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NR.146dd.17september1962
Eenbenaderingsmethodiek voorhetbepalenenlokaliserenvanzoutekwel endetoepassinghiervanop
hetonderbemalingsgebied "Prun.je"
B.v.d.Weerd

Eenbenaderingvanhetkwelpatroonendehoeveelheidkwelisinhetalgemeenslechtsmogelijk,wanneervaneenaantaljareneenreeksvangegevens overgrondwaterstand,verdampingenregenvalterbeschikking
staat..
DeuitvoeringvandeDeltawerkenmaaktechtervoordepolders,die
binnenditprojectvallen,eenantwoordopkorte termijnnoodzakelijk.
Inverbandhiermede isgetracht eeninzicht indekwel-enzoutbelasting
tekrijgenaandehandvaneeneenmaliguitgevoerde intensievedrainbemonsteringendoormetingenindeslotenmet speciaalhiervoorontwikkelde apparatuur,-^ekwelkannamelijkwordenonderscheideninkwel,
dieviadedrainswordtafgevoerd enkwel,dieviadeslootbodem ende
onderkantenvandetaludshetgebiedbinnenkomt.
Ineengebiedwaarzoutekwelvoorkomtenwaaroverenigejaren
geziengeenontziltingofzoutbergingplaatsvindt,vormtdeafgevoerde
hoeveelheid zouteenindicatievoordekwelintensiteit.Wanneerergeen
kweloptreedt zalinafvoerperioden alleenneerslagwordenafgevoerd.
Eengeringekwelgeeft eengeringe zoutafvoer,terwijleentoenamevan
dekwelookdezoutafvoer zaldoentoenemen.
Bepalingenlokaliseringvandezoutekwel,dieviadrainswordtafgevoerd
Voorhetbepalenvandekwelviadedrainswordt afgevoerdvormt
dezoutconcentratievanhet afgevoerdewatereenwaardevolgegeven.
Menkanditalsvolgtverklaren:Bijeenneerslagoverschot heeftvermengingplaatsvandenaardedrainsafvloeiendeneerslag(r.)methet
grondwaterbenedendedrains.Tengevolgevandezevermengingzalhet
zoutgehaltevanhetdrainwater (z.)geringerzijndandatvanhetgrondwater (z).
CENTRALELANDBOUWCATALOGUS
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Het zoutgehaltevanhet grondwateronderdedrainsistotenigemeters
onderdedrainsniet gelijk aanhet zoutgehaltevanhetbuitenwater.
Tengevolgevangecompliceerde stromingeninhetgrondwaterzalnamelijk
eendeelvandeneerslaguitvoorgaandeperioden (r)zichvermengd
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hebbenmethetkwelwater (k),waardoordezoutconcentratie isgedaald.
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Alshet grondwaterbijgeenkwelgelijkstaatmet deonderkantvande
drainsisr,= 0 ,danisvolgensII.enIII.
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Wanneerhettijdstipvandemonstemame samenvaltmet eenr,=0,dan
volgtuit IV.,dat bijeenzoutgehaltevanhetdrainwater=0 ookde
afvoernulzalzijn.Hetvastleggenvaneendergelijkebijzondere toestandisdusbelangrijk omdatdandegemetendrainafvoergelijk isaan
dekwel (ziekromme 2,fig.1bijl.1 ) .
Wordtbijeenzoutgehalte=0 eenbepaaldewaardevoordeafvoergevonden,danduidtdit opeenregenoverschot tijdensdemonstemame (zie
kromme 1,fig.1 ) .Indrogeperiodenvandezomerzalalleendaarafvoervoorkomenwaarvoldoendekwel isenduseenredelijkhoogzoutgehaltemoetvoorkomen;dekrommemoet duslagerliggen (ziekromme 5)»Na
uitvoeringvanwaarnemingenopverschillende dagen,dienietuitsluitend
hogeneerslagofhogeverdampinghebbenkanmeneenkrommevoorr»=0
interpoleren.
