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Woord vooraf
InopdrachtvandeProvincieGelderlandheeft DLO-StaringCentrumonderzoekgedaan
naar de drainageweerstand van het tertiair ontwateringssysteem in Oost-Gelderland.
Deze opdracht bestond uit drie fasen. De opdracht voor de eerste fase is door de
provincie verstrekt op 7 november 1991,voor de fasen 2 en 3 heeft de provincie op
23 september 1992 opdacht gegeven.
Fase 1 betreft de keuze en de inrichting van de proefgebieden, deze opdracht is
uitgevoerd in de zomer van 1992. Fase 2 heeft betrekking op het veldonderzoek en
isuitgevoerd indewinter van 1992-1993,endeverwerking vandemeetgegevens die
heeftplaatsgevondeninhetnajaarvan1993.Fase3betreftdedefinitieveeindrapportage,
deze is uitgevoerd in het voorjaar van 1994.
Namens de Provincie Gelderland hebben de volgende personen gedurende korte of
langere tijd het project begeleid:
Ing. H. Brinkhof, Ir J.W. Kooiman, Ir H.J.Reit, Dr ir Th. J. van de Nes
Bijverschillendediensteneninstitutenbestaatbehoefte aangebiedsdekkende informatie
metbetrekkingtotdeinteractiegrondwater-oppervlaktewater. Inditrapportisderelatie
grondwater-oppervlaktewater gebiedsdekkend ingevuld voorOost-Gelderland waarbij
deinformatieuiteenbeperktaantalproefgebieden isopgeschaaldnaarhetgehelegebied
van Oost-Gelderland.

Samenvatting
InopdrachtvandeProvincieGelderlandiseenhydrologischonderzoekuitgevoerdnaar
drainageweerstanden vanhettertiairontwateringsstelselinOost-Gelderland.Hieronder
wordtverstaanwaterlopenmeteengeringeontwateringsdieptedieinhetalgemeenniet
permanent watervoerend of beheersbaar zijn.
Uitgangspunt bij het onderzoek was verder dat door veldonderzoek gegevens werden
verzameld. Het onderzoek diende gebiedsdekkende informatie op te leveren t.a.v de
relatie grondwater-oppervlaktewater.
Als eerste stap zijn voor het het gehele onderzoeksgebied per km2 een aantal
gebiedskenmerken geïnventariseerd, dievaninvloedzijn opdedrainageweerstand.Dit
zijn de kenmerken: slootdichtheid, grondwatertrap en de geohydrologische opbouw
ondergrond.Vervolgensisperkm2nagegaanwelkecombinatiesvangebiedskenmerken
voorkomen en is de totale oppervlakte per combinatie voor Oost-Gelderlnd bepaald.
Voor de 15meest voorkomende combinaties zijn proefgebieden geselecteerd. Indeze
proefgebieden zijn afvoeren en grondwaterstanden gemeten enzijn gegevens overhet
slotenstelsel verzameld. Opbasis vandezegegevenszijn perproefgebied devolgende
gegevens afgeleid:
-q(h*)-relatie
-drainageweerstanden voor meerdere grondwaterstandstrajecten
-radiale en/of intreeweerstanden
Vervolgens isdemate nagegaan waarin de gebiedskenmerken zijn gerelateerd aande
gemeten waarden voordedrainageweerstand voordrie grondwatertrajecten. Zo blijkt
er een relatie te bestaan tussen slootlengte en drainageweerstand, hetgeen ook mocht
worden verwacht op basis van de bekende drainageformules. De drainageweerstand
voorklasse 2+3blijkt globaal 0,81-0,99maal de slootlengteperkm2 tebedragen.Uit
correlatieberekeningen blijktdatdedrainageweerstand voorklasse2+3en 1+2+3beter
is af te leiden uit de gebiedskenmerken dan voor klasse 3. Hetzelfde geldt voor het
geval de werkelijk in het veld opgenomen slootlengte wordt gebruikt.
Op basis van correlatieberekeningen tussen gebiedskenmerken en berekende
drainageweerstand is voorelkevoorkomende combinatie van gebiedskenmerken voor
drie grondwatertrajecten een drainageweerstand berekend.
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1 Inleiding
1.1 Probleemstelling
Bij deProvincie Gelderland worden hydrologische modellen ontwikkeld omingrepen
in de waterhuishouding tekunnen modelleren. Hiervoor wordt door deprovincie een
databestandopgezetmetdevoordemodelberekeningen benodigdegegevens.Voorhet
kunnenuitvoeren vandezeberekeningen iserondermeerbehoefte aangegevens over
dedrainageweerstanden vandetertiairewaterlopeninOost-Gelderland.Inverbandmet
dezebehoefte heeftProvincieGelderlandaanhetDLO-Staringcentrumopdrachtverleend
omeenonderzoekintestellennaardrainageweerstandenvanhettertiaire(ontwaterings)systeemindeProvincieGelderland,waarbijineersteinstantievoorhetgebiedvanOostGelderland deze relatie zal worden onderzocht.
Uitgangspunt in dit onderzoek is,het verzamelen van gegevens door veldonderzoek,
waarmeededrainageweerstandenvandetertiairewaterlopenberekendkunnenworden.
Bij het onderzoek isrekening gehouden metdemate waarin de verschillende klassen
van waterlopen die in een gebied aanwezig zijn, bijdragen aan de opbouw van de
drainageweerstand. De berekende drainageweerstanden kunnen op die manier bij
verschillende schalen van hydrologische modellering gebruikt worden. De
drainageweerstanden zijnineenaantalonderzoeksgebieden,dierepresentatief zijnvoor
Oost-Gelderland, berekend. Vervolgens zijn de drainageweerstanden in de nietonderzochte gebieden van Oost-Gelderland benaderd door, uit de berekende
drainageweerstanden van de wel onderzochte gebieden, de waarden naar de overige
gebieden te extrapoleren.
Samenvattend heeft het uit te voeren onderzoek dus als doelstelling:
Het berekenen van dedrainageweerstanden vanhet tertiaire waterlopenstelsel opeen
aantal locaties inOost-Gelderland, waarbij deberekendedrainageweerstanden vande
bemeten onderzoeksgebieden gebruikt worden voor het bepalen van de
drainageweerstanden in de niet-bemeten gebieden van het onderzoeksgebied.

1.2 Leeswijzer
Inhoofdstuk 2wordendefactoren besproken diedegroottevandedrainageweerstand
bepalen.Inhoofdstuk 3wordtingegaan opdeprocedurewaaropperkilometer-hok de
gebiedskenmerken zijn vastgesteld envervolgens dekeuzevandeproefgebieden voor
veldonderzoek is gemaakt. In hoofdstuk 4 worden meerdere mogelijkheden genoemd
omdegroottevandedrainageweerstand vasttestellen.Vervolgenswordtin hoofdstuk
5 ingegaan op de opzet van het veldonderzoek. In hoofdstuk 6 wordt de verwerking
van de veldgegevens beschreven. Tenslotte zijn in hoofdstuk 7 de resultaten uit het
veldonderzoek geëxtrapoleerd naar de rest van het gebied.
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2 Drainageweerstanden algemeen
Indithoofdstukzijndebegrippendrainageweerstandentertiairewaterlopen gedefinieerd
en is toegelicht welke factoren de grootte van de drainageweerstanden bepalen.

