslootkantwerd geplaatst,opeen
dieptegelijkaandievande overgangvandehumeuzebovenlaag
naarde zandondergrond.Indezebakwerd bijsterkebuienwater
opgevangendatuitdehumeuzebovenlaag treedt,hoewelhetgrondwaterop eengroterediepte 3tonc.Aangenomen wordt,datbijdéze
slagregensdeinfiltratiecapaciteitvande zandondergrondwerd
overschreden,waardooreendeelvanhetregenwaterhorizontaaldoor
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Eenminofmeergrootgedeeltevanderegenwordtduswaarschijnlijkalsgevolgvanhoge regenintensiteitendaartegenoverkleinedoorlatendheidviadeoppervlakkige lagenafgevoerd,
zenderdatdegrondwaterzonedaarbijwordtgepasseerd.Dezeoppervlakkige afstroming levertdeverklaringvoorhetbetrekkelijk
snelleopkomenvandeafvoergolven,dieookweersnelverdwenen
zijn,omdat deleidingeneengrote afvoercapaciteitbezitten.
Hieropwordtnaderhand nog teruggekomen.

II. Degroottevandegxondwatersti.jging
Devariatie indegroottevandegrondwaterstijgingisafhankelijkvandehoeveelheid neerslag,dev-^rzadigingstoestandvande
gronden dedieptevanhetgrondwater- Uitdeverzamelde gegevens
leekdestrekkingnaarvoren tekomen,datbijeenkleineregenhoeveelheid destijgingvanhetgrondwaterbijdiepe,zowelalsondiepegrondwaterstandengeringerisdanbijgemiddeldewaterstanden. Bijde ondiepegrondwaterspiegel zoudegeringegroottevan
destijging zijnoorzaakvindenindeberginginplassenenverhoogdeafvoer.Bijeendiepewaterspiegelwordtdegeringe stijgingveroorzaaktdoordateendeelvar,deneerdalende regenhoeveelheid onderweginhetprofielblijfthangenendusnietofnietdirect tothetgrondwaterdoordringt.
Omdegroottevandestijgingtebenaderenwerdenbijgrondwaterdiepteklassenvan 10cmdeneerslagendestijging ingrafiekentegenelkaaruitgezet.Daarbijwerd gesplitstnaardevoorjaarstoestand endezomertoestand.Deze scheidingverantwoordtde
groteverschillen indeverzadigingstoestand vandegrond.
Doordestippen indegrafiekenwerdenlijnengetrokken,die
perklasse van 10cmgrondwaterdiepte,degemiddeldemaximale stijgingweergevenveroorzaaktdoorvariërende neerslaghoeveelheden.
Voor zeergrotehoeveelheden regen-indezomervanmeerdan30
tot50mm ineenenkelebui-werdaangenomen datdeverzadigingsgraadvandegrond dievande winterbenadert.Degrondwaterspiegelbevindt zichineennormale zomermeestalnietveeldieperdan
80cmensteltdusgrenzenaanhetmaximalebergendvermogen.
Doorsamenvoeging vandeafzonderlijkelijnenpergrondwater-
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klassevan10ca»,ontstond eenverzamelfiguur,dievoordezediepteklassenhetverband weergeeft tussendemaximalestijghoogte en
deneerslag.Defiguur4ageeftdevoorjaarstoestandaanbijveldcapaciteitenfiguur4b» dezomertoestand.Indit laatstegevalis
doordeverdampingvanhetgewaseenzekerematevanuitdrogingin
debovenste lagenopgetreden.

Doornudeze figurenomtezetteninandere,waarbijdestijgingendedieptevanhetgrondwaterevenvoordebuiopdeassen
staanaangegeven» ontstaande overeenkomstige figurer.5&en J D *
üitdezefigurenblijktnudegeringmaximalestijgingvan.het
grondwaterbijdehogeenbijdediepegrondwaterstanden.Degrootstestijging zalmenbijmatigdiepe watorctandenzienoptreden.

