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1. I n l e i d i n g
Kwel iseenpostopdewaterbalans enalszodanigmedebepalend
voordegroottevanhetwaterbezwaar.Positievekwelvergrootdit,
negatievekwelverkleinthet.Menkandegroottevandekwelineen
bepaaldgebieddaarom lerenkennendoorindatgebieddeinbepaalde
periodenbinnenkomendewaterhoeveelheden temetenendezetevergelijkenmetdeverdwijnendehoeveelheden.
Ineenpolderkanditeenvoudigzijnomdatmendeuitgeslagen
waterhoeveelheden kanberekenenwanneerdecapaciteitvanhetgemaal
enhetaantalmaalurenvoldoendenauwkeurigbekendzijn.Wanneermen
denoodzakelijkemetingenverricht indewintermaanden,dankanhet
geringewaterverliesdoorverdampingvoordegehelepolderwordenberekendmetdeformulevoordeverdampingvanhetopenwateroppervlak.
Neerslagcijferszijngemakkelijkteverkrijgenenopdepoldergeloosdewaterhoeveelhedenkunnengemetenworden.Tenslottemoetnogrekeninggehoudenwordenmetvochtvoorraadveranderingen indepolder.De
moeilijkebepalingenhiervankanmenvermijdendoordemeetperioden
telatenbeginnen eneindigen opeentijdstipwaaropdeopenwaterpeilengelijkzijnendeafvoerevengeheelofbijnatot stilstand
komt.Menkandanaannemendattussenhetbeginenheteindvande
periodengeenverandering indeopenofgeslotenwaterberging isopgetreden.
Wanneermenopdezewijzedekweluitpolderbalansenberekent
danbetekentditdatmeneengemiddeldkwelcijfervoordegehelepolderheeftgevonden.Invoorkomendegevallenzalmenhiermeeniette-
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-2vredenzijnencijfersvragen,dievoorverschillende delenvande
polderdegroottevandekwelaangeven.
Zondergebruiktemakenvanmaalgegevenskanmennaardegrootte
vandekwel een schattingdoendoorbestuderingvangegevens overde
grondwaterbeweging.Deze iseenafspiegelingvandeveranderingen in
deverhoudingentussendegroottevandeverschillendepostenopde
waterbalansvandegrond.Ingrotelijnengezienimmersisdegrondwaterstijging,dieoptreedtwanneerdeneerslagdesomvanafstroming
enverdamping overtrefteengevolgvanhetfeitdathetoverschot in
degrondwordtgeborgen.Doordezestijgingneemttevensdedrukhoogtetoewaardoordeafstromingwordtaangepastaanhettoegenomenwaterbezwaar.Degroottevandezeafstromingmoet,overgegevenperiodengemetengelijkzijnaandesomvanneerslag,verdamping,vochtvoorraadveranderingenkwel.
Wanneernuuithetbestaanvaneendrukhoogteblijktdatafstromingoptreedt ineenperiodewaarindesomvandeoverigepostenop
dewaterbalans-dekweluitgezonderd -gelijknulis,danwijstdit
ophetoptredenvanpositievekwel.Degroottehiervanisevenredig
metdedrukhoogte indezeperiode.Dezeevenredigheidwordtweergegevendoordelijndiedesamenhangtussendrukhoogte enafstroming
aangeeft.Zouernegatievekwelzijndanzouergeendrukhoogtemeer
optredenterwijlertochnogeenneerslagoverschotwas.Ditneerslagoverschotverdwijntdanondergronds.
Hetafleidenvanaardengroottevandekweluitdegrondwaterbewegingheeftbepaalde,nietteonderschatten,voordelenbovende
methodewaarbijdepolderafvoerwordtberekend.
Menverkleinthetareaalvan onderzoekvandepoldertothet
perceelofzelfstotdestrooktussentweedrainswaarindegrondwaterstandsbuisstaat.Hierdoorverkrijgtmeneenuitkomstwaarbijonderscheidgemaaktkanwordennaardeplaatsindepolderendeeventueel
daarmeeveranderendevoorwaarden,zoalsbijvoorbeeld deafstandtot
eenkanaal.
Omdatopdewaterbalansvandegrond inplaatsvandepost"afvoerdoorhetgemaal"depost"afstromingnaardrainofsloot"voorkomt,behoeftmendehoeveelhedenwater,dieophetopenwater inde
polderwordengeloosd,niettekennen.
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Metdeopenwaterbergingbehoeftgeenrekeningtewordengehoudenomdatdezepostnietopdewaterbalansvandegrondkanvoorkomen.