Uithetvoorgaandeblijkthoe inprincipe derelatietussenhoeveelheid drainkwel endezoutconcentratievanhet afgevoerde drainwater
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-3kanwordenbepaald.
Hiervoor ishetnodiginhet teonderzoekengebied eenintensieve
zoutbemonsteringuit tevoeren,waarbijgelijktijdigopeenaantalplaatsendedrainafvoerenwordengemeten.Omdeviadedrainsafgevoerde
hoeveelheidneerslag(r,)voorhetgehelegebied constanttekunnen
stellenishetnoodzakelijk demetingenenbemonsteringbinneneenkort
tijdsbestekbijvoorbeeld 1daguittevoeren.Indeafgevoerdehoeveelheidneerslagkunnendannogwelkleineverschillenoptredentengevolge
vanplaatselijkevariatiesindebovengrond,maardoorhetmiddelenvan
eenaantalafvoergegevensvanongeveergelijk zoutgehaltekandeaefout
wordenvereffend.
Zijneenmaalk enz,vooreenzekerpuntbepaald,danheeftmen
voordegegevenwaarnemingsdagmetbehulpvanIV.alleendeverhouding
z,/k+r gevonden,maardewaardevanr diehierinzit,behoeftniet
vooranderedagentegelden.Indienvoorz, eenwaardekanwordengevonden (eventueelconstant)dankanmetbehulpvanditgegevenendegevondentotalekwelintensiteit,dehoeveelheid zoutwordenberekenddieper
tijdseenheidhetgebiedbinnenkomt.Overenigejarengezienzaldeze
hoeveelheid overeenkomenmetdegemiddeldehoeveelheid afgevoerdzout.
Overkortereperiodenkunnenhierinechterafwijkingenvoorkomentengevolgevandevariabiliteit vanr ,diebehalvedoordekwelintensiteit

ë
ookwordtbeïnvloed doordesomneerslag+verdamping.
Toepassingvandemethode ophetPrunjegebied
Hetinhetvoorgaandebeschrevenprincipevoorhetverkrijgenvan
eenoverzichtvandekwel-enzoutbelastingistoegepast ophetonderbemalingsgebied "dePrunje"opSchouwen.
Op20maart 1962iseenintensievedrainbemonsteringuitgevoerd,
waarbijgelijktijdigopeenaantalplaatsencedrainafvoerisgemeten.
Intotaalzijnopdiedageen300drainsbemonsterd envan57drainsde
afvoergemeten.Bijlage 2geeft eenoverzichtvandeliggingvandebemonsteringspunten.Demonsters zijnopCl~/ionderzocht enmetbehulp
vandealdusverkregenanalysecijfersiseenisohalinenkaartgemaakt
(bijlage3 ) .
Dezekaart geefteenduidelijk overzichtvandeverschillenin
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-4zoutconcentraties envormt tevenseenrelatievemaatvoordekwelintensiteit,diewanneer deverhoudingkwel/zoutconcentratieisvastgesteld,
omgerekendkanwordentoteenabsolutewaardevoordekwel.Hiertoeis
derelatiegrafischvastgelegd tussendegemetendrainafvoerenende
bijbehorende zoutgehaltevanhetdrainwater(bijl.1fig.2 ) .Ommeetfoutenetc.teeliminerenzijndeafvoergegevensmet eenvrijwelgelijk
zoutgehalte gemiddeld.Doordepuntenzwermiseengemiddeldelijngetrokkendiedoordeoorspronggaat.Deze situatiekomt overeenmet degeschetstetoestand infiguur 1kromme 2,waarbijr,=0.Ditwilzeggen,
datophetmomentvandemonsternamegeenneerslagvanbovendedrains
werdafgevoerd.Met anderewoorden,degemetenafvoerisinditgeval
gelijkaandekwel,dieviadedrainswordt afgevoerd.Doorplanimetrerenvandeopdeisohalinenkaartvoorkomende oppervlaktenvangelijke
zoutconcentrâtieismetbehulpvandeverkregengrafiekdekwelintensiteit inmm/etm.eninm/etm.vastgesteld endezoutafvoervoordedag
vandemonsternamebepaald (bijlage3 ) .