2.1 Definities
De drainage- (of ontwaterings)-weerstand is gedefinieerd als de weerstand die de
grondwaterstroming naar de waterlopen toe ondervindt. Deze is te berekenen als het
quotiënt vandeopbollingendespecifieke afvoer bij stationaire stroming.Deéénheid
van deze grootheid is dagen (rapport no 16,Commissie Hydrologisch Onderzoek).
Tertiairewaterlopen zijn waterlopenmeteengeringeontwateringsdiepte enzijn inhet
algemeen niet permanent watervoerend of beheersbaar. Ernst (1978) maakte een
onderverdeling vandewaterlopen in6klassen,waarvoorhoofdzakelijk gegevens zijn
gebruikt uit Oost Gelderland. Deze staan weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 Klassificatie waterlopenpatroon volgens Ernst
Klasse
1
2
3
4
5
6

Diepte slootbodem in m • maaiveld
Minimaal

Maximaal

Omschrijving:

0,40
0,65
1,05
1,75
2,70
4,00

0,65
1,05
1,75
2,70
4,00
8,00

kleine sloot
middelgrote sloot
grote sloot
beek (b.v. Leerinkbeek, Veengoot)
kleine rivier (b.v. Berkel)
grote rivier (b.v. Rijn, IJssel)

Inhetvervolgvanditonderzoekzullendewaterlopen indeklassen 1,2en3gerekend
wordentothettertiaireontwateringssysteem.Dewaterlopenindeklassen4en5vormen
het secundaire en die uit de klasse 6 het primaire drainagesysteem.

2.2 Factoren die de grootte van de drainageweerstanden bepalen
Devormingvaneendrainagesysteem,endaarmeedegroottevandedrainageweerstand,
wordtbepaalddooreenaantalnatuurlijkefactoren.Daarnaastheeft menselijk ingrijpen
de vorming mede beïnvloed. De natuurlijke factoren zijn:
A) Klimatologische omstandigheden;
B) Geomorfologie (topografie);
C) Geohydrologische opbouw van de ondergrond.
Bijmenselijkebeïnvloedingkanwordengedachtaangrondwaterontrekkingen,bemaling,
inpoldering, aanleggen drainage en egalisatie.
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ad A) Klimatologische omstandigheden
De klimatologische omstandigheden (neerslag en openwaterverdamping) in de
Achterhoek zullen van plaats tot plaats weinig verschillen. Alleen verschil in
bodemgebruik en bodemfysische eigenschappen van de ondergrond zal kunnen leiden
tot verschil in grootte van de flux naar het freatisch vlak. De klimatologische
omstandigheden zijn verder buiten beschouwing gelaten omdat de variatie van deze
grootheden in het onderzoeksgebied gering is.
ad B) Geomorfologie/Topografie
De geomorfologie en topografie zijn van invloed op de vorming van wegzijgings- (in
hoog gelegen gebieden) en kwelgebieden (laag gelegen gebieden, beekdalen). De
gemiddelde terreinhelling vanhetoostelijk dekzandgebied is 1:2500(DeVries, 1974).
Binnen het dekzandgebied komen ruggen voormetlengten van verscheidene kilometers,
breedtes van enkele honderden meters en hoogten tot 3 meter. Ten oosten van het
dekzand gebied komen pre-pleistocene lagen aan de oppervlakte c.q. dicht onder de
oppervlakte voor. Dit gebied wordt gekenmerkt door een steilere helling namelijk
1 : 750. In het gebied ten zuiden van de Oude IJssel met uitzondering van het
Montferland enomgeving, alsmede ineen smalle strook langs deIJsselkomen Holocene
afzettingen aan de oppervlakte voor. Deze gebieden hebben een geringere terreinhelling
dan het dekzandgebied. De Vries geeft een gemiddelde helling van 1 : 10 000 tussen
Nijmegen en Gorinchem.
ad C) Geohydrologische opbouw van de ondergrond
Eén van de belangrijkste factoren die de grootte van de drainageweerstand bepaalt, is
de geohydrologische opbouw van de ondergrond. In de Achterhoek komen aan het
maaiveld hoofdzakelijk dekzandafzettingen (Formatie vanTwenthe) voor,terwijl in de
Liemers en langs de rivieren kleiafzettingen vorkomen. Onder deze deklaag ligt een
watervoerend pakket, waarvan de dikte in oostelijke richting afneemt. Een kleiprofiel
met een lage k-waarde zal een grotere drainageweerstand hebben (bij het gelijk zijn
van de overige factoren die de grootte van de drainageweerstand bepalen) dan een
dekzandprofiel. Hetonderzoeksgebied isopgedeeld ineenaantal deelgebieden met min
of meer uniforme geohydrologische profielen.
Menselijke beïnvloeding
De invloed van de mens op de ontwatering is aanzienlijk. De mens heeft, bij het in
cultuur brengen van gronden, immers altijd getracht om de waterhuishouding zodanig
te reguleren, dat het land optimaal gebruikt kon worden voor de eraan toegekende
funkties. Indepraktijk betekende dit,dat tenattegronden van eenmeer ofminder dicht
slotenstelsel werden voorzien omde waterhuishouding teoptimaliseren. Ditproces heeft
ook in het onderzoeksgebied plaatsgevonden en daarmee de drainageweerstanden
aanzienlijk beïnvloed.
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3 De selectie van de meetgebieden
In dit hoofdstuk is het onderzoeksgebied beschreven en is toegelicht hoe de selectie
van de meetgebieden tot stand is gekomen.

3.1 Beschrijving onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied (aanhangsel 1) is in het oosten en zuid-oosten begrensd door
derijksgrens metdebondsrepubliek Duitsland,inhetnoorden doorde provinciegrens
met Overijssel en inhet westen en zuiden door derivieren IJssel enRijn. Het gebied
heeft eenoppervlakvanongeveer 1625vierkantekilometer.Inhetoostenbevindtzich
het Winterwijkse plateaulandschap waar dicht onderhet oppervlak keileem aanwezig
is. Tijdens het Weichselien is in bijna de gehele Achterhoek een in dikte wisselende
laag dekzand afgezet. Waterhuishoudkundig is de Achterhoek een gebied dat
voornamelijk bestaat uit hoge gronden, waarvan het overtollige water via vele in het
verledengevormdebekeninwestelijkerichtingwordtafgevoerd.Hetgebiedtenzuiden
van de Oude Ussel wordt voornamelijk gevormd door de stuwwal van Montferland,
die boven het omliggende rivierlandschap uitrijst. Het overige landschap in het
onderzoeksgebiedbestaatuitrivierafzettingen dievooreenbelangrijkdeelaanheteinde
vanhetWeichselien zijn ontstaan doortoedoen vanderivieren Rijn enIJssel. Tijdens
hetHoloceenisopdezeafzettingen gedeeltelijk kleiafgezet diehet rivierkleilandschap
hebben doen ontstaan (Meetkundige Dienst, 1991).