2.Debewerktegegevens
Indevorigeparagraafwerdhetduidelijkdatmen,wanneermen
vooreenbepaaldpunt indePrunje-polderdegroottevandekwelwil
afleidenuitdehiergeregistreerdegrondwaterbeweging,menvooreen
aantalperiodenvangelijkelengteindewintergegevensmoetsamenbrengendiebetrekkinghebbenop
1.dedrukhoogte
2.deneerslag
3.deverdamping
4.de vochtvoorraadveranderingen
Sub1.IngoedgedraineerdegrondenzoalsdieindePrunje-polder
isdedrukhoogtevolkomengecorreleerdmetdegrondwaterdiepte,zolang
hetgrondwater tussendedrainsbovenhetvlakdoordedrainsstaat.
Y/anneerechterhetgrondwaterbenedenditvlakzoudalendanisde
drukhoogtegelijkaanhetverschiltussenhetslootpeilenhetgrondwaterpeil.
IndePrunje-polderwerdendegrondwaterstandenzoregelmatig
mogelijkopgenomenmettussenpozenvan10dagen.Dekortstelengtevan
deperioden,waarovermendegegevenskansamenvatten,ishiermeebepaald.Vandedrukhoogte indezetiendaagseperioden isnietmeerbekenddanhetgemiddeldevandewaarnemingenaanhetbeginenaanhet
eindvandeperioden.
Sub.2.Deneerslagtotalen indeperiodenwaarvandebegin-en
eindpunten.samenvallenmetdegrondwaterstandsmetingenkunnenworden
berekenduitdedagelijksewaarnemingenvandedichtstbijgelegen
neerslagstationsvanhetK.N.M.I.DitzijndestationsKerkwerveen
Brouwershaven.

Sub.3.IndemaandelijkseweeroverzichtenvanhetK.N.M.I.wordenvoor5stationsdemaandtotalenvandemetdemethodevanPenman
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-4berekendeverdampingvanhetopenwateroppervlak opgegeven.Eénvan
deze stationsisVlissingen.Indewintermaanden zaldeverdamping
vanhet oppervlakvandePrunje-poldernietnoemenswaardigvande
voorVlissingenberekende open-waterverdamping afwijken.Eenscherperebenadering ismetbehulpvanbeschikbaremeteorologischegegevensiniedergevalniettegeven.
Voordeafzonderlijkeperiodenkandetotaleverdampingworden
gevondendoorinterpolatie opeenlijndiedegemiddeldedagelijkse
hoeveelheden indeachtereenvolgendemaandenverbindt.Degevonden
waardenmoetenmethetaantaldagenvandeperiodenwordenvermenigvuldigd.

Sub.4.Devochtvoorraadveranderingen zijnonbekendmaarverradenzichdoordegrondwaterstandsveranderingen.Dezeveroorzakenop
eengegevendieptebenedenmaaivelduiteraardvochtspanningsveranderingenenhiermeezullenmeestalveranderingen inhetvochtgehaltegepaardgaan.Hetfysischebodemonderzoekheeftditaangetoond.
Devochtvoorraadveranderingdietussentweegrondwaterstandsmetingenoptreedtmoetwordenafgeleiduithetverschilindegrondwaterstand tussenbeidetijdstippen.

IndePrunje-polderwordendegrondwaterstanden in38buizen
vanaf6-11-1957geregistreerd.Dezebuizenliggenoverhetgehele
gebiedverspreid.Van33vandezebuizenwaren inhetnajaarvan
1959genoegmetingenbeschikbaaromdenoodzakelijkegegevensvoor
tiendaagseperiodenindemaandennovember,december,januarien
februari samentebrengen.Hieruitwerdgetracht deafstromingskrommente construerenteneindedegroottevandekwelvasttestellen.