Degemiddeldekwelopdepercelenblijkt 2Ö00m/etm.tebedragen.
Ditkomtovereenmet 28mm/etm.Dehoeveelheid zout,dieop20maart
1962viadedrains endeinlaagisafgevoerdbedraagt 270C0kgKaCl.
Degrootstekwelblijktvoornamelijk aandekantvandeinlaagvoorte
komen.
Erbestaat eenzekeresamenhangtussendeafstandvanhetmeetpunt
totdezeedijkenhet gemetendebiet,zoalsbijlage4onstoont.De
spreidingvandepuntentenopzichtevandelijnzalvoornamelijk een
gevolgzijnvanvariaties indedoorlatendheidvandegrond.
Aanhetverloopvandedoordepuntenzwerm gemiddelde lijnende
•spreidingvandepuntenomdelijn,dietoeneemtnaarmatedeafstand
tot dezeedijkkorterwordt,kanmendeveronderstellingafleiden,dat
hoekorterdeafstandtotdezeedijkis,hoegroterdeinvloedvandeze
afstand isophetdebiet,terwijlookdeinvloedvandebodemvariaties
ophetdebiet aanzienlijktoeneemt.
Demetingvandeslootkwel
Naastdehoeveelheidkwel,dieviadedrainswordt afgevoerdkomt
eenaanzienlijkehoeveelheid waterviadeslootbodem endeonderkantvan
detaludsindesloten.Omhierovereenindruktekrijgenzijninde
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-5slotenopeenonderlinge afstandvancirca100mmetingenverrichtmet
dehiervoorontwikkelde zogenaamde "slootdebietmeter".Eenvoorbeeldvan
eendergelijk apparaat isinbijlage 5weergegeven.Intotaal zijninde
Prunjemeteen40-talapparatenongeveer550metingenverricht.Demeting
2
vanelkapparaatheeftbetrekkingop4dm slootbodem.Demetingenzijn
uitgevoerd indeperiodevanhalfmeitoteind juni.Demeettijdvoor
eenenkelemetingbedroeginhet algemeenongeveer24uurofmetde
weekeinden f2 uur.Allegegevens zijnomgerekend inmm/etm.Behalvehet
metenvandehoeveelheidkwelisterplaatseookeenwatermonstergenomenterbepalingvanhet chloorgehalte.Omervanverzekerd tezijn,dat
hetwatermonsterrepresentatiefisvoorhetviadeslootbodem opwellende
water,isbijhetmonsternemengebruikgemaaktvanhet inbijlage6
afgebeeldebemonsteringsbuisje.Ditbuisjewerdbijdeplaatsingnaast
hetmeetapparaat gestokenenvanhethierinverzameldewaterwerddevolgendedag,bijhetlichtenvandekwelmeter,eenmonstergenomen.
Bovendienisbijelkmeetpunt denatteslootbreedtegemeten.
Isohalinenkaartvandeslootkwel
Deverzamelde zoutcijfersvanhetkwelwaterzijnverwerkt toteen
isohalinenkaart (bijlage f).Over

het gehelegebied liggendezoutcon-

centratiesvanhetslootkwelwaterhogerdanvanhetdrainwater,zoals
ookindelijnderverwachtingenligt.Het zoutgehalte vanhetdrainwatervarieerde op20maart j.l.van0,5 -15,5grCl"/].»Hetzoutgehaltevanhetwater,datviadeslootbodemkomt ligtvoormeerdan 95%
tussende9>5grenmeerdan20grCl~/l.Evenalsbijhetdrainwaterkomenhierdehoogstezoutconcentratiesvoornamelijk aandekantvande
inlaagvoor.Voorhetoverigeiserechterweinigovereenkomst tussen
hetpatroonvanbeidekaarten.Typerendzijnderelatiefzoetegedeelten
aandezeedijk,dievoordeplektegendeinlaagaanookisterugtevindenopdeisohalinenkaart vanhetdrainwater.