3.2 Vaststelling aantal en ligging van de meetgebieden.
Inhetvoorafgaande hoofdstuk isaangegeven datinhet onderzoeksgebied de factoren
geohydrologie,geomorfologie enmenselijkingrijpenbepalendzijnvoordegroottevan
de drainageweerstanden. Bij de keuze van de proefgebieden is uitgegaan van
gebiedskenmerken die direct of als afgeleide zijn te beschouwen van deze factoren.
Gekozen is hierbij voor de factoren:
a) dichtheid waterlopenstelsel
b) grondwatertrappen
c) geohydrologie
Defactor topografie wordt niet als afzonderlijk selectiecriterium gebruikt omdat deze
grootheid in feite al verweven zit in de andere drie factoren. Het gehele
onderzoeksgebied isopgedeeldineennetwerkvanvierkantekilometers overeenkomstig
het grid van de topografische kaart. Per vierkante kilometer zijn de drie voornoemde
grootheden geïnventariseerd. De geïnventariseerde grootheden zijn op de aanhangsel
2A, 2B, 3 en 4 weergegeven. Vervolgens zijn de gegevens van de drie grootheden
gecombineerd hetgeen aanhangsel 5 oplevert. Aan de hand van dit aanhangsel zijn
daarna een aantal gebieden in het onderzoeksgebied geselecteerd waar later locaties
bepaald zijn voor het verrichten van veldmetingen.
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3.2.1 Inventariseren dichtheid waterlopenstelsel
Aan de hand van de 1 : 25 000 kaart, waarop de waterlopen staan weergegeven die
bij de waterschappen in beheer zijn, is de dichtheid van het waterlopenstelsel
geïnventariseerd. Per vierkante kilometer is de lengte van de waterlopen opgemeten en
uitgedrukt als kilometers per vierkante kilometer. Eén en ander is weergegeven op
aanhangsel 2A. In dit aanhangsel zijn 6 klassen voor de dichtheid van het
waterlopenstelsel onderscheiden. De frequentieverdeling van deze 6 klassen is
weergegeven in figuur 1.
Om het aantal combinaties van gebiedskenmerken te beperken zijn de oorspronkelijke
6 klassen samengevoegd tot 2klassen (aanhangsel 2B).De frequentieverdeling van de
2 klassen is afgebeeld in figuur 2. De grenswaarde tussen de 2 onderscheiden klassen
is 1,5 kilometer per vierkante kilometer. De waarde is zodanig gekozen dat het totale
aantal kilometerhokken (= 1625) ongeveer evenredig over de 2 klassen is verdeeld.

3.2.2 Inventariseren grondwatertrappen
Detweede geïnventariseerde grootheidbetreft degrondwatertrappen. Dezevormen een
afspiegeling van de waterhuishoudkundige toestand van het gebied, alsmede geven de
grondwatertrappen informatie over defluctuatie van degrondwaterstanden en daarmee
dus informatie over de drainageweerstanden in het gebied.
aantal
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Fig.1Defrequentieverdeling vandedichtheidvanhetwaterlopenstelsel in 6klassen

aantal

1.5

>1.5

dichtheidwaterlopenstelsel (inkm/km2)

Fig. 2 De frequentieverdeling van de dichtheid van het waterlopenstelsel in 2 klassen

De bodemkundige opname van de kaartbladen in het onderzoeksgebied is als volgt:
34 West 1972
34 Oost 1972
40 Oost 1967-1968
40 Oost 1967-1968
41 West 1978-1981
41 Oost 1979-1981
Dit overzicht geeft aan dat er grote verschillen zijn in opnamedatum voor de
verschillende kaartbladen in de Achterhoek. Hoewel de weergegeven grondwatertrap
mogelijk niet meer overeenkomt met de werkelijkheid, als gevolg van o.a. landinrichtingsactiviteiten, bevattenzeeenzekeronderscheidendvermogenmetbetrekking
tot de topografie van het gebied. Voor alle kaartbladen worden 7 grondwatertrappen
onderscheiden, terwijl vooreen aantalkaartbladen de grondwatertrappen EUenV zijn
opgesplitst in een droger en een natter deel.
BijdeinventarisatieisgebruikgemaaktvanhetopDLO-StaringCentrumontwikkelde
computerprogrammaBRAS,waarmeebodemkundigegegevenskunnenwordenondeend
aan de Bodemkaart van Nederland in RAStervorm. De basis van het BRAS-systeem
wordt gevormd door cellen van 50 bij 50 meter, die per cel informatie over de
bodemeenheid en de grondwatertrap bevatten. Per vierkante kilometer is dié
grondwatertrapgeselecteerddieindemeestevande400cellenpervierkantekilometer
aanwezigis.Hetnadeelvanditselectie-systeemis,daterdoordezeaanpak informatie
verlorengaatoverdegrondwatertrappen dieinhetgebiedaanwezigzijn.Deresultaten
vandezeinventarisatiezijnafgebeeld opaanhangsel3.Opditaanhangselzijn5groepen
onderscheiden.
Deeerstegroepgeeft debebouwing weer.Groep2bevatdegrondwatertrappen I,üen
H*, groep 3 bestaat uit de grondwatertrappen Hl, Hl*, IV en V, groep 4 bevat de
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grondwatertrappen VI, VII en VII*. De laatste groep 5 geeft die gebieden weer waar
de grondwatertrap niet gekarteerd is. Deze laatste groep betreft gronden in de
uiterwaarden of open water. Daar niet voor alle kaartbladen de grondwatertrappen III,
V en VII zijn opgesplitst in een natter en een droger deel zijn deze in dezelfde groep
ingedeeld.
Op aanhangsel 3zijn degroepen 2,3en4onderscheiden waarbij de grondwatertrappen
van groep 2 een indicatie zijn voor kwel-, de grondwatertrappen van groep 3 een
indicatie voor intermediaire- en de grondwatertrappen van groep 4 een indicatie zijn
voor wegzijgingsgebieden. Opvallend aan dit aanhangsel ishet geringe voorkomen van
de grondwatertrappen van groep 2 in het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn niet alle
stedelijke kernen op het plaatje afgebeeld. Dit laatste is een gevolg van het gebruikte
selectieproces. In figuur 3 is de frequentieverdeling van de 5 onderscheiden groepen
weergegeven. Overwegend komen dus twee groepen van grondwatertrappen voor, van
een verdere opsplitsing doorbijv GtIII als aparte groep te onderscheiden, isin verband
met het aantal te onderscheiden combinaties afgezien.