3.Desamenhangtussenneerslagoverschot,drukhoogte engrondwaterstandsveranderingen
Infiguur1isvooréénvandegrondwaterstandsbuizeninde
Prunjepolder,n.l.buis31,vooreenaantaltiendaagsetijdvakkenhet
verschiltussenneerslagenverdampinguitgezettegendegemiddelde
drukhoogte.Bijdeafzonderlijkewaarnemingen isaangegevenhoegroot
degrondwaterstandsverandering tussenbegineneindevandebetreffende
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decade isgeweest.Dedrukhoogtegeldtvoorhetmiddentussende
drains.
Eensamenhangtussenbeidegrootheden infiguur1lijktinaanlegaanwezig.Despreiding isechtertegroot ommet enigezekerheid
eenlijntekunnentrekken,diedesamenhangtussendrukhoogte enafstromendeneerslaghoeveelheden aangeeft.Dit isinbelangrijkemate
eengevolgvanhetfeitdatdegrondwaterstand indemeeste10-daagse
periodenniet constant is.Wanneerhetgrondwater stijgtdanneemt de
vochtvoorraad indegrondtoe.Hierdoorkomteendeelvandeineen
bepaaldeperiodegevallenneerslagniet indezelfdeperiode totafstroming.Wanneerhetgrondwaterechterdaaltdanvermindertdevochtvoorraad enkomt ermeerwatertotafstromingdandeineengegeven
periodegevallenneerslag.Eengelijkeafstromingkandaaromhijzeer
verschillendewaardenvoordeneerslagintensiteit optreden.Dezemoetendaneensamenhangvertonenmetdegrondwaterstandsveranderingen.
Hetverschiltussenafstromingenneerslagoverschotmoet immersworden
gecompenseerddoorvochtvoorraadveranderingen,dieingrondwaterstandsveranderingentotuitingkomen.Wanneermendesamenhangtussendrukhoogteenafstromendeneerslaghoeveelheden zoektdandientmende
vochtvoorraadveranderingen opeenofanderewijze indebeschouwing
tebetrekken.
Infiguur2isvoortiendaagseperioden,waarindewaardenvoor
dedrukhoogtebinnennauwegrenzenliggen,hetneerslagoverschot uitgezettegendegrondwaterstandsveranderingen.Erbestaat tussendeze
grootheden eensamenhang.De lijnendiedezesamenhangweergeven,voldoenals ijkingslijnenvoordegrondwaterstandsveranderingen wanneer
hetbeloopervannietwordt beïnvloeddooreencorrelatieve samenhang
tussendegrondwaterstandsveranderingenendedrukhoogten.Dezebeinvloedingismogelijkzolangdeonderdelenvanfiguur2nietgelden
vooreenconstantedrukhoogte.Hijkanwordenopgehevendoordein
figuur 1uitgezettenoerslagoverschottenteherleidenophetgemiddeldevandedrukhoogte indeperiodendie indeafzonderlijkefiguren
samengebrachtzijn.
Hiertoedientmeneenenigszinsnauwkeurige schattingtemaken
vanhetbeloopvandelijndiedesamenhang tussendrukhoogteen
afstromende neerslaghoevoelhedenweergeeft.Defiguur2maaktdit
mogelijk.De lijnenindezefiguurgeveneenbenaderingvandehoe-
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-6veelheidneerslagdieafstroomt bijdevoor iederefiguurgeldende
gemiddeldedrukhoogte.Dit ishetbedragdatbehoortbijeentoestand
waaringeengrondwaterstandsverandering optrad.Danimmersmoetalle
neerslagdieineengegevenperiodeviel,indezelfdeperiodeafstromen.
Menkentnudriepunten opdegezochte lijninfiguur 1enkan
deneerslagoverschotten herleidenopconstantewaardenvoordedrukhoogte.Deneerslagoverschottenwerdenherleid opdegemiddeldedrukhoogtevandeinfiguur2onderscheidengroepen.
Eeteffectvandezebewerkingwordtduidelijkwanneermendeherleidev/aardenvoorhetneerslagoverschotweeruitzet tegendegrondwaterstandsveranderingen.Vergelijkingvandeonderdelenvanfiguur3
metdievanfiguur2maaktduidelijkdatde correlatieve samenhang
tussengrondwaterstandsverandering endrukhoogtevanbetekeniswas.
Dit isinbelangrijkemateeengevolgvanhetfeitdatperperiode
slechtstweegrondwaterstandswaarnemingen beschikbaarzijn.
De lijneninfiguur3voldoenalsijkingslijnenvoordegrondwaterstandsverandering.Menkanerdetiendaagse neerslagoverschotten
meeherleidentot eentoestandwaarinindeafzonderlijkeperioden
geengrondwaterstandsveranderingen optreden.Hierdoorwordtdaneen
belangrijke oorzaakvandespreidinginfiguur1opgeheven.Infiguur
4 zietmenhetresultaatvandebewerking.Inditgevalisdespreidingzodanigafgenomendathetweinigmoeilijkhedenoplevert omde
gemiddelde lijnindezefiguurtetrekken.