III«Het pergt-ncveraoge?!vande^rond

Omeenidee tekrijgenvanhetbergend vermogenvandegrond,
werd deverhoudingbepaald tussendegevallenneerslagvaneenenkelebuiendedaarnaoptredende grondwaterstijging.Dezeverhouding
wordtdegrondwaterstijgingscoëfficientgenoemd.Invelegevallen
komtdeze coëfficiëntovereenmethetbergendvermogenvande
grond,teweten,hetvermogenomeenhoeveelheid wateruitgedrukt
inaan,inhetprofielmeteenzekeraantalmm waterstandsstijging
tebergen.Eetbedragvanderegenuitgedrukt ir;cmgedeeld door
destijging incmvandegrondwat~rspiegülgeefthetbergendvermogen.Bijoplopende grondwaterstandenneemthetbergend vermogen
afenbijuitdrogingendiepewaterstandenneemthettoetotwaardendietot 15a 2öfokunnenbedragen.Somsisdeverhoudingneerslag totgrondwaterstijging geengoedenaatvoordeberging.Onderdieomstandigheden 'vordtdeuitdrukkinggrondwaterstijgingscoëfficientgebezigd.Ditdoetzichvoorwaar oppervlakte-afvoer
ofafvoerdoordeondergrond eennietmeerverwaarloosbaarbedrag
uitmakenvandewaterbalans.
Degrootte vandestijgingvanhetgrondwater isondermeer
afhankelijkvan dedieptevanhetgrondwaterenderegenhoeveel-
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mogelijk catalhetwaterinhetprofielblijft hangen.Eetquotient 100S*S,(iJ-neerslag inmmenS»grondwaters-tijgingin xm)
wordt,indien geen stijgingoptreedt,oneindig groot.Bijeen
diepegrondmaterstand,dienormaal indezomervoorkomt,zaleen
zekerematevanuitdroging vandebovengror-dvoorkoaen,die door
deregenwordtaangevuld.Eendeelvanhetregenwaterbereiktde
grondwaterspiegel daninhet geheelniet.Eogewaardenvanhet
quotientkunnendanookopeenwaterberging indebovenste lagen
wijzen.
Eenhogegrondwaterstand gaatgepaard meteen,rote opbolling
endaarbij treedteengrotereafvoervanhetgrondwater op.Isbij
eenvolgende kleineregenbui deaanvoervan hetdoor degrond sakkenderegenwaterkleinerofgelijkaan deverhoogdeafvoervanhet
grondwaterendeafvoerdoorde bouwvoordan treedt ookgeengrondwaterstijging op.Degroottevande grondwaterstijging,bijeenbepaaldehoeveelheid neerslag,wordtbijeensteedshogerwordende
grondwaterstand geleidelijkkleiner,omdatdezegrootteafhangt
vanhetverschil tussenaan-enafvoer.Bijeenverzadigingvande
grond,dusbijgrondwaterstanden dichtonderoftotaar.hetmaaiveld,wordtdestijgingvanhetgrondwatergelijk 0cm.Daarnaen
somseven tevorengaateennieuwe invloed werken,namelijkhetoverschotaanregenwaterwordtoverendoordebovengrond afgevoerd en
plassenkunnenontstaan.
Vaneengroot aantalbuienwerd dezeverhoudingberekend en
welvande "droge"periode oktober 1959 totjuli 1960endedaaropvolgende "natte"periodevan.julii960totjuni 1962.
bordendeberekendeK/spercentagesvaneengrootaantalbuienineengrafiek tegendiedieptevanhetgrondwaterbijhetbeginvandebuiuitgezet,danblijktuitfiguur6,datdezepercentagessterkuiteenlopen.Bijeennaderebeschouwingblijkendepuntenzichopeenbepaalde wijze tegroeperen.DeK/Spercentages in
hetvoorjaar 19^1en 1962lopenopvan 2,5%totongeveer4,5^bij
grondwaterdieptenvan57»5totbijna30cm.Dezeü/spercentages
kunnengelijkgesteld worden aanhetbergingspercentage.Dezepuntenzijnindefiguur 6aangegevenmeteenomkringdestipenhebbenbetrekking opeennormalevoorjaarsvochtvercelinginhetprofiel.Defiguur7*tevenalsdevolgendefiguur Tb isuitdeover-
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zichtsfiguur6gelicht.
Hetvalt opdatnaeenwinterdegrondvmterstandenbetrekkelijkdiepkannen zijn,namelijktussen de50en 60cm,terwijlhet
bergingspercentage gering is»namelijk2,5à3»5^» Debovenlagen
vanhatprofielblijkenbijnavolledigverzadigd tezijn.Ditwordt
inde praktijk waargenomenaanhetdrassige grasland enhetsnel
vormenvan plassen ir:kuiltjes.Afhankelijk vanhetjaar,begint
ongeveervanafmei,doorde --roterwordendeverdamping,debovengrond opte drogen,zodatondankshetoplopenvande waterstand
tengevolgevaneenvocrjaarsregen hetbergingspercentage toeneemt
tot4,5%» Daarnaneemthetlï/spercentage cfhetbergingspercentageinhetgroeiseizoen toedooreendalendewaterstand ende toenemendeverdamping.Bijeendiepte van40cmbedraagthetbergingapercentage ongeveer6,75$enbijeendiepte van75 cmbedraagthet
ongeveer9^-»
Infiguur7*

