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Inleiding

Debeekgebiedenliggeninonslanddoorgaans inlichthellendezandgronden.Wordt opeengegevenmoment beslotenomeenbeektereguleren
doordebestaandeloopteverbredenenteverdiepen,danheeftmenhet
doelvoor ogenhetregenwater snellertekunnenlozeneneenlagere
grondwaterstand teverwezenlijken,hetgeenuitlandbouwkundig oogpunt
gewenst is.Dezegedachtengangisontwikkeld indepoldergebiedendie
doordrainsenslotenwordenontwaterd» Het ontwateringssysteem isineen
polder vrijintensief.Gemiddeld zijnomde1009bredediepeslotenaanwezigensomsliggentussendeslotennogdrains.Doordegrotemaal»apaciteltvanhet gemaalheeftslechts eengeringefluctuatievanhetpolderpeilplaats,daarhetgemaaldirect nahetbeginvanderegenopvolle

f

capaciteitkanafmalen« Doordegrotemaaloapaciteitblijfthetpolderpeilpraktischopeengelijkpejl,
Ineenbeekgebied zijndegroteleidingentevergelijkenmet deslotenvaneenpolder.Deperceelslootjes zijnveelalzoondiepenklein,
datdezealsgroteregreppelsbeschouwd kunnenworden.Dezedienenvoornamelijkalsperceelscheiding enomteverhinderendathetlandniette
langdraskomttestaan.De afstandentussendewatervoerende leidingen
isdoorgaans zeergroot envarieerttussende1à3km.Degrondwaterstandenkunnendoordozegroteafstandenalsgevolgvanderegenhoogoplopenvoordat deafvoerzichtbaarverhoogdwordt.Doordatdeslotenen
greppelsmetgrond-enregenwatergevuldwordenstroomt ditwateropverschillendepuntennaardebeek» Hetbeekpeilloopthierdoorvrijsnelop
totdatdezezijnmaximumwaardebereikt ophetmoment datdetoestromingscapaciteitvanuithetlandendeslotenevengroot isalsdeafvoercapa—
citeitvandeleidingbijdittoppeil.Tijdenshet oplopenvanhetbeekpeilzaldoordeverkleiningvanhetdrukhoogteverschiltussenhetbeekpeilenhetgrondwaterpeil degrondwaterafvoerverminderenenhetkleinst
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zijnbijdehoogstebeekstand.Daarnaneemtdegrondwaterafvoerweertoe
doordedalingvanhet beekpeil.Infijnzandigeenlemigedichtegronden
bereikt degrondwaterafvoer inhet onderzochte gebiedvandeLunterse
beeknooit groterewaardendan3à4ramperdagbijhogegrondwaterstanden.Deafvoercapacitéitbijhoogwaterafvoer vandebeekkanechter
waardenbereikenvan30à5°ramafhankelijkvanhetverhang indebeek,
denattedoorsnede enderuwheidsfactor.
Dehoogtevandetopafvoerwordt behalvedoordezegenoemde factoren
voornamelijkookveroorzaaktdoordohoeveelheid vandetoestromendewatermassapertijdseenheid uitdeslotenengreppels,dehoogtevande
grondwaterstand ofdebergingscapaciteit vandegrondenvanderegenhoeveelheid enintensiteit.Zwareslagregens zullenzelfsbijeenmatigdiepegrondwaterstand hetwatersnelleropdebeekbrengendanoenlangdurigemotregenvandezelfdehoeveelheid doordat eendeelvanhet regenwater
overhetlandviadeslotennaardebeekstroomt.
Bijeenafvoergolf ishetverband tussenhethogebeekpeil ende
grondwaterstand ooknietmeeraanwezig (BON,NotaNo.l64).Wordt echter
hethogeafvoerpeildooreentegeringverhangofruwheidsfactortelang
gehandhaafd,dankanhetgrondwaterpeil ookniet snelgenoegdalen.Dit
zalweertotgevolghebbendatschadeaandegewassenopkantreden.

Probleemstelling

Devraag isopwölkedieptebenedenhetmaaiveldde drooglegging
vaneenbeekbepaaldmoetwordenopdatdezedetoelaatbareafvoerkan
verwerken.