Deresultatenvandeslootkwelmetingen
Bijlage8geeft eenoverzichtvanderesultatenvandeslootkwelmetingen.Dekwelintensiteitblijktvanpunttotpunt sterkuiteente
lopen.Erzijnplaatsenwaareenkwel vanminderdan0,5 nunisgemeten,
terwijlopandereplaatseneenwaardewordtgevondenvanmeerdan400mm/
etm.
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Aandezuidzijdevanhet gebiedtegendeinlaagaanwerdzelfs
plaatselijk eenhoeveelheid gemetenvanca. f m/etm.!
Nagegaanisofer,evenalstijdedrainafvoereneensamenhangbestaattussendeindeslotengemetendebietenenhet zoutgehaltevanhet
water.Hiertoe zijnbeidewaardengrafischtegenelkaaruitgezet (bijlage9)«Despreidingvandepunteniszodanig,dathiermoeilijkvan
enigesamenhanggesprokenkanworden.Hetzelfde geldtvoorderelatie
tussenhet chloorgehalte endeafstandtotde zeedijk,welke grafiek
inbijlage 10isweergegeven.Ookhethydrologischverband tussen
slootkwelintensiteit endeafstand totdezeedijkwordtklaarblijkelijkdusdanigdooranderefactorendoorkruist,datdezesamenhangin
degrafiekmoeilijkvaltteonderkennen (bijlage11).
"Vermoedelijkzullenvoornamelijk debodemkundige factoreninbelangrijkemate dekwelintensiteit bepalen.Dezeveronderstelling isreeds
naarvorengebrachtvoordedrainkwelopkorte afstandvandezeedijk,
naaraanleidingvanbijlage4« Zijgeldtechterinveelsterkermatevoor
deslootdebieten,dieslechtsbetrekkinghebbenopeenoppervlaktevan
2
4 dm ,terwijldodraindebietmetingenveelalvooreenoppervlaktevaneen
2
paarduizendm gelden.Inhet laatstegevalwordtimmersdeinvloedvan
bodemverschillentotveelkleinereproportiesteruggebracht.Omeeniets
overzichtelijkerbeeldtekrijgenzijndeuiteenlopendewaardenwatafgevlaktdoorhetmiddelenvantelkens4waamemingspunten.M e t deop
dezewijzeverkregengegevens zijninlengterichtingvandesloten
raaidoorsnedengemaakt.
Indebijlagen12en13zijnenigevandezeraaidoorsnedenweergegeven,terwijlbijlage2eenoverzicht geeftvandeliggingvandeze
raaien.Indedoorsnedenkomennogeensduidelijk degroteverschillen
overkorteafstandinkwelintensiteit totuiting,dieeengevolgzullen
zijnvanplaatselijke doorsnijdingenvanhetslootprofieldoorslecht
doorlatende lagen.Ditmaakthetookverklaarbaarwaaromdedebieten
bijdesnijpuntenvan2raaien (ziebijv.bijl.12,raaiCmet snijpunt
V)zosterkuiteenkunnen lopen.Ditkannamelijk eengevolgzijnvan
eenverschilinslootbodemdieptebijdeelkaarkruisende leidingenof
sloten.Inhetenegevalisnogeengedeeltevandeslechtdoorlatende .
laagaanwezig,terwijldezeinhetanderegevalgeheelisdoorsneden.
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-7Bijlage 14geeft eenbeeldvanhet gemiddeld gemetenslootdebiet in
mm/etm.per leidingvakgedeelte,waarbijdekwelplekkenmet extreem
hogedebietenbuitenbeschouwing zijngelaten.
Hoeveelhetgemiddeld gemetenslootdebiet inm/etm.perleidingvakgedeeltebedraagt toontdekaart inbijlage 15.Dekaartinbijlage
16geeft eenoverzichtvandehoeveelheid zoutinkgNaCldiegedurende
demeetperiodeperhasloot,peretmaalenperleidingvakgedeelte viade
slootbodemhetgebied isbinnengekomen.