L

~> desamenhang tussendebergingsveranderingen

degrondwaterstandvoorhetvoorjaartotjuli1961meteenstippellijnaangegeven.Dedstazijnbijdepuntenvermeld.Decirkeltjes
indefiguurzijndegegevensoverhetnattevoorjaarvan1962tot
juni.Hetblijktesthetnatte jaar1962tot15junihydrologisch
ineenvoorjaarstoestand verkeerde wantde spreidingvanhetK/S
percentagevarieertvan3»57=op29aprilen6meimetbijbehorendewaterstanden vanrespectievelijk 46en52,5cw,tot4,5$op
21meien4,45*op 15junimeteengrondv?ater
standvan69,5cm.
Hetgemiddeldeverband tussenhetK/spercentageofhethierA
medegelijkgestelde berging?percentageendedieptevanhetgrondwaterkan,voordebetreffende waameningsplek,onderdewisselendevochtto?standenvoor.de zomertotheteindevanhetjaarworden
weergegevendoordegetrokken lijnA-A'uitdefiguur6«.
v

oordedroge periodevan 1959-1960liggenvele punten opde

gebogenstreeplijn B-B*.Degrondwaterstand dieireennormale zomertotongeveer70cmondermaaivelddaalt, WVBindit tijdvak
dus zeerdiepnamelijkruim 1m.Debovengrond wasdan ooksterk
uitgedroogd.Erheerstduseengrootvochtdeficit.Debergingsöapaciteitwasdusookgroot,evenalsdegrondwater3tijgingscoêfficient.Indezedroge periode zijnzwarebuienofopafzonderlijke
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danwelopopeenvolgende dagengevallen,vooralnajuli i960.
Tochbleekdatbijgrondwaterdieptenvanminderdan60cmonder
maaiveld hetï\/spercentage ongeveer2,5/*kleiner tezijndanbij
eenmeernormalebevochtigingstcest&ncvanhetjaa.r1Ç61.
Alsoorzaakvan citkleinere percentage inhetdroge jaar
kunnen underandere tweefactorengenoemd worden.
1.Doorde series zwarebuienheeftdebovengrond hetverzadigingspuntbenaderd waardoordebergingkleinerwerd endestijging
vanhetgrondwaterwerdgroterdanondernormaleomstandigheden
bijdiegroterediepte.
2.Doordesterkeuitdrogingheefteen zodanige luchtabsorptie
plaatsgevonden,datdoordedaardooroptredende luchtinsluitingendestijgingvar:hetgrondwatermeeristoegenomendanonder
noraaler*omstandigheden.
Inverband met dit1.atstepuntkanopgemerktworden,dat
meermalenwerd geconstateerd datdeondergrond naeensterkebui
zeerongelijkmatigbevochtigd was. Gevonden werddatgroteplekkeninhetprofiel zeerdroogwaren,dochnaastdezedrogeplekkenkwadengoed bevochtigde plaatsenvoor.Naeenregenvan 30mm,
welke zevendagenvan tevorenwasgevalleneneenregenvan7»5BHB
vandevorigedag,werden innovember1959ringmonstersgenomen,
die inhet laboratorium opvochtgehalte werden.?e-analyseerd.
Vochtgehaltevan 5en 11,5volume-procenten kwamenopdezelfde
dieptevlaknaestelkaarvoor.Doordedroge enwermeperioden tussendebuienin 1959enbegin 1960,werd degedeeltelijkaangevuldevochtvoorraad snelverdampt,waardoorhetvochtdeficitweeraanmerkelijk was toe-enomenophetmomentdatdevolgendebuiviel.