4»Debetekenisvaneenonregelmatige neerslagverdeling
Infiguur4ishetgemiddeldevandedrukhoogte,datberekend is
uitdeaanhetbeginenhet eindevantiendaagseperiodengemetenwaarden,vergelekenmeteenneerslaghoeveelheid die inzijngeheelmoet
wordenafgevoerd enduseenafstromingstotaalis.Eenafstromingskrommeechtergeeftdesamenhangtussendedrukhoogte endeafstromingsintensiteit aan.Hetafstromingstotaalishetproductvantijdsduur
enafstromingsintensiteit.Daaromzouhetvergelekenmoetenwordenmet
eengemiddeldedrukhoogte bijhetberekenenwaarvanrekening isgehoudenmetalledetailsendevariatiesdaarin.Hetgemiddeldevan
tweemetingenaanbegineneindevandeperiode iseengrovebenaderingvandezemaatgevende drukhoogte enmenkanverwachtendatde
I86/O96O/2O/6

-7samenhangervanmethetafstromingstotaalonduidelijker isnaarmate
deneerslag onregelmatiger overdeperiodeverdeeldis.
Indesamenhang infiguur4ishiervannietzoveeltebespeuren.
De spreidingvandeafzonderlijkewaarnemingen iskleinenverbetering
hierinwordtnietbereiktdoordeneerslagverdelinginde beschouwing
tebetrekken.Insommigegevallenligtditanders.Figuur5heeftbetrekking opeenanderegrondwaterstandsbuis danfiguur4jn.l.op
buis29.Opdegegevensvanbeidebuizenisdezelfdebewerkingtoegepast eninfiguur5blijft eenspreidingbestaandiegedeeltelijknog
verklaardwordtdoordeverdelingvandeneerslagoverdeperioden in
aanmerkingtenemen.
Naarmatedeneerslagvroeger indeperiodevaltzullenerminder
sporenvanachterblijvenopcfegrondwaterdiepteaanheteindvandeperiode.Laat indeperiodegevallenregenzalaanheteindvandeperiode
noggrotendeelsafgevoerdmoetenwordenmaarwelgeborgenzijnen
daardoordegrondwaterstand hebbenverhoogd.Eénenanderheefttot
gevolgdathetgemiddeldevandedrukhoogteaanbegineneindvande
periodekanverschillenbijeengelijkneerslagtotaal.Wanneerde
neerslagvroegindeperiodevieldanzalbijeengelijkafstromingstotaaleenkleineredrukhoogtebehorendanwanneerderegenlaterviel.
Het blijktnudathetzinheeftomdeneerslagverdeling teomschrijvendoorhetpercentagevanhettotaal,datindelaatstedrie
dagenvandeperiodeviel?aantegeven.Dezeaanduiding iswillekeurigmaarvoldoet.Menziet infiguur6datbijeenconstantedrukhoogtedeverschillen inneerslagtotaal samenhangenmetgenoemdpercentage.Dezesamenhang isduidelijkernaarmatededrukhoogtegroter
is.Dit ligtwelvoordehand omdatde correlatietussen drukhoogte
enneerslagtotaalhier inhet spelkomt.Naarmatedittotaalkleiner
iszaldeneerslagverdelingvanminderbetekeniszijn.Overigens blijkendezerelatiesduidelijkernaarvorentekomen,naarmatedekwel
vanminderbetekenis is.Dit ligtvoordehandwantdekweliseen
meerofminderconstantgedeeltevanhetafstromingstotaal.
Uitfiguur7blijktdathetherleidenvandeneerslagtotalen
opeenzogelijkvormigmogelijkeregenverdeling -dit iseenbepaald
percentage indelaatstedriedagen-inderdaaddesamenhanginfiguur5duidelijker naarvorenbrengt.Omtebereikendatdeherleide
neerlslagtotalen-althanstheoretisch -eenzoscherpmogelijkebenaI86/O96O/20/7