Hot onderzoeknaardotoppenvanhet beekpeilenvandegrondwaterstanden
Om eenindruktekrijgenvandeafvoercapaciteitenineenbeekbij
topafvoerenzalgebruikgemaaktmoetenwordenvanzelfregistrerende beekpeilengrondwatorstandsmeters.
Eendergelijkonderzoekheeftplaatsgevonden inhotstroomgebied van
deLunterseboek.Indebeekwarentweebeekpoilmetersgeplaatst.Demeetpuntenwarenaandemondingvanhetstroomgebied,meetpunt I,waarop
5740haafwatert eninhetbovenstroomsegebied indeOverwoudsebeek
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aandePostwegbijLunteren,meetpunt IX.Hieroploost500ha«Op100m
vanditmeetpunt IXstaatdegrondwaterstandsmeter.Deterreinhellingbedraagt inhetbenedengedeelte 1s1600eninhetbovengedeelte 1s400.
Inregenloze tijdenwordt dowaterhoogte indebeekveroorzaakt door
degrondwaterafvoerenstaat dusinverbandmetdehoogtevanhetgrondwater (BON,NotaNo.164).Dadelijknaderegenstijgt zowelhetbeekpeil
alshetpeilvanhetgrondwater.Bijdeafvoergolvenis geen verbandmeer
gevondentussenhotbeekpeil enhotgrondwaterpeil.Tevensisuiteerder
onderzoekgevondendatbijhogegrondwaterstanden ofbijsterkebuienhet
beekpeil zelfseordorsteegdanhotgrondwaterpeil,doordatoppervlakkigeafstromingofversnelde afvoeruitdebeek-enslootrandenhoeft
plaatsgevonden (LUTHIN,1955,MEIJEKS enVANBAVEL,1963).
Naderegenbuidaalthetbeekpeil ooksneller eneerderdanhet
grondwaterpeil.Ditverschijnselwijadtopdegroteafvoercapaciteit van
debeekendetrageafvoervanhetgrondwater ennastromendslootwater
vangroteafstanden.Omvandezeverschijnselen eenbeter inzichtte
krijgen isoenanalysegemaaktvandehoogtevandeafvoergolvenende
toppenvandegrondwaterstanden.Dewaarnemingsperiodoliepvanaugustus
1961totdecember 1962*Echter zijngedurende dezomermaandenvan1962
geenafvoerengeanalyseerd,doordatdestuwenwarengesteld.Deafvoeranalysenhebbenbetrekking o pafvoerenbijgeopendestuwen.
Hoewoldowaarnei.ingstijivrijkort isgeweest enslechtsweinigzeer
hogeafvoerenzijnvoorgekomen,kangeenfrequentieverdeling vanhet
voorkomenvanhogepeilenwordengegeven.Tochgevendezeweinigewaarnemingeneenindrukvandetijdsduur vandetoppeilen indebeekenvan
hetgrondwater.Vaneenaantalbuienwerdnagegaant*-1-welkehoogtehet
beekpeilbenedendeinsteek isgestegenenhoelangdezehoogtegehandhaafd
bl»ef. Vandegrondwaterstandenwerd eveneensnagegaanhoehooghet
grondwater doordezelfdebuiensteegenhoelangdithogepeilgehandhaafdbleef.Indefiguren1en2zijndetijdstijghoogte-lijnenvande
buienzodaniggetekend,datdebegintijdenvanhethoogstebeekpeilgelijkvallen.Figuur1heeftbetrekking opdepeilendiegeregistreerd
zijnvandeeindafvoervandeLuntersebeek,meetpunt Ienfiguur2heeft
betrekking opdeafvoervanhetmeetpunt IXindeOvorwoudsebeek.Defiguur3geefteenbeeldvandehoogtevanhotgrondwaterverloop op100m
vanhetmeetpunt IX.
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Uitdewaargenomenafvoergolvenengrondwaterhoogtenkoneenindruk
verkregenwordentotwelkehoogtendepeilenopliepen.Aandehandhiervanwerden,uitgaandevanvastemeetpunten,enigepeilenaangenomenen