Bijdebeschouwingvaneenreeksbuien,dietelkenseendag
naelkaarvielen,zaldoorde stijgingvanhetgrondwaterenhet
vochtgehalte indecapillaire zonehetberekende N/S percentage
van devolgendebuimoetenafnemen.Opdegrafiek infiguur6 zal
hetpercentage ongeveerteruglopen lRngsdelijnA-A',diehetgemiddelde percentageaangeeftbijdevariabeledieptevanhetgrondwater.Nublijktdatdeeerste buieneenafnamevanhetpercentage
teziengevenendevolgende buiplotselingeensterkvergroot N/s
percentage laatberekenen.Erheeft,watbetreftdewaterberging
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bijhoge grondwaterstanden,zicheenanderverschijnselvoorgedaan.
Hetberekende grote N/spercentagekomtnunietgeheelvoorrekeningvande berging inhetprofiel» dochvooreendeelalsberging
vandeneersla«:aandeoppervlakte indevormvanplassen ofals
eenversterkte afstromingdoorde bovengrond zowelalseenverhoogdeafvoernaarde ondergrond.Beregenhoeveelheidwordt dusniet
meeruitsluitend voordestijgingvanhet grondwatergebruikt.In
werkelijkheid isslechtseengedeeltevanderegentengoedegekomenaancestijgingvanhetgrondwater.Yoordeberekening zoudan
infeiteeenkleinereneerslaghoeveelheid aangenomenmoetenworden,
welkemen daninverband zoumoetenbrengenmetdekleinewaargeno^
menstijging.
Inhetvfld iswaartenemen,datdestijgingvanhetgrondwaterdichterbijhetoppervlak sterkwordtafgeread.Flasvormingop
de;.ercelen,somsvlaknaast degrondwaterhuis,isdikwijlswaar
tenemen,terwijlopdatmoment c&gen.etengrondwaterstandop 10
tot50cmondermaaiveld staat.Dathetgrondwater opdemeetplaats
doornormale regensveelalniethoger stijgtcanongeveer30cmbenedenhetmaaiveld kanveroorzaakt wordendooreenvol capillaire
zone,ofeengrotedoorlatendheit vandehumeuzebovenlaag.
Depunten incefiguur 6,welke toestandenweergeven diebij
grondwaterstancenhogerdan50cmondermaaiveld voorkomenenwelke
K/Spercentagesaangeven,diegroter zijndanzouovereenkomenmet
hetgemiddelde bergingspercentage bijdeaehogegrondwaterstanden,
gevenaan,c^tverschillendevormenvanafstroming optraden.
Eogeli/spercentagesbijdiepegrondwaterstanden,diebetrekkinghebbenopkleine regenbuienkunnenduidenopneerdalend vocht,
datindecapillaire zoneblijfthangen.
Eenviertalvoorbeeldenverduidelijken hetgedragvanhet
Îî/Spercentage onderinvloed vanderegenengrondwaterstijging.
Infiguur7beyndezepuntenuitgezet.
Hetbeginvende"natte"zomeri960kenmerkte zichdoorzware
buien,meteengroteregenintensiteit,die opdeuitgedroogdebovengrond vielen, zietabel?,
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a . Begin " n a t t e " zomer 1960
Heerslag
Datum
mm

lil

12,6

6-9/7
10/7

49,9
8,1

I n t e n s i t e i t Grondwaterdiepte S t i j g i n g H/S
om - m.v.
mm/uur
voor de s t i j g i n g
cm
"£>
3,15
3,12
1,8