[ : |Bebouwing
•

GM.2en2*

•

Gt3,3*,4en 5

•

Gt6,7en7*

| \ \ | nietgekarteerd

Fig. 3 Defrequentieverdeling in het onderzoeksgebied van de groepen bebouwing,
grondwatertrappen en niet gekarteerd

3.2.3 Inventariseren geohydrologie
Bij de geohydrologische inventarisatie van het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt
vanhetrapport 'Karakterisering hydrogeologische opbouw van deprovincie Gelderland'
uitgevoerd door de Rijks Geologische Dienst (Weijers, 1991) en de Bodemkaart van
Nederland. Volgens het eerste rapport kunnen er in het Onderzoeksgebied globaal 4
deelgebieden onderscheiden worden. Dit zijn:
1) Het IJsseldal; bestaande uit de 4 deelgebieden IJl, IJ2, IJ3 en IJ4. Het onderscheid
in deze 4 deelgebieden is gemaakt op grond van de dikte en de diepte van de tweede
scheidende laag en het plaatselijk aanwezig zijn van een dekkleilaag.
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2)DewestelijkeAchterhoek;Hetgebiedisopgedeeldinde4deelgebiedenWA1,WA2,
WA3enWA4waarbijdeindelingisgebaseerdopdeaanwezigheid vaneendekkleilaag
of de grootte van de kD-waarde van het eerste watervoerende pakket.
3)Montferland; Het Montferland bestaat uit 2deelgebieden Ml en M2die beideeen
hoge kD-waarde voor het watervoerende pakket hebben.
4) De oostelijke Achterhoek; Het Oost-Nederlands Plateau is ingedeeld in de 3
deelgebieden ONP1, ONP2 en ONP3. De indeling berust op de kD-waarde van het
watervoerende pakket hetgeen op de hydrologische basis van keileem is gelegen.
Degroottevandedrainageweerstandvandeonderscheidenprofielen issterk afhankelijk
vandesamenstellingvandetoplaag(doorlatendheidzandprofïel groterdankleiprofiel).
Zoblijkt opbasisvandeLeidraad voorhetwaterbeheer (ProvincieGelderland, 1993),
datdesamenstelling vandebodemeenzeerbelangrijke factor ismedeinverband met
debergingsfactor vandebodem.Daaromisvoordedeelgebieden waarplaatselijk klei
in de toplaag aanwezig is, de bodemkaart geraadpleegd om de exacte diepte van de
afdekkende kleilaag vast te stellen. Hierbij is onderscheid gemaakt in 3 klassen;
Klasse
1
2
3

Dikte kleilaag
>110cm
65-110 cm
<65 cm

Opgrondvansamenstellingendiktetoplaagendoorlaatvermogenvanhetonderliggende
watervoerend pakket is het onderzoeksgebied opgedeeld in 9 deelgebieden (zie
aanhangsel 4).
*)Gebied 1gelegen in de gebieden IJ4enWA1met een dekkleilaag dikker dan 110
cm.
*)Gebied2gelegenindegebiedenIJ2,IJ3enWA1meteendekkleilaagvanongeveer
80 cm.
*)Gebied 3gelegenindegebiedenIJl,JJ2,JJ3,JJ4enWA1meteendekkleilaagvan
hooguit 65 cm dikte.
*) Gebied 4 gelegen in de gebieden Dl, D3, Ml, M2, WA3 en WA4 met een dik
watervoerend pakket waarvan de kD-waarde varieert tussen 1000 en 4000 m /dag.
*) Gebied 5 gelegen in gebied ONP1 bestaande uit een dun watervoerend pakket
(kD<100 m /dag) op een slecht doorlatende keileemlaag.
*)Gebied6bestaandeuitgebiedONP2meteenmatigwatervoerendpakket(100<kD<
500 m /dag) op de slechtdoorlatende basis van keileem.
*) Gebied 7 bestaande uit gebied ONP3 met een redelijk goed watervoerend pakket
(500< kD< 1500 m2/dag) op de slecht doorlatende basis van keileem.
*)Gebied 8bestaandeuit gebied WA2.DekD-waarde van het watervoerende pakket
bedraagt 0-100 m /dag.De lagekD-waarde wordt veroorzaakt door de aanwezigheid
vaneenslechtdoorlatendeEemkleilaag(c=l-250d).Deslechtdoorlatendelaagkanechter
plaatselijk afwezig zijn waardoor de kD-waarde weer groter is dan het aangegeven
interval.
*) Gebied 9 bestaande uit open water.
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De frequentieverdeling van het aantal kilometerhokken voor de verschillende
geohydrologische deelgebieden is weergegeven in figuur 4.
Legenda

Aantal

klasse 1:kleilaag> 110cm

1000

klasse2: kleilaag=80cm
862

klasse3:kleilaag<65cm
klasse4: Kd=1000-4000m2/dag
klasse5:Kd<100m2/dag
klasse6:Kd=100-500m2/dag
klasse7:500<Kd<1500m2/dag
klasse8:Eemkleilaag
klasse9:Openwater

252
157
97

klassenverdeling geohydrologie

Fig. 4 Defrequentieverdeling van het aantal kilometerhokken voor de verschillende
geohydrologische deelgebieden

Gebied 4 (kD tussen 1000 en 4000 m là) beslaat het grootste oppervlakte. Dit gebied
is niet verder opgesplitst, immers de kD-waarde komt in de formule van Ernst voor
in de horizontale component van de drainageweerstand. Bij grote kD-waarden is het
aandeel van dehorizontale component indedrainageweerstand gering,zodateen verdere
opsplising niet zinvol is.

3.3 Combinatie van gebiedskenmerken en selectie van de meetgebieden
Door de drie in de voorafgaande tekst beschreven grootheden (dichtheid
waterlopenstelsel, grondwatertrappen en geohydrologische opbouw) met elkaar te
combineren, is aanhangsel 5 verkregen. In dit aanhangsel kunnen een aantal gebieden
onderscheiden worden waar dezelfde combinaties aanwezig zijn. Het totale aantal
combinaties dat in het onderzoeksgebied wordt aangetroffen bedraagt 43.De codering
vandelegendabestaatuiteencombinatievan 3cijfers. Heteerstecijfer heeft betrekking
op de dichtheid van het waterlopenstelsel, het tweede cijfer op de grondwatertrap en
het derde cijfer op de geohydrologische opbouw van de ondergrond. De vertaling van
de cijfers is als volgt:
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eerste cijfer
dichtheid waterlopenstelsel

tweede cijfer
grondwatertrappen

derde cijfer
geohydrologische opbouw

0 < 1.5 km/km2
1 > 1.5 km/km2

0 = bebouwing

1=kleilaag>110cm
2= kleilaag 65-110 cm
3= kleilaag<65 cm
4=1000<kD<4000m2/dag
5= kD<100m2/dag
met keileemlaag op
tertiaire basis
6= 100<kD<500m2/dag
7= 500<kD<l,500m2/dag
8= kD<100m2/dag met
Eemkleilaag

1 =I,n enn*
2 =m,m*,iv enV
3 =VI,VII enVu*
4 = niet gekarteerd

In figuur 5 is de frequentieverdeling van de 16 meest in het onderzoeksgebied
voorkomendecombinatiesweergegeven.Hetbetreft decombinaties024,025,028,032,
034, 035, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 134, 136 en de bebouwing.
Legenda
Aantal

klasse 1:bebouwing
klasse2:024
klasse3:025
klasse4:028
klasse5:032
klasse6:034
klasse7:035
klasse8:122
klasse9:124