Het bepalenvandeslootkwelendezoutbclastingviadrainsenslootbodem
Het ligtvoordehand,datdeop20maart 1962doordedrainsafgevoerdehoeveelheid zout,niet identiekhoeft tezijnmet dedoorde
drainsgemiddeldehoeveelheid afgevoerd zoutperdag.
Hetdraindebiet wordt,behalve doordekwel,inbelangrijkemate
bepaald doordegroottevanhetneerslagsurplus.Naarmatehet debiet
groterwordt zaldezoutconcentratie vanhet afgevoerdewater,tengevolgevanvermengingmetregenwater,dalen,-^cafgevoerdehoeveelheid zout
zalechtertoenemen.Erheeft dusindebodem eentijdelijkeuitspoeling
van zoutplaats,dieweergevolgd zalwordendoorzoutberginginperiodendatdeverdampingdeneerslagovertreft.
Bijdeslootdebietenisdesituatieietsanders.Verondersteld
magwordendatbhiergeenrechtstreeksevermengingmetregenwaterplaats
heeft,waardoordevariatiesindezoutconcentratiesgeringer zullen
zijndanbijdedrainafvoeren.Welkanmenzichvoorstellen,dathetdebietniet constant zalzijn,maarinmeerofminderematewordtbeïnvloeddoordedrukhoogtetussen sloot-engrondwaterstand.De grootste
debietenzullenderhalveindewinterperiode optreden inwelkeperiode
ookdegrootstehoeveelheid zoutwordtafgevoerd.
Omeniginzichttekrijgenindeinvloedvandetijdsfactor opde
variatiesvanhet slootdebiet endehoeveelheid afgevoerd zout,zijn
van10t/m 17augustus 1962opeen6-talplaatsenindePrunje eenaantalslootdebietmeters overdebreedtevandeslootgeplaatst,waarin
gedurendegenoemdeperiode 5maalhet debiet isgemeten.Demetingen
150/0962/20/7

verschaffentevensenigeinformatieoverdedebietverschillen gezien
overdebreedtevandesloot.
Opbijlage 8zijndeplaatsentevindenwaardemetingenzijn
verricht,terwijlbijlage 17dedoorsnedenvanhet slootprofielgeeft ter
plaatsevandemetingenmetdeplaatsennummeringvandeapparateninde
desbetreffenderaaien.
Deresultatenvandedebietmetingenzijnsamengavat indetabel
inbijlage 18.Zoalshieruit blijktkunnendedebietenperplek enper
dagnogaluiteenlopen.Tochblijkt erbijdodagelijks gemetendebieten
tussenderaaieninhetalgemeeneenzekeresamenhangtebestaan,zoals
degrafiekjes inbijlage 19aantonen.AlleenraaiIV (fig.4)wijktaf.
Bijdeoverigeraaienlijkthetdebietbeïnvloedtewordendoorderegenval.Dereekswaarnemingenbetreft echtereentekorteperiodeom
hierovereenduidelijk oordeeltevormen.Erblijktvoortseenzekere
samenhangtebestaantussenhet gemetendebiet inhetmiddenvande
sloot enhotgemiddelde debietoverdegeheleslootbreedte (fig.5>
bijl.19).Uitdezefiguurblijktdatbijeen,overdegeheleslootbreedtegemiddeld debiet tot ongeveer15mm/etm.,inhetmiddenvande
slootbodemvrijwelnoggeenafvoeroptreedt.
Defunctievandegemiddelde lijnvoldoetaan:
y =0,46x+13
hierbijisy=gemetendebietinhetmiddenvandesloot
x =overdegehele slootbreedte gemiddelddebiet.