102

10,-

12,6

92

60,-

8,3
18,-

40,5

4,5

Tengevolge van de e e r s t e twee buien loopt h e t H/S percentage
of het bergingeperoentage t e r u g van 12,6 t o t 8,5%, zie curve a in
figuur 7fc,Bij de l a a t s t e bui werd h e t percentage verhoogd t o t 18%.
Door de bui van 49,9 œn s t e e g het grondwater t o t 32 cm beneden
maaiveld. Het hele p r o f i e l was dus d o o r n a t . Ka e e n d a l i n g van h e t
grondwater van 8,5 cm v i e l de volgende dag 8,1 mm r e g e n . Op dat
moment was reeds een verhoogde afvoer aanwezig door de zware r e genval van b i j n a 50 mm. Hierdoor bleef de s t i j g i n g van het grondwater t o t 4,5 co b e p e r k t .
Volgens de l i j n B-B' zou b i j een grondwaterstand van 40,5 cm
een N/S percentage behoren van 3?c. Om een s t i j g i n g van 4,5 cm te
veroorzaken b i j een overeenkomstig bergingspercentage van 3% zou
volgens de berekening "100N 1 45 • 3» » l e c h t s 1,35 om regen v o l doende z i j n . De r e s t van h e t regenwater, verdeeld over p i a s v o r ming, oppervlakte-afvoer en afvoer door de grond, bedraagt dus
6,1 mm - 1,4 mm • 6,7 &m*
Een tweede b u i , die gedurende de tweede week van augustus
I960 v i e l werd aan een beschouwing onderworpen, zie curve b in f i guur 7b .
Tabel 3
b.Augustus I960

Datum

Neerslag Intensiteit Grondwaterdiepte Stijging »/S
cm-m.v.
mm
mm/uur
voorde stijging
co
i»

9/8
10/8
11/8

10,3
10,8
10,1

1,1
0,75
0,72

12/8

8,-

2,63

84

10

74
55
33

19
22
7

10,3
5,7
4,6
11,4

- 14Intabel3iseenafnamevanhetfi/Spercentage doordeeerstedriebuienaangegeven.Hetgrondwater isblijvenstijgentot
33cmondermaaiveld,voordat delaatstebuiviel* Dezebuivan
8mmvaltmet eenvrijhoge intensiteit opeenbijnaverzadigde
grond, zodatdeze 8mm regennietgeheelmeerinhetprofielkan
«ordenopgenomen.Oppervlakteberging enafstroming zalhebben
plaatsgevonden indevormvanplasseneneenverhoogdegreppelenslootafvoer.Ditkomtweer totuiting indeverhogingvanhet
berekendeN/Spercentagevan 11,4%»Doordatdebeekpeilmeterin
dejaren 1959en1960teonnauwkeurig reageerde,zijngeenafvoergegevensoverdie periodebekend«

Dederderegenbui,diewerd onderzocht viel indederdeweek
vanauguotus1961.
Tabel4
c.Augustus1961

Datum

Neerslag Intensiteit Grondwaterdiepte Stijging H/S
cm-nuv.
mm
mm/uur
voordestijging
cm
$

15/8
16/8

12,2
10,6

1,3

74,5

3,-

61,5

18/8
19/8

2,-

0,2

17,28,-

1,3

7,-

49,5
49,5
35,-

7,5

1,9

24/8

4,8

25/8

6,5

21/8
22/8

12,5
12,0

9,8
9,€0
7,2

23,5
24,-

11,7

1,-

75,-

1,9

12,28,-

3,5

13,7

3,5

24,5

8,5

7,7

Yoorderegenperiode welke intabel4isweergegeven loopt
hetN/Spercentage aanvankelijkterug totenmetderegenbuivan
19augustus.Debuivan2mm op18augustuswerdgeheelindebovenstegrondlagen opgenomenengafgeenstijging tezien.Hetdaardoorberekende ü/Spercentage isdanookoneindiggrootenkanals
zodanigbuitenbeschouwing wordengelaten.Ophetmomentdat débui
van28mm valt,bedroegdegrondwaterstand 35ombenedenmaaiveld.
Opdatmomentwasreedsbijna42mm regengevallen.Dezenattegrond
konde28ram,diebovendien meteenvrijgrote intensiteit viel
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nietgeheelopnemen.Welliepdegrondwaterstand optot11mmondermaaiveld,dochhetomringendeterreinstond toenonderwater.
Ookhiermoetdevolcapillaire zoneeengrote rolgespeeld hebten,
zodatookpraktischgeenbergingmeeraanwezig was.Curve cgeeft
eenbeeld vandeveranderingen inhet*/Spercentage.Volgensde
lijnA-A'behoortbijeengrondwaterstandvan 55cmeenK/Spercentagevan5,5>* ziefiguur7^Dehoeveelheid regendiebijeen
overeenkomstigbergingspercentagevan5,5$eengrondwaterstijging
van24cmkanveroorzakenbedraagt 13,2mm.Aan totale oppervlakte
berging enafstroming isdus 14,6mm tengoedegekomen.Ookdevolgendebuienvoerenallemeerofminderwateroppervlakkig af,of
bergenditalsplassen.
Devierde buidiewerd onderzocht,vielindecember 19^1•Dit
waseenexceptioneelnattijdvak.
Tabel5
d. December1?61