Fig. 5Defrequentieverdeling van de16meest voorkomende combinaties (inclusief
bebouwing) inhetonderzoeksgebied
Inaanhangsel6zijn deze 16combinatiesafgebeeld. Metnameinhetwestelijke gebied
met de holocene kleiafzettingen en het gebied in het oosten (omgeving Winterswijk)
treden witteplekken op.Deweggevallen combinaties zijn dustesporadisch aanwezig
omermetingenterbepalingvandedrainageweerstandenuittevoeren.Indezegebieden
zijn geen locaties gezocht om meetpunten in terichten.
Door aanhangsel 6 te combineren met de 1: 25 000 waterlopenkaart zijn 15
proefgebieden geselecteerd.Erisgekozenvoorhetbemetenvan15onderzoeksgebieden
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omdat dit aantal een redelijk compromis is tussen enerzijds het bemeten van zoveel
mogelijk onderzoeksgebieden en anderzijds het binnen de perken houden van de
hoeveelheid meetwerkzaamheden.
De gekozen meetlocaties zijn weergegeven op aanhangsel 7. Bij de keuze van de
gebieden is geselecteerd op afwateringséénheden die volledig binnen het gebied van
dezelfde getallencombinatie gelegen zijn. Daarnaast is zoveel mogelijk gezocht naar
afwateringsgebieden die viaeen stuw ofoverlaat afwateren, omdat bij deze kunstwerken
op vrij eenvoudige wijze de debieten van de afwateringséénheden bepaald kunnen
worden. Het is echter niet mogelijk geweest om alle meetgebieden zodanig te kiezen
dat bij alle proefgebieden een overlaat c.q. stuw aanwezig is om debieten te berekenen
én het proefgebied volledig binnen het oppervlak van een gebied met dezelfde
getallencombinatie gelegen is. Vandaar dat in sommige meetgebieden de debieten bij
duikers bepaald zijn (zie tabel 3) en andere meetgebieden niet volledig gelegen zijn in
het gebied met dezelfde getallencombinatie. Intabel 2zijn weergegeven denamen van
de 15 geselecteerde meetgebieden, de getallencombinatie, alsmede welke getallencombinatie nog meer in het afwateringsgebied aanwezig is. Op aanhangsel 8, figuur
14a tot en met 14o is de ligging van de onderzoeksgebieden weergegeven. Verder is
in aanhangsel 9 een korte beschrijving gegeven van de geselecteerde onderzoeksgebieden.
Bij de selectie van de onderzoeksgebieden isbovendien gelet ophetniet aanwezig zijn
vanwaterwingebieden indenabijheid vandezegeselecteerde gebieden.Indeze gebieden
zal een deel van het neerslagoverschot worden onttrokken via de waterwinning, zodat
deze gebieden niet representatief zijn voor die bepaalde combinatie van
gebiedskenmerken en leidt tot foute drainageweerstanden voor die gebieden waar de
drainageweerstand d.m.v. extrapolatie is bepaald.
Tabel2Degeselecteerde meetgebieden, degetallencombinatie vandezemeetgebieden ende
getallencombinatie waarmee demeetgebieden eventueelverontreinigdzijn.
Meetgebied

Getallencombinatie

Aalten
Beltrum
Borculo
Eibergen
Lochern
Giesbeek
Miste
Rekken
Ruurlo
Veldhunten
Vragender
Westendorp
Winterswijk
Zeddam
Zieuwent

126
128
028
025
034
122
136
125
024
132
035
134
127
032
124

= geen verontreiniging aanwezig
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Verontreinigd met getallencombinatie
136
028
128
024
022
025
025
034
025
137
034

4 Theoretische aspekten met betrekking tot drainageweerstanden
4.1Het berekenen van de drainageweerstanden
Drainageweerstanden kunnen in principe op 2 manieren berekend worden:
A)Met de q(h*)-relatie diebepaald isuit in het veld gemeten specifieke afvoeren en
dedaarbijbehorendegemiddeldegrondwaterstanden (h*isgemiddeldegrondwaterstand
tovmaaiveld).Dedrainageweerstandisbijeenwillekeurigegrondwaterstand gelijkaan
de richtingscoëfficiènt van de raaklijn getekend aan de q(h*)-curve bij die
grondwaterstand.
B) Met de drainageformules zoals diè bijvoorbeeld zijn afgeleid door Ernst en
Bruggeman, waarbij de drainageweerstand een funktie is van in het veld opmeetbare
grootheden. Een aanvulling hierop is de toepassing van numerieke modellen.