nagegaanhoelangeenbepaaldeafvoergolfdieaangenomenpeilenoverschreden.Zowerd ophetmeetpunt i(eindafvoer)hetpeilvan1,50m benedenhetvastemeetpunt opeenbrugalshoogwaterlijnen (HW-lijn)aangenomenenhetpuntvan1,00mbenedenhetmeetpunt alshoog-hoogwaterlijn(HHW-lijn)aangenomen.Hotmaaiveldbleek57cmbenedenhetvaste
puntteliggenendeHW-onHHW-lijnoprespectievelijk93 en43cm-mv.
Voorhetmeetpunt IXligthetmaaiveld evenhoogalshetmeetpunt.
AlsniveauvandeHW-lijnendeHHW-lijnwerdenhiergekozeneenpeil
vanrespectievelijk1,00m en0,75mbenedenmaaiveldgekozen.
Voordegrondwaterdieptewerdteneinde eenvergelijkingmethet
beekpeil tekunnenmakenookeenHW-enHHW-lijnaangenomenenwel0,25 m
en0,0mbenedenmaaiveld.
Het onderzoeknaardetijdsduurvandeafvoertopponendotoppenvanhet
grondwater
Indefiguur4werdendetijdsurenvandetopvandegeregistreerde
afvoergolvenuitgezet tegendehoogtebenedenhetmaaiveld.Wathet
grondwater betreftwerdendotijdsurenvan dotoppenooktegendehoogte
tenopzichtevanhetmaaivelduitgezet.
Links indezefiguur zijndepuntenvanhetbovenstroomsegebied,
meetpunt IX,metkruisjes aangegeven.Hotblijkt datdemaximaleduur
waaropeentopzichhandhaaft aaneenlimiet isgebondenenwol zodanig,
datdeduurvanhettoppeilkorterwordt naarmatehetpeilhogeroploopt.
Dezelimietvandeduur vanhettoppeilwordtweergegevendoordeomhullendestreeplijn.Tevens ishierdeaangenomenHW-enHHW-lijnaangegevenwaarbijblijkt datslechtsdetweeextreemhogedoeemberafvoertoppen
van1961bovendeHHW-lijnvan0,75m benedenmaaiveld zijnuitgekomen.
Voordeeindafvoer zijndetopdurenmet stippenaangegeven.Ookhier
iseenlimietslijngetrokken.Vandedecember-afvoertoppenvanI96lvalt
dehoogstetopbuitendezelijn.Detopduurbedroeg6uurbijeenhoogte
van9cmbenedendeinsteek.Zeerwaarschijnlijkheefthieropstuwingin
hetValleikanaal plaatsgehad.Niet alleenkondetophogeroplopendan
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bijvrijeafvoer|zonderstuwingmaarookdetijdsduurworddoordeopstuwingvergroot.
Uitbeideliraietslijnenblijkt,dathoehogereontopstijgt,des
tekorterdetijdsduurervanbedraagt.Yoordebovenloopwasdemaximaal
geregistreerdetop6lcmbenedendeinsteekgedurendeeen•§•uur.Ineen
groterstroomgebied,waarbijafvlakkingvandetopoptreedtdoordevertragingindetoestromingvanhetwatervanderandenvanhetstroomgebiednaarhetlozingspunt,duurtdehoogstetopafvoerongeveer3uurbij
eenhoogtevan25cmbenedendeinsteek.
VoordegrondwaterstandbijhetmeetpuntIXwordenveellangere
tijdsdurenvanhettoppeilwaargenomen.DelimietslijnsnijdtdeHHW-lijn
diegelijkisaanhetmaaiveld,bijeentijdsduurvan17uur.UitlandbouwkundigoogpuntzoudethansaangenomenHW-lijnvan25cm-m.v.,beteralsHHW-lijnkunnenwordenbeschouwd.
Omhetgeheelvandezewaarnemingenoverzichtelijkersamentevatten,isintabel1eenoverzichtgegevenvandetijdsduurwaarmeedebekenenhetgrondwaterdegekozenHHW-enHW-lijnenhebbenoverschreden.
Tabel1
Overschrijdingsduur voor de beekstanden in uren van de HHW- en
HW-lijn op de meetpunten I en IX en van de grondwaterstand 100 m
van IX in de j a r e n 1961-1962
Datum