Datum

Keerslag Intensiteit Grondwaterdiepte Stijging N/s
cm-m.v.
mm
ma/uur
voorde stijging
cm
%

26-27/11 21,4
30/11 49,7
1/12
4-5/12
20,7

0,ö

58,-

27,-

1,2

31,-

41,-

12,6

2,1

12/12

0,9

+

1,5

-

9,-

1,5

3,-

Uitdegegevensvandebuienserie,welkevermeld »taan inde
tabel5,blijktdatdeeersteregenbuidoordebodem,geheelwerdopgenomen.Deveelbesprokenneerslagvan30november tot1december
van49,7œmheeftevenalseldersinhetlandhetgebiedgelnundeerd.
Degrondwaterstand bedroegevenvoordebuislechts31cm.Degrond
wasduszogoedalsvolledigverzadigd.Bijdiedieptebehoorteen
gemiddeld N/Spercentagevan 5#.Dezeontwateringsdieptewaste
kleinomdebijna50mmregenoptevangen.Enigedagenlaterstond
hetwaternog 1,5 cmbovenmaaiveld,toenernogeens20,7œœregen
viel.Doordegroteafvoerheeftdereedsingezettedalingvanhet
grondwater zichvoortgezet.Eenweeknadienstond hetgrondwater
nogmaar9 cmbenedenhetmaaiveld enbrachtde regenvan 12,6mm

7,9
co
42,-
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eengrondwaterstijging teweegvan slechts 3co.Ookhierheeft
toenoppervlakte-afvoer plaatsgevonden.Hieropwordt laternog
teruggekomen bij,debehandelingvandeafvoeren»
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Samenvattingen conclusies

Het onderzoekbetreffende desamenhangtussendeneerslagen
deveranderingen indegrondwaterstand,hetbeekpeilenhet"bergendvermogenvandegrond isgebaseerd opdeanalysevanderegistreerstrokenvandezelfregistrerendemeters,zoalsderegenmeter,degrondwaterstandsmeter endebeekpeilmeter.
Hierdoorwashetmogelijk omeen inzicht tekrijgen water
naoftijdenseenregenmethetgrondwaterenbeekpeilgebeurde.
Onderdenatuurlijke omstandighedenkonwordennagegaanhoe lang
hetduurdevoordathetgrondwaterofhetbeekpeilnahetbeginvan
deregenbegon testijgen.Hetverschilindeze tijdenwerdverklaard doordeaanwezigegrondwaterstandvoorde regen,demate
vanbevochtiging vandebovengrondeninzekerematederegenintensiteit.
Eenvereenvoudigingismogelijkdoordeomstandigheid datde
factorvandeverdampinggeheelbuitenbeschouwingkonwordengelaten.De tijdsduurvandeveranderingen indegrond duren slechts
kortnamelijknietveellangerdandeduurvanderegenbuizelf.
Uitdegegevensvandeneerslagendegrondwaterstand kan
doormiddelvaneenberekeningdegrondwaterstijgingscoëfficient
wordenbepaald.Inveelgevallenkomtdezecoëfficiëntovereen
methetbergingspercentage.Allereerstblijkt,datditbergend
vermogen inde zomerafhankelijk isvandegrondwaterdiepte enmet
hogerewaterstandenregelmatigafneemt.Bijhoge grondwaterstanden
engroteregenvalkonuitwaarnemingenwordenverduidelijkt dat
danhetH/spercentage plotselingweergroterwordt,waterop
wijstdatoppervlakteafstroming,piasvormingofafstromingdoor
de bovenlaagmoethebbenplaatsgevonden.Inditgevalkomtde
grondwaterstijginpscoefficientnietmeerovereenmetdebergingscoëfficient.
Hierdoor ishetverklaarbaardatindewinterbijhogegrondwaterstandenreedskleine regensinstaatwarenplassen tevormen
endatdanduidelijk afvoervermeerderingindebeekoptreedt.In
denawinterei:inhetvoorjaarbedraagthetS/öpercentage slechts
2j;à4£.Ditpercentage loopt ineennormale zomerbijeengrond-.
waterdiepte van ongeveer00cmbenedenmaaiveld tot9$op.