-8deringzijnvandie,welke"behorenbijdegemiddeldedrukb.oogten,waaroverwebeschikking,werdenzeherleid opeentoestandwaarin 30^van
hettotaal indelaatstedriedagenvalt.Dit isimmersdewaardedie
degekozenmaatstafvoordeneerslagverdeling zalhebbenwanneerde
neerslag regelmatigovertiendagenisverdeeld.

Het isduidelijkdatdeneerslagverdeling onvoldoendewordtgekenschetst doorhetpercentagevanhettien-daagse totaaldatinde
laatstedriedagenvalt.Indecadendieindit opzichtvergelijkbaar
zijnkan immersnogveelverschiltezienzijn»Ditiséénvandeoorzakendatde spreiding infiguur 7nognietteonderschattenis.
Ondanksdezespreiding echterishetmogelijkomzonderveel
moeitedoordepuntenzwerm eengemiddeldelijntetrekkenwaarvande
betekenis indevolgendeparagraafzalwordenbesproken.

5.Degroottevandekwel
De lijnenindefiguren4enJgevende samenhangweertussende
drukhoogte endeneerslaghoeveelheden dieafstromen.Omdatdeinvloed
vanbergingsveranderingenindezefiguren isuitgeschakeld,blijktdat
ergeenneerslagwatermeerafstroomt,terwijlertochnogeendrukhoogtebestaat endusafstromingoptreedt.Ditkannietandersbetekenendan
dat ophetpuntvandrukhoogte-metingkweloptreedt.Dedrukhoogtedie
nogbestaatwanneerergeenneerslagoverschotmeer isdient omditkwelwatertotafstromingnaardedrainstebrengen.
Degroottevandekwelkanwordengeschatwanneerwordtuitgegaan
vandeopvattingdatdelijneninfiguur4en7deeluitmakenvanafstromingskrommen,diegeldenvooreenstationaire stroming.Danimmers
moetende lijnen,waarvandefigurenslechtseendeellatenzien,beschrevenkunnenwordendoordeformulesvoor stationaire stroming.De
eenvoudigstehiervan isdievanHooghoudt,diealsvolgtwordtgeschrevens
s
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tegenhdanmoet,wanneerdekweleenconstantewaardeheeft,eenafwijkingtenopzichtevanderechte lijnontstaan,dietoeneemtnaarmate
dewaardevanhkleiner is.Uanneerdekwelconstant isdanisimmers
— r — groternaarmatehkleiner is.Ookwanneermenbijhetneerslagoverschoteenwaardevoordekwelopteltdietegroot oftekleinisontstaatereenafwijking.
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wanneer
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figuur
8isvoor
debuis,
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4betrekking
heeft,aang
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eennaarbenedenafbuigende lijndiedeordinaatbijnegatievewaarden
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-10snijdt.Bij'hogegeschattewaardenvoordekwelontstaat eennaar omg
hoogafbuigende lijndie eennegatieve samenhangtussen— enhsuggereert.De conclusie ligtvoordehanddatdegezochtewaardevoorde
kweldie is,waarbijinfiguur8eenrechte lijnwordt gevondendieook
opdeanderepuntenaandetheoretische eisenvandeafstromingskromme
voldoet.Deze lijnwordtgevondenbijeengeschattewaardevan0,9mm
peretmaal.
Infiguur9blijktdat inhetgevalvanbuis29geenkweloptreedt.
Hetkwelpatrooneneenpoldergemiddelde
Hetbleekmogelijktezijnomopde indevoorgaande paragrafen
beschrevenwijzevoor28verschillende gevalleneenschattingtedoen
vandegroottevandekwel opgrondvanderelatietussendedrukhoogte
endeneerslagoverschotten ineenaantaldecaden.
Indetiengevallenwaarindezemogelijkheid niet leektebestaan
warenhiervooraannemelijkeverklaringentevinden.Inenigegevallen
warendewaarnemingen teenigertijdgestaaktwaardoorteweiniggegevensbeschikbaarwaren.Indeoverigegevallenwasdeoorzaakdathet
nietmogelijkwasomdegrondwaterdiepteomtezetten indedrukhoogte
omdatdedraindiepte terplaatsenietnauwkeuriggenoegbekendwas.