4.1.1 Het berekenen van de drainageweerstanden uit de q(h*)-kurve
ad A) De meeste afwateringsgebieden hebben een afwateringsstelsel van grotere
waterlopenopgrotereafstandenwaartusseneenkleinerafwateringsstelsel geprojecteerd
is. Op dit kleinere afwateringsstelsel wordt vervolgens weer afgewaterd door nog
kleinere drainage- en greppelsystemen. In een afwateringsstelsel kunnen dus
verschillende klassen waterlopen onderscheiden worden. Elk afwateringsgebied heeft
een specifieke q(h*)-relatie. In de grafiek van deze relatie is de specifieke afvoer in
mm/dag op de x-as uitgezet tegen de gemiddelde grondwaterstand in meters minus
maaiveldopdey-as.Despecifieke afvoer wordtberekend doordeafvoer gemetenaan
hetuitlaatpunt van het afwateringsgebied te delen doorhet oppervlak vanhet gebied.
Debijdezeafvoerenbehorendegemiddeldegrondwaterstandenkunnenwordenbepaald
doorde grondwaterstanden op een aantal, voor het gebied representatieve locaties,te
bepalen en hiervan vervolgens de gemiddelde waarde te berekenen. De te meten
grootheden zijn dus:
1)De gebiedsafvoeren gemeten bij het uitlaatpunt;
2) Het oppervlak van de afwateringséénheid;
3) De gemiddelde grondwaterstand.
Degemiddeldegrondwaterstandbetreft degemiddeldegrondwaterstandoverhetgebied.
Demaaiveldshoogte varieertsterkbinnenhetonderzoeksgebied, nl.relatief vlakinhet
kleigebiedtoteenaanzienlijk maaiveldsgradiëntinhetoostelijk deelvandeAchterhoek
(aanhangsel 9).Door gebruik te maken van meerdere grondwaterstandsbuizen wordt
getracht de gemiddelde grondwaterstand tov maaiveld te bepalen.
De q(h*)-curve heeft voor zandgebieden een min of meer exponentieel verloop (zie
figuur6).
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Fig. 6 Voorbeelden vaneen q(h)-relatie inpoldergebieden (a)en inzandgebieden (b).
In kleigebieden vormt deze curve een min of meer rechte lijn met een knik op het punt
beneden maaiveld waar de greppelsystemen een bijdrage gaan leveren aan de aanvoer.
Theoretisch is het mogelijk om bij elke grondwaterstandsdiepte de daarbij behorende
drainageweerstand af te leiden door de richtingscoëfficiënt van de raaklijn die bij deze
grondwaterstand hoort, te bepalen. In de praktijk is het echter lastig om een vloeiende
q(h*)-kurve te construeren waaraan deze bepaling uitgevoerd kan worden. In de
grafieken zijn echter knikpunten teonderscheiden. Komt de grondwaterstand boven een
knikpunt, dan betekent dit dat een extra afwateringssysteem gaat deelnemen aan de
afvoer. Dit uit zich in een kleinere helling van de curve en dus een lagere
drainageweerstand. Doorde richtingscoëfficiënt van delijnstukken tussen de knikpunten
tebepalenkaneenwaardevoordedrainageweerstand vanditafwateringssysteem (klasse
van waterlopen) bepaald worden. De knikpunten geven de locale hoogte ten opzichte
vanhetmaaiveld weer.De localehoogte omdat deplaats van eenpeilbuis waarschijnlijk
nooit op een plaats staat waar de maaiveldshoogte gelijk is aan de voor dat gebied
gemiddelde maaiveldshoogte. De absolute afstand tussen de verschillende knikpunten
zijn wel representatief voor de gemiddelde verschillen in diepteligging van de
verschillende afwateringssystemen (Van Mourik 1989).
Bij niet stationaire stroming van grondwater naar open waterlopen is de q(h*)-relatie
niet eenduidig (hysteresis). Het model van Krayenhoff van de Leur geeft aan dat bij
toenemende afvoer de berekende grondwaterstand lager is dan bij afnemende afvoer.
De grootte van de lus isafhankelijk van de zgn reservoircoëfficiënt (Koopmans, 1991).
Samenvattend kan dus uit de q(h*)-relatie een 7(h*)-relatie worden afgeleid waarbij
per afwateringsklasse een waarde voor de drainageweerstand berekend kan worden.
Tijdens de veldmeetcampagne iszowel 's-winters als 's zomers geïnventariseerd welke
klassen van waterlopen deelnemen aan het afvoerproces.
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4.1.2 Het berekenen van de drainageweerstanden met drainageformules
ad B) Bij onderzoek naar drainageweerstanden wordt veelal gebruik gemaakt van de
formules van Ernst en Bruggeman (Wit et al, 1991).
Inbeideformulesisuitgegaanvaneeninhetverticalevlak2-dimensionale,verzadigde,
stationaire stromingtussenevenwijdige waterlopen.Denatuurlijke aanvulling vanhet
grondwater is gelijkmatig verdeeld over het oppervlak en is in eerste instantie (natte
situatie) gelijk aan de afgevoerde hoeveelheid water. Deze veronderstellingen zijn
toegestaan in de Nederlandse situatie, waar de verkaveling regelmatig en intensief is
endeneerslagregelmatigvaltmetlageintensiteit.Hierdoorzijneventueleveranderingen
zodanig,datovereenbepaaldetijdsperiodedetoestandstationairbeschouwdkanworden
(Van Rossum, 1987).
Deformule vanErnstisgeschiktvoorhetberekenenvansloot-endrainafstanden voor
homogeneen2-lagenprofielen, waarbijdelaagscheidingniethoeft samentevallenmet
de draindiepte. In de formule wordt de horizontale-, radiale- en intreeweerstand in
rekening gebracht. De verticale weerstand is meestal klein en wordt daarom vaak
verwaarloosd bij homogene profielen (Cultuurtechnische Vademecum, 1988).
Bruggeman (1978) heeft oplossingen gegeven voor de voeding vanuit waterlopen in
een afdekkend pakket naar het onderliggende watervoerend pakket.
Metbeideformules kunnendedrainageweerstanden, vandeverschillendeklassenvan
waterlopendieinhetgebiedaanwezigzijn,bepaaldworden.Dedrainageweerstandvan
het gehele gebied kan berekend worden met de formule:
1 1 1 1
—=—+—+—
Y v Yi

m

(1)

Y2 Y3

waarbij:
yv
= de 'vervangings'-drainageweerstand (analoog met stroomtheorie) van h e t
afwateringsgebied
Yj,y2 en Y3 = de drainageweerstanden van de verschillende klassen van waterlopen

4.1.2.1 De formule van Ernst
Een formule van Ernst (1 en 2 lagen profiel) luidt:
Y=-^-+I(Q+-^)
%khD

(2)
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(3)

(4)

K-fîîK
De te meten grootheden zijn dus:
L = slootafstand
kh = horizontale doorlatendheid
D = dikte van de doorstromende laag
c bs = intrede weerstand
B = natte omtrek
k,. = radiale doorlatendheid
ky = verticale doorlatendheid
a = geometrie factor
Q. = radiale weerstand
Y = drainageweerstand volgens Ernst

(m)
(m.d-1)
(m)
(d)
(m)
(m.d"1)
(m.d"1)
(-)
(d.m"1)
(d)

De grootheden L, B en c bs worden in het veld opgemeten. Daarnaast moeten ook
waarden voor de grootheden kh, k^ en D bepaald worden. In figuur 7 zijn de
hydrologische grootheden weergegeven waaruit de drainageweerstand berekend kan
worden.
V4L

Maaiveld
Grondwater
spiegel

1 e watervoerend
pakket

Fig. 7Hydrologische grootheden voordeberekeningvandedrainageweerstand (Ernst en
Bruggeman)
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4.1.2.2 De formule van Bruggeman
Met de formule van Bruggeman kunnen in een aantal gevallen ook de drainageweerstanden bepaald worden. Bruggeman (1972) heeft een formule afgeleid die een
oplossing is voor tweedimensionale grondwaterstroming in een watervoerend pakket
metsemi-spanningswater.Dezeformulemagonderbepaaldevoorwaardenookworden
gebruikt voor tweedimensionale grondwaterstroming in een freatisch pakket.
Eén van de voorwaarden is dat de insnijding van de sloten of waterlopen klein moet
zijn ten opzichte van de dikte van het pakket. Verder wordt ook gerekend met een
constante dikte van ditpakket, dat begrensd wordt doorhet horizontale vlak doorhet
slootpeil en de bovenkant van een semi-permeabele scheidingslaag. Onder de
scheidingslaagheersteenconstantestijghoogte,diealsreferentiehoogte wordtgebruikt
(Drecht, 1983).
Bij de formule van Bruggeman geldt voor de specifieke grondwaterafvoer q

k

q=

L

(5)

7T\
—+(c+—)+SL
k„

M

Waarbij

S=^L.T±sm2(^)F(n,o)
n3B2t,B=I n3

(6)
L

(na.+l)e " 2 +(«a,-l)e nai
F(n,ó)=

l

l
wa

._.
(7)

(na 1 +l)«" a2 -(na 1 -l)e" B2

a

2%kc
i=-

(8)
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29

2IÏJ

(9)

œ 2 =-

(10)
\

(11)

Î0=(C+—)v

i

Y

\

i_^

*

a

(12)