MeetpuntI
HHW
HV
$3-m«v. 93-m.v.

MeetpuntIX
HHW
HW
75-m«v. 100-m.v.

Grondwater
HHW
HW.
m.v. 25-m.v.

-

-

-

21

-

57

1/9

-

22

-

0

-

25/10
30/11

-

26

-

-

45
20

92
I65

10

11
81

57
123
408

-

27
16

-

196I21/8

5/12
12/12
1962ll/l
22/1
25/1
5/2
8/4
16/12
21/12
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132

t

-

33
16

-

>/

-

6

-

168

36

-

-

159

-

44

-

19
18

-

29

-

21

l

-

-

96

-

25

-

-

-

112

-

35
19

-

24
11

26

II8
1
V

-

-

-

Niet alleenblijkt,datoensnel reagerendkleinstroomgebied in
debovenloopkorteretijdenvanhoogwaterweergeeft danoengrootstroomgebied,maarhetduidelijke verschil ingedrag tussenhetbeekpeilende
grondwaterstand bijtopafvocrenkomtweltotuiting.
Het beekpeilopmeetpunt IXgafgedurende een-§•uuroentopbij
6lcm-m.v.,DeHHW-lijnop7 5 c m -m.v«werd indetotalewaarnemings-tijd
15uuroverschreden,terwijlhetgrondwater zeerlaagn*1.132uurbovenrruv.
bleefstaan.Eenvergelijkingvandefiguren2en3gevenookaandat in
eenbeekhetbasispeilbijnaweerbereikt isalshotgrondwater nogzeer
hoogstaat.Vanneerhetgrondwater bovende25cmbenedenmaaiveldkomt,
duurt hetdagenvoordat hetweer onderdatniveaudaalt.
Devoorbekenbepaaldedrooglegging istotnutoegebaseerdophet
verband tussendegrondwaterdiepteenhet beekpeil.Tijdensdebuienafvoer isditverbandniet aanwezig,zoalsuitdefiguren1tot enmet3
blijkt enintabel 1totuitingkomt.Dehoogtevaneengolftopwordt
zoalsreedsisgezegd bepaalddoordehoeveelheid,intensiteit enduur
vanderegen,domatevanuitdrogingvandegrondendegrondwaterstand,
detoevoersnelheid vanhet slootwater enhetprofielvandebeek,het
verhangendewandruwheid.
Dedrooglegging ofHHW-4ijnzaldusvooreenbepaaldbeekprofielzodaniggekozendienenteworden,datdetoelaatbaretopafvoer dezewaardezeerzeldenoverschrijdt.Indepraktijkwordt dezedieptevastgesteld
op5O-8Ocm,ofschoon100cmookvoorkomt.Isdebeekbetrekkelijk smal,
enisdedroogleggingsdiepte goedgekozen,danzaldebeekvrijdiep
moeten zijnomdetoelaatbare afvoermogelijktemaken.Bijdroogweer
zaldeontwateringwel eenstediepkunnenblijken.Wordt debeekbreed
uitgevoerd,danzaldefluctuatie tussenhoogonlaagwaterkleiner zijn
danineensmallebeek.Uitgaandevandeaangenomen ontwateringsdiepte
zaldetotaledieptevandebeekdanookgeringer zijndanbijeente
smaluitgevoerdebeek.
Daarnugeblekenisdatdetophoogtevaneenafvoergolfnietdoor
dogrondwaterstand tijdensdebuiwordt bepaald,maarveelmeerdoorde
aanvoersnelheidvanhetwateruitdesloten,datgrotoaaleelsafkomstigisuit
desnelleaanvoer uitderandenvandeslotenenvanhet oppervlak,is
hetvoldoende datdeHHW-lijnongeveer 10à20cmbenodendeinsteek
blijft ineenmeerhellendgebied onongeveer20à30cmineenvrij
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-7vlakgebied.DezetopafvoerdiedeHHW-lijnbereikt blijft ineenmeer
hellendgebied zeerkortbestaanenineenmeervlakgebiedwatlanger.
Mat ditonderzoekzoumenkunnenbesluitenomhetdwarsprofiel van
eenbeekzodanigte ontwerpendatdemaatgevendeafvoereenpeilbereikt
van10à30cmonderdeinsteek,afhankelijkvanhetverval indebeek
endewandruwheid.Delaagwater-lijn,diegevormdwordt doordebasisafvoer inregenloze periodenkanzodanigontworpenwordendatgeenverdrogingenookgeenwateroverlast zaloptreden.Want inregenlozetijdenbestaatwelhetverbandtussendegrondwaterdiepteenhetpeilvandebasisafvoer indebeek.
Hetbeekpeil vaneenafvoergolfblijft slechtskortbestaanomdaarnasneltedalen.Afhankelijkvanhet toppeil endehellingvandeopen
neergaandeflankenvandeafvoergolf,daalthetwaterpeil veelal binnen
24uurreeds40à50cm§nwordt hetbasispeil inongeveertweedagen
weerbereikt.
Doordezewijzevananalyserenvanbeekpeilonzoudoorhet ongeveer
50cmhogervaststellenvandedrooglegging opmeetpunt IX,40à50cm
minder diepgegraven teworden,hetgeenruim1m perstrekkendemeter
zouuitsparen.
Uitdegeregistreerde extreemhogeafvoerenvandecember1961opde.
meetpunten IenIXblijktdats
1.noggeeninundatiewas opgetreden
2.dehoogstebeekstand ophetmeetpunt I 9cmbenedenmaaiveldwas
3»dehoogstebeekstand ophetmeetpunt IX6lcmbenedenmaaiveldwas
Met hetoogopdedrooglegging bijzeerhogeafvoerenishetprofiel
ophetmeetpunt Iondanksdewaarschijnlijkopgetredenopstuwingvrij
juistbepaald.Ophetmeetpunt IXisdedrooglegginggroterdannodig zou
zijn.
Inde10à30cmruimtetussenhetmaaiveld ende droogleggingsdiepte
kaneenzeergroteextraafvoervan5à10mmwordenopgevangen.Mochten
derandenvandebekenzelfsbijextreemhogeafvoerenovergroterelengtenwordengeinundeerd,dankunnendezestrokenalspoedigenkelehabeslaan.Hierdoor ontstaat een zeervergroot bergingsvolume,dathethoogste
deelvandetopafvoergedurendedokortetijdkanopnemen.Dezelagestrokenofeenlaaggelegenperceelgrasland zoudanalstijdelijkebergboezem
kunnenoptreden.
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