Geenvandemislukkingenwastewijtenaanbeperkingenvandegrafisch-statistischemogelijkheden.Wanneermenechterdekwelwilleren
kennendan isbehalveeenminimumaanwaarnemingen eennauwkeurigekennisvandedraindiepte onvoorwaardelijknoodzakelijk.

OpBijlage1zijndegevondenkwelcijfersbijdebuizen,waarinde
waarnemingenwerdengedaan,aangegeven.Blijkensdeze cijfersvarieert
dekwelvanbijna4tot0mmperetmaal.Het isduidelijkdatdegrootte
vandekwel insterkemateafhangtvandeafstandnaarhet buitenwater
maardatditzekernietdeenigefactorvanbelang is.Ditblijktwanneerdoorrechtlijnige interpolatietussendewaarnemingspuntenlijnen
vangelijkekwelwordengetekend.Erwordt daneenbelangrijke afwijkingvandezeregelgoedzichtbaar.Het lijdtgeentwijfeldathiereen
belangrijkverschil indedoorlatendheid vandeondergrond inhetspel
is.

I86/096O/20/IO

-11-

ïïetkwelpatroon,datdoordelijnenvangelijkekwelwordtaangegeven,laattoedat eenschattingwordtgemaaktvandegemiddeldedagelijksekwelindewintermaandenvoordegebiedendiegescheiden zijn
door lijnenvangelijkekwelwordthetgemiddeldevandedaarinbekend
gewordenkwelcijfersgenomen.Dezegemiddeldendragennaarverhouding
tothet oppervlakvandebetreffendegebiedenbijaanhet gemiddelde
voordegehelePrunje-polder.
Hierondervolgt eenglobale samenvattingvandeoppervlakteverhoudingen tussengebiedenmet eenverschillendekwelintensiteit.

Kwelintensiteit
variatie

Oppervlakinha

gemiddelde

0 - 1 mm/etm.

0,48mm/e tm.

785

1-2

1,55

210

2-3

2,5 5
3,55

120
125

>3
0t/m3,8

1,1?