(13)

'b

-^

Waarin:
c = weerstand slecht doorlatende laag
c b = bodemweerstand
h ob = stijghoogte midden onder slootbodem t.o.v. referentieniveau
h os = slootpeil t.o.v. referentieniveau
h

= gemiddelde stijghoogte t.o.v. referentieniveau

N
q
v zo
z
y1

=
=
=
=
=

(14)

(d)
(d)
(m)
(m)
(m)
-1

voeding freatisch vlak
specifieke grondwaterafvoer
wegzijging c.q. kwel door weerstandbiedende laag
niveau onder de slootbodem waarvoor F(n,o) van toepassing
drainageweerstand volgens Bruggeman

(m.d" )
(m.d 1 )
(m.d" )
(m)
(d)

De grootheden B, L, h os , h ob en c b zijn in het veld gemeten. Daarnaast moeten ook de
waarden voor de grootheden c,kh,k venNbepaald worden omde drainageweerstanden
te kunnen berekenen.
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4.2 Numerieke modelberekeningen
Analytische formules, zoals Ernst en Bruggeman, hebben als nadeel dat ze beperkt
toepasbaarzijn.Demogelijkheden omdegeohydrologie(schematisatieenparameters)
tevariërenzijnbeperkt.DoorgebruiktemakenvannumeriekemodellenzoalsFLONET
(Guiguer et al., 1993) is het mogelijk om in een doorsnede meer complexe situaties
doorterekenen(Fochteloërveen,mondelingemededeling),zoalsbijvoorbeeld meerdere
klassen van waterlopen, ondiepe keileem die al dan niet wordt doorsneden door
waterlopen.Deondergrond ishierbij geschematiseerd inrechthoeken (elementen) met
een bepaalde lengte en dikte. Per element wordt een waarde ingevoerd voor de
doorlatendheid(kh,k j endeporositeit.Verderwordenvoorderandenvandedoorsnede
zgn randvoorwaarden opgegeven, dit betreft een stijghoogte- of een fluxvoorwaarde.
Met behulp van deze gegevens wordt de stromingsvergelijking numeriek opgelost.In
aanhangsel 11,figuur29aenbzijnvoordezelfdedwarsdoorsnededestromingssituaties
weergegeven ingevalafvoer plaatsvindtnaaréénklassevanwaterlopen respectievelijk
twee klassen van waterlopen.
Uit het berekende verloop van de grondwaterspiegel en de flux door de slootbodem
iseen waarde voordedrainageweerstand af teleiden.Doormodelberekeningen ishet
tevens mogelijk de gevoeligheid voor variatie in de parameters te testen (Gomez del
Campo et al, i.V.).

4.3 Toegepaste werkwijze voor vaststelling drainageweerstanden
In vorige paragraaf zijn de mogelijkheden aangegeven om de relatie grondwateroppervlaktewater vasttestellen,nl.berekenenmbv(geo-)hydrologischeparametersen
eigenschappenwaterlopenofmeten(afvoeren engrondwaterstanden).Afhankelijk van
demethode diemenkiest,dientduseen aantal gegevensteworden verzamelen.Voor
het vaststellen van de drainageweerstand in de Achterhoek is gekozen om de
drainageweerstand afteleidenopbasisvanuitveldonderzoekvastgesteldeq(h*)-relaties.
In een laterefase zullen dezeworden vergeleken metberekende drainageweerstanden
volgens de formule van Ernst en toepassing numeriek model (hoofdstuk 7).
Nadatdedrainageweerstanden uitdeq(h*)-relatieszijnafgeleid, wordtmetbehulpvan
lineaire regressie nagegaan in hoeverre de factoren geohydrologie, de dichtheid van
hetwaterlopenstelselendeaanwezigheidvanbepaaldegrondwatertrappen;defactoren
waaropde 15verschillende onderzoeksgebieden geselecteerd zijn; bepalend zijn voor
de grootte van de drainageweerstanden.
Opbasis van dezerelaties vindt ervervolgens een extrapolatie plaats van dein de 15
onderzoeksgebieden berekendedrainageweerstanden naarhetgehelegebiedvanOostGelderland.
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5 Opzet veldonderzoek
De veldmetingen dienen debenodigde informatie te leveren voor het onderzoek naar
de drainageweerstanden in Oost-Gelderland.
De uitgevoerde metingen hebben betrekking op:
- debieten
- peilen open water
- stijghoogten
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode september 1992 t/m mei 1993.

5.1 Basisgegevens uit het veldonderzoek

5.1.1 De waterhuishoudkundige begrenzing
Veelal in overleg met het waterschap en door terreinverkenning is de waterhuishoudkundige begrenzing van de geselecteerde proefgebieden vastgesteld. Hierbij is
verder gebruik gemaakt van kaartmateriaal dat door het waterschap beschikbaar is
gesteld. Vervolgens is de oppervlakte van de proefgebieden vastgesteld. Deze
oppervlakte isgebruikt voorhet vaststellen vandespecifieke grondwaterafvoer ende
afstand tussen de waterlopen.

5.1.2 Debieten en peilen open water
Bijdeselectievandevijftien proefgebieden is eenbelangrijk criterium geweestof de
afvoerc.qaanvoerkonwordengemeten.Veertiengebiedenhebbenenkeléén afvoerpunt,
terwijléénproefgebied ookwateruiteenandergebiedkanontvangen.Voorhetbepalen
van de af/aanvoer zijn stuwen en duikers geselecteerd. In tabel 3 is voor de vijftien
proefgebieden aangegeven aan welke constructie de aan- en afvoer is gemeten.
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Tabel 3 Overzicht vandemeetconstructies waardedebieten zijn gemeten
Proefgebied

Afvoerpunt

Aalten
Beltrum
Borculo
Eibergen
Lochern
Giesbeek
Miste
Rekken
Ruurlo
Veldhunten
Vragender
Westendorp
Winterswijk
Zeddam
Zieuwent

Vaste rechthoekige stuw
Klepstuw
Duiker
H-flume
Klepstuw
Duiker
Duiker
Vaste trapeziumvormige stuw
Vaste rechhoekige stuw (met schotbalk)
Klepstuw (aanvoerpunt klepstuw)
Vaste trapeziumvormige stuw
Duiker
Vaste trapeziumvormige stuw
Klepstuw
Duiker

5.1.2.1 Stuwen
In de vijftien proefgebieden zijn de volgende stuwconstructies aangetroffen:
-

klepstuw
vaste rechthoekige houten stuw eventueel met schotbalk
vaste trapeziumvormige houten stuw
H-flume

Voor de bepaling van de afvoer isbij deH-flume gebruik gemaakt van de vastgestelde
relatie tussen overstorthoogte en afvoer. Deze relatie is beschikbaar gesteld door
Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW).
De overstort is gemeten met een overstorthoogtemeter (Wit et al, 1991).
Voor deoverige stuwen isgebruik gemaakt van deafvoerformule voorhorizontale lange
overlaten (Wit et al, 1991).