Detabelinbijlage 20geeft eenoverzichtvande zoutconcentraties
vanhetkwelwatertijdensdemetingen.Hetzoutgehalteblijktvoorde
raaienindedijkslotenvandagtotdagnogaleenstevariëren.Mogelijkisditeengevolgvandeinvloedvandegetijbewegingvanhet
buitenwater.De raaienVenVIdieverdervandezeedijk zijnverwijderd
vertonendezevariatienamelijkniet.
Typerendishetverschijnseldatindedijkslotenaandekanten
vandeinlaagdezoutconcentratie vanhetwatergeringeris,danaande
zijdenvanhetbouwland.Deoorzaakhiervanmoetwaarschijnlijk gezocht
wordenindeafstromingvangrondwateruitderelatiefnietzozoute
inlaag.
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Defiguren6en7inbijlage19tonenaandat eenverandering
vanhet slootäebietveelaleenevenredigeveranderingvandezoutafvoertotgevolgheeft.
Hoeveel detotale zoutafvoervanhetgebied gemiddeldvanmaandtot
maandbedraagtwordtweergegevendoordegrafiek inbijlage 21.
Dezefiguurissamengesteld aandehandvandedoordeDeltadienst
verzameldemaalgegevensvandejareni960enI96I.Hieruitblijkt
datdezoutuitslagkanvariërenvan70kgCl/haindezomer,tot
240kgCl~/haperdagindewinèer.Degemiddelde zoutafvoerbedraagt 150kgCl/haperdag.Metbehulpvandeze gemiddeldezoutaf
voergegevensvanhet gemaalkaneencorrectiefactorworden gevonden
omdeuitdemetingenverkregenzoutafvoeren omterekenentotde
gemiddeldper jaaruitdrainsenslotenafgevoerdehoeveelheid zout,
Op 20maart 19^2,dedagvandedrainbemonstering,werdviade
drainsendeinlaageenhoeveelheid zoutafgevoerdvan26000kgNaCl.
De gemiddelde afgevoerdehoeveelheid zoutbedraagt indebemonsteringsmaandvolgens degrafiekinbijlage

120kgCl~/ha/dag.De

gemiddelde zoutafvoerbedraagt,eveneensvolgensdezegrafiek
150kgCl"/ha/dag.
Degemiddelde zoutafvoeruit dedrainsbenadertmennudoor
15/12x 26000kgNaCl=325OOkgNaCl.Hierbijdientmentebedenken,
daterindezomermaandenvrijwelgeendrainafvoeris.
Hetmetenvanhet slootdebietheeftplaats gehadvanhalfmei
tot eind juni.Volgensdegrafiekbedraagt degemiddeldeuitgeslagen
hoeveelheid zoutindezeperiode ca.70kgCl~/ha/dag.Uitdeslootmetingenblijkt,datdehoeveelheid zout,diegedurendedemeetperiodeviadeslootbodemisbinnengestroomd, 107000kgNaCl/etm.bedroeg.Degemiddelde zoutbelastingviadeslootbodembenadertderhalvedegroottevan:
• ^ xIO7OOOkg=229300kgNaCl/etm.
Opdezewijzewordtvoordrainsensloteneentotaleafvoergevondenvan263000kgNaCl/etm.Dezewaardeverschiltminderdan dfó
vanhetmetdemaalgegevensvanRijkswaterstaat verkregengemiddelde.
Dehoeveelheid zoutwater,dieviadeslootbodem depolderbinnenkomt,is,zoalsreeds isvermeld,behalvevandekwelookafhankelijk
150/0962/20/9
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vandehoeveelheid afstromend grondwater.Indezomermaandenzal
tengevolgevandegeringe drukhoogtetussengrond-enslootwaterstand,slechtseenminimalehoeveelheid grondwaternaardesloot
afstromen.Indezemaandenzaldanookdehoeveelheiduitgeslagen
zoutgeringzijn-Eenindicatiehieroververschaftbijlage 21.De
kleinstehoeveelheid zoutwordtuitgeslagenindemaandenmei,juni
enjuli.Debietmetingenindezetijdverricht zullendanookinhet
algemeeneenvrijbetrouwbareweergave zijnvandekwelintensiteit,
waarbijdeinvloedvanhetafstromend grondwaterveelalzalkunnen
wordenverwaarloosd.Uitditoogpunt gezienzijndeinmeienjuni
verrichte slootdebietmetingenopeengunstigtijdstipuitgevoerd en
vormenzijeenmaatvoordekwel,dieplaatselijk misschienweleens
ietstehoogkanuitvallen,maarinhet algemeennietveelvande
werkelijkewaarde zalafwijken.