1240

7. Bodemconstanten
Het omzettenvandeafstromingskrommeineenrechte lijnisniet
alleeneenhulpmiddel omdegroottevandekweltekunnenschatten.
Menkanerzichookvanbedienenomergegevensoverdedoorlatendheidvanboven-enondergronduitafteleiden.
Indeformulevoorderechtelijn
| =a+bh
h
isahetdoorderechteafgesnedenstukvandeverticaleas,bwordt
aangegevendoordehellingshoekvanderechte.
Omdata=— § — kanmenuitadeKD-waarde vandedoorstroomde
laagonderdedrainsberekenen.Aangezienb=—2"^kanmen eveneens
dedoorlatendheid vandebovenstedoorstroomde laagberekenen.De
drainafstandenzijnimmersbekend.
Voordebuis31»waaropfiguur7betrekkingheeft,vindtmen
vooraenbrespectievelijk0,0059e &0,0117meters.Bijeendrainafstandvanl6metervindtmenvoorKDdewaardevan0,39m /etm.
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envoorK, dewaardevan0,74m/etm.
Voordebuis29vindtmenvooraenbrespectievelijk0,004en
0,0052meters.Bijeendrainafstandvan10meterbetekent ditdat
o
K,
K[D ==0,05
0,05mm/etm.
/etm.en
en
K, =0,13 m/etm.bedraagt.
OpdeBijlagen2en3zijndevoor28puntengevondenwaarden
voordedikteendoorlatendheidvandedoorstroomde laag onderde
drainsenvoordedoorlatendheidvandebovenstedoorstroomde laag
aangegeven.
HetblijktdatdeKD-waarden zeerlaagzijn.Dit isverklaarbaar opgrondvandeoverhetalgemeenkleinedrainafstand.Alsgevolghiervanzullendestroombaneunietdiep onderhetvlakdoorde
drainsdoordringen-De lageKD-waardenwijzeninditgevaldusniet
opeenslechtedoorlatendheid vandediepe ondergrond.
DeK,-waardenzijneveneenszeerlaag.Debovengrond isslecht
doorlatend,hoewelmenplaatselijkhogerecijfersvindt.DeK,-waarde
bedraagt gemiddeld 0,35 m/etm.

8.Slotopmerkingen
Inhetvoorgaande isduidelijkgesteld datbijhetbepalenvan
degroottevandekwelvantweeveronderstellingenwerduitgegaan.
Deeerstewasdatdeafstromingskrommenwaarvandelijneninfiguur
4 en7deeluitmaken,krommenzijnvoorstationaire stroming.Detweedewasdatdegroottevandekwelconstantis.

Voorwatdeeersteveronderstelling betreftkanopgemerktworden
datwerkelijk stationaire stromingalleenzaloptredenwanneergedurendedegehelebeschouwdeperiodedegrondwaterstand onveranderd
blijft.Ditzalvrijwelnietvoorkomen.Ookwanneertussendegrondwaterdiepte aanbegineneindvandeperiodengeenverschil is,kan
menervrijzekervanzijndatdestromingniet stationairwas.De
dagelijksevariatie indeneerslaghoeveelhedenwijst immersuitdat
dehoeveelheidwaterdiedegrondbinnendringt overtiendaagseperiodenniet constantkanzijn.Ondankshetbufferendvermogenvande
berging indebovengrond zaldandehoeveelheidwater,diehetgrondwaterbereikt,ookniet constant zijn.Hetherleidenvandeneerslag-

186/0960/20/12

-13-

hoeveelheden opeentoestandwaaringeen grondwaterstandsverandering
optreedt,hadhetdoelomcurventeverkrijgen diealthans theoretisch
destationaire toestand zogoedmogelijkweergeven.