(15)

Q=CBJi*

in: Q
C
Bs
hs
x

= debiet
= afvoercoëfficiënt
= stuwbreedte
= overstorthoogte (waterstand boven stuwkruin)
= exponent

(m3/s)
(m - /s)
(m)
(m)

De breedte (Bs) van de stuw is in het veld opgemeten. Bij trapeziumvormige houten
stuwen verandert de breedte met de overstorthoogte. Voor deze stuwen is tevens de
vorm vastgelegd. Bij de klepstuwen is tevens de klephoek opgemeten.
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(2 x)

(-)

Deafvoercoëfficiënt isafhankelijk vandekruinvorm,deklephoeka, deoverstoithoogte
hs en de aanstroomsituatie. In de praktijk worden voor C en x veelal waarden
aangehouden van 1,8 à 1,9 en 1,5 (Wit et al, 1991). Bij dit onderzoek is x op 1,5
gesteld.
Deafvoercoëfficiënt Cvoordemeestestuwenisbepaalduitmetingen.Hierbijistelkens
voor een strook van 10 cm de afvoercoëfficiënt bepaald. Met behulp van een
stuwsegmentmeter wordt de afvoer over een breedte van 10 cm opgevangen in een
container met maatverdeling. Uit de afvoer, overstorthoogte enbreedte van 10cmis
de afvoercoëfficiënt te bepalen. Deze procedure is voor meerdere segmenten van de
stuwuitgevoerd.Dealdusberekendestuwconstantenzijnvervolgensgemiddeld.Intabel
4 zijn de verzamelde gegevens weergegeven.
Tabel4Overzicht van de inde meetgebieden aanwezige stuwen, deoverstorthoogten, de
breedte en de stuwconstante(C)
Proefgebied (datum)

Type stuw
(cm)

Overstorthoogte
(m)

Breedte

C

Aalten (26/10)
Beltrum (2/11)
Lochem(17/ll)
Rekken (10/11)
Ruurlo (-)
Veldhunten(28/ll)
(-)
Vragender (10/11)
Winterswijk (24/11)
Zeddam (28/1)

Vast
klep
Klep
Vast/trap
Vast
Klep(aanvoer)
Klep(afvoer)
Vast/trap
Vast/trap
Klep

3,4
3,2
3,0
2,4
7,3
3,9
4,1
3,1

0,71
1,445
1,375
1,36
0,72
0,85
1,51
2,18
2,48
0,875

1,74
1,79
2,14
1,62
1,80
1,50
1,83
2,28

Voor Ruurlo is geen stuwconstante vastgesteld, dit betreft een stuw met daarin een
schotbalk, omdat een deel vandeafvoer via deonderkant vandebalk weglekte,isde
afvoer hier steeds in een bak opgevangen en gemeten. Voor de afvoer te Veldhunten
is geen stuwconstante weergegeven, omdat de stuw naar laterbleek lekkage onder de
rubber slab vertoonde.
Deoverige waardenkomen redeüjk overeen metliteratuurgegevens (Witetal, 1991).
Als de gegevens over stuwbreedte en stuwconstante vastliggen kan door meting van
de overstorthoogte de afvoer worden bepaald.
De overstorthoogte is eveneens met behulp van een overstorthoogtemeter gemeten.
Afhankelijk van debreedte van de stuw is dit optwee of drieplaatsen gebeurd. Voor
smalle stuwen is de overstorthoogte links en rechts gemeten. Voor de wat bredere
stuwen is naast de overstorthoogte links en rechts tevens de overstorthoogte in het
midden gemeten.
Op alle locaties zijn wekelijks af(/aan)voermetingen uitgevoerd.
Voor een indruk van de meteorologische omstandigheden tijdens de periode van het
veldonderzoek isin onderstaand overzicht permaand deneerslag van neerslagstation
Almen en de referentieverdamping van Vliegveld Twenthe weergegeven.
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Maand
september 1992
oktober 1992
november 1992
december 1992
januari 1993
februari 1993
maart 1993
april 1993
mei 1993

Neerslag
Almen(mm)
44,5
70,3
111,9
58,5
103,1
28,7
12,5
44,8
129,3

Referentie gewasverdamping
Twenthe (mm)
53,0
21,6
10,3
6,6
8,2
10,4
37,3
58,4
90,4

Het blijkt dat vooral november,januari en tweede helft mei nat waren, terwijl februari
en maart relatie droog waren.
Bij de stuwen isdeoverstorthoogte gemeten. Voor debepaling van deafvoer is gebruik
gemaakt van de waarden uit tabel 4. In de meeste gevallen is naast de bepaling van
de afvoer met formule (15) tevens de afvoer opgevangen in een bak, zodat een extra
controle is uitgevoerd, deze controle was niet mogelijk in geval van extreme afvoeren.
Op basis van deze twee metingen is de meest waarschijnlijke waarde voor het debiet
gekozen, waarbij bij lage afvoeren de voorkeur uitgaat naar metingen met de bak en
bij grote afvoeren de voorkeur uitgaat naar afvoer op basis van de overstorthoogte.

5.1.2.2 Duikers
Voor een aantal combinaties van gebiedskenmerken was het niet mogelijk een
afvoergebied teselecteren, waarbinnen de afvoer dmv een stuw was tebemeten. In deze
gevallen is gekozen voor een duiker.
Proefgebied
Borculo
Giesbeek
Miste
Veldhunten
Westendorp
Zieuwent

Diameter(cm)
80
80
60
100
50
70

Lengte (m)
17,2
7,0
8,1
6,1
12,7
12,2

Alle duikers zijn ronde betonnen duikers.
Voor de bepaling van de afvoer moeten de gemiddelde snelheid en het
doorstroomoppervlak worden bepaald. Voor debepaling van het doorstroomoppervlak
zijn dewaterdiepte inhetmidden vandeduiker, dediktevandeluchtlaag inhet midden
van de duiker gemeten. Uit beide gegevens is tevens de dikte van een sliblaag c.q
zandlaag op de bodem te berekenen.
Als extra controle is meestal de breedte op de waterspiegel gemeten.
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Voordeberekening vanhetdoorstroomoppervlak zijn vier situatieste onderscheiden,
nl.
a.
b.
c.
d.

waterdiepte kleiner dan straal duiker
waterdiepte is gelijk aan straal duiker
waterdiepte groter dan de straal en kleiner dan tweemaal de straal
duiker geheel gevuld

Situatie a
De waterdiepte is kleiner dan de straal van de duiker. Er geldt dan dat:
B=i(2HR-H2)

(16)

H = waterdiepte (m)
R = straal duiker (m)
B = halve breedte op het wateroppervlak (m)

sin0.5a=R

(17)

a = hoek natte sector duiker (°)
Het doorstroomoppervlak is berekend met vergelijking 18
A=(Q.5aR2)-B(H-R)

<18)

A = natte oppervlak (m2)

Situatie b
In dat geval geldt voor het doorstroomoppervlak:
A=®.5nR2

<19)

Situatie c
Hierbijisdewaterhoogtegroterdandestraalenishetdoorstroomoppervlak gelijkaan:
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