Uitdeslootdebietmetingen ennatteslootoppervlakteniseentotalekwelafvoerberekendvan4400ui =0,44mm/etm.
Degemiddeldedrainkwelisafgerond0,3 mm/etm. (blz.4) •DegemiddeldekwelindePrunjevandrainsenslotentezamenbedraagt
derhalveruim0,7mm/etm.
Eenbenaderingvandegemiddeldekwelintensiteit isooknog
langseenanderewegmogelijk.Bijeengebied alsdePrunjemeteen
polderpeilvan2.80m -N.A.P.isheteenredelijke veronderstelling
aantenemen,datdekwelhierveroorzaaktwordtdooreenafstroming
vanzeewaternaardepolder.Hiervanuitgaandekan,indiendezoutconcentratievanhetbuitenwaterbekend is,metbehulpvandegemiddelde zoutuitslagvanhet gemaaldekwelintensiteit wordenbepaald.
Inverbandhiermede isop3verschillendeplaatsenlangsde
zeedijkeenmonstergenomenvanhetzeewater.Het zoutgehaltebedroeg
gemiddeld 18gr Cl/l.Degemiddelde zoutuitslagvanhetgemaalis
150kgCl~/ha/etm.
Eenenanderduidtopeenkwelintensiteit vanruim0,8 mm/etm.
Dit gegevenkomtvrijaardigovereenmothetviademetingengevonden
kwelcijfer.Hetverschilkaneengevolgzijnvanhetfeit,datde
watermonsters aandeoppervlakte zijngenomen.Hetisteverwachten
dathetzeewaterbijdebodemietshogervanzoutgehalteis.In
datgevalwordt eenwaarde voordekwelgevonden,dienogdichter
150/0962/20/10
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bijde0,7 zalliggen.
Samenvatting
Hetvaststellenvandegemiddeldedrainkwel"blijktdoormiddel
vaneenéénmaligedrainafvoerbemonsteringendraindebietmetingen goed
mogelijk te zijn.Het isvoordePrunjobijhetvastleggenvande
relatie afvoer/chloornietnoodzakelijk geweest deafstand totde
zeedijkindeverwerkingtebetrekken.Hetisniet teoverzienin
hoeverrehetnoodzakelijk isditgegeventegebruikenbijandere
polders.
Hettijdstip vandedrainbemonsteringvieltoevalligerwijze
zeergunstig,namelijk ophetmoment dat geenovertolligeneerslag
meernaardedrainsafstroomde.Overdesamenhangtussenafvoeren
chloorbijeengrootneerslagoverschot ontbrekennoggegevens.
Hetbepalenvandegemiddelddoordodrainsafgevoerdehoeveelheid zoutisalleenmogelijk doordeuitdebemonsteringgevonden.
relatievewaarde,metbehulpvandeafvoer-en chloorgehaltegegevens
vanhet gemaal omterekenentot dewerkelijke waarde.Ditgeldt
eveneensvoordezoutafvoerviadeslootbodem.
Het slootdebiet wordt gevormd doordekwel enhet afstromende
grondwater.Deeerstefactorkanconstantwordengesteld,delaatste
isvariabel.Hierdoorwordthetmoeilijkerdeslootkweluitdemetingenteherleiden,-^egrondwaterstrominguit depercelennaarde
slotenzalechterindedroogstemaandenvanhet jaarvanminimale
betekenis zijn.Doornude.metingengedurendedezetijdteverrichten
kaneenreëlebenaderingvandekwelwordenverkregen.

Goos,september 1962.
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