Deveronderstelling,datdegroottevandekwel constant is,heeft
vanzelfsprekendbetrekking ophetdaggemiddelde overtien-daagseperioden.Wanneermenervanuitgaatdatdegroottevandekwelopeenbepaald
punt indepolderbehalvevaneenaantal constantenafhangtvanhet
verschiltussenhetpeilvanhetbuitenwater endatindepolderdan
ishetduidelijkdatdittiendaagsegemiddeldeniet constantkanzijn.
Erisindemeestegevallen immerseenvrijgrotevariatie indegemiddeldedrukhoogte,dieindeafzonderlijkeperioden optreedt endus
inhetgrondwaterpeiltussendedrains.Dekonsekwentiehiervan isdat
bijdeberekeningvandegroottevandekwel,waarbijdeze constant
wordtgeacht,bijlagewaardenvanhdefactorr-telaag,bijhoge
waardenechtertehooguitvalt.Ditbetekent datdegeschattewaarde
g
vandekwel,waarbijeenrechtelijnontstaat,wanneerr-wordtuitgezettegenh,zeerplaatselijkgeldtenbehoortbijdegemiddeldedrukhoogtedie indebestudeerde buisindevierwintermaandenoptreedt.
Het betekent ookdatbedoelderechte lijneengroterehellingsg
hoekheeftdanderechte,diefeitelijkderelatietussen— enhbij
eenmetdedrukhoogtesamenhangendekwelweergeeft,maarhetzelfde
zwaartepunt heeft.DeKD-waarden,diemenuitdegevondenafstromingskrommenafleidt,vallendaaromtehooguit.Toordedoorlatendheid van
debovenstedoorstroomde laagvindtmenechtertelagewaarden.
Inhoeverredesamenhangvandegroottevandekwelmetdedrukhoogtevanmeerdanvoornamelijktheoretische betekenis is,hangtervan
afwelkerangordehetverschiltussenhetpeilvanhetbuitenwateren
dat indepolderinneemttussendefactoren,dievoordegroottevan
dekwelvanbelangzijn.

Metbetrekkingtothetberekendekwelgemiddeldevan1.17mm/etm.
kanv/ordenopgemerktdatditgeengrotenauwkeurigheid kanhebben.Het
netvanpunten,waarvoordekwelgeschatkonworden,iste onregelmatig
enplaatselijknietdichtgenoeg.De lijnenvangelijkekwelzijnhierdoorteschematisch.Bovendiengevendegrondwaterstandsbuizen inge-
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draineerdegrondengeenrepresentatiefbeeldvandekwel indenaaste
omgeving.Tussendedrainszalhetgrondwater 'swinters immershoger
staandanbijdedrains.Dezezullenhierdooraltijd liggen ineen
strookmet eenkwelcijferdatoptheoretische grondenhogerligt.Aangezien inhetPrunje-gebieddebuizenzogoedmogelijkmiddentussende
drainszijngeplaatst,zouhetgemiddeldevoorditgebieddaarom iets
telaagkunnenzijnuitgevallen.
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Figuur1.Degemiddeldedrukhoogtemiddentussendedrainsuitgezet tegenhet
verschil tussenneerslagenverdamping ineenaantaltiendaagse perioden«Bij
deafzonderlijkewaarnemingenishetaantal centimetersvandegrondwaterstandsverandering indebetreffende periodenaangegeven.Bensamenhang lijktinaanlegaanwezig.
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in tiendaagse periodenwaarindewaardenvoordedrukhoogte binnennauwegrenzen liggen,
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Figuur3«Dezelfdesamenhangalsinfiguur2,dewaardenvoorhetneerslagoverschotzijnechterherleidopconstantewaardenvoordedrukhoogten.l.ï
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Pi/uuur4»Dewaarnemingen,dieookinfiguur1sijnuitgezet,nadatdetiendaagseneerslagoverschotten zijnherleidtoteentoestandwaaringeengrondwaterstandsveranderingenvoorkomen.Ertreedteenduidelijkesamenhang op.
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Figuur5»Dezelfdesamenhangalsinfiguur4»echtervooreenanderegrondwaterstandsbuis.
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Figuur7»Desamenhanguitfiguur5nadatdetiendaagseneerslagoverschottenzijnherleidopeentoestandwaarin30$vanhetneerslagtotaalinde
laatstedriedagenvandeperiodevalt.
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Figuur8«Schattingvandegroottevandekwelvoorhetwaarnemingspunt 60
waaropfiguur4betrekkingheeft.
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Figuur 9 . Schatting van de g r o o t t e van de kwel voor het waarnemiagspunt
waarop figuur 7 betrekking h e e f t .
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• 2.5 = kwel in mm per etmaal
— 1) = lijnen van gelijke kwel
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1000m
=J
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580C

0.14= doorlatendheid en dikte van de doorstroomde laag
onder de drains in meters per etmaal
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• 0.13 = doorlatendheid van de bovenste doorstroomde laag
in meters per etmaal
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