DE WEERGAVE VAN H E T GRONDWATERSTANDSVERLOOP O P BODEMKAARTEN
Presentation of the seasonalfiuctuation of the water table on soil maps

H. C. van Heesenl)
INLEIDING

Nederland kan, topografisch gezien, door een denkbeeldige lijn in tweeën
worden gedeeld. Deze lijn verdeelt het land in een lager gelegen, bijna geheel vlak polderlandschap in het westen en het noorden en een hoge-, meer
golvend dekzandlandschap in het oosten en het zuiden (fig. 1).
Tabel 1 en figuur 2 geven een indruk van de verschillen in diepteligging
van de grondwaterspiegel, die zowel in de zomer als in de winter in de Nederlandse landbouwgronden voorkomen.
Uit de tabel volgt, dat bij de meeste cultuurgronden het grondwater bijna
het gehele jaar voorkomt binnen 1,40 m beneden maaiveld. I n de winter
heeft zelfs de helft een ontwatering van minder dan 40 cm en blijft bij slechts
enkele procenten het gfondwater beneden 1,40 m. Opgemerkt wordt dat de
meeste gronden redelqk tot goed doorlatend zijn en het voorkomen van
schijngrondwater van beperkte omvang is.
Omdat in Nederland het grondwater de gebruikswaarde van een grote
oppervlakte grond beïnvloedt, wordt bij de bodemkartering veel aandacht
besteed aan de grondwaterstanden. In het volgende wordt beschreven,
welke meet- en schattingsmethoden bij de veldopname worden toegepast en
hoe de gegevens over het grondwater op bodemkaarten worden weergegeven. Tevens worden toepassingsmogelijkheden vermeld van kaarten, waarop
bepaalde facetten van het grondwaterstandsverloop zijn aangegeven.
H E T GRONDWATERSTANDSVERLOOP IN RELATIE MET
NEERSLAG E N VERDAMPING

neerslag en verdam@ing
De jaarlijkse regenval, gemiddeld 740 mm, varieert van 400 tot 1000 mm en
is tamelijk gelijkmatig verdeeld over de maanden. De gemiddelde maandelijkse neerslag is 40-65 mm in de periode januari t/m juni en 60-80 mm in de
periode juli t/m december. Ieder jaar kunnen echter natte maanden met
meer dan 200 mm neerslag en droge zomerperioden van 10 of meer dagen
worden verwacht. I n tabel 2 en figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de
gemiddelde neerslag; hierin is tevens de potentiële verdamping E, benaderd
met de formule van Penman.
') Afd. Hydrologie en Cultuurtechniek, Stichting voor Bodemkartering.
N.B. Dit is een aan Boor en Spade aangepaste versie van een in september 1970 in Geoderma verschenen artikel (H. C. van Heesen: Presentation of the seasonal fluctuation of the
water table on soil maps. Geoderma, vol. 4,no. 3,257-278).
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TABEL
1. Procentuele verdeling van de landbouwgronden naar hun gemiddelde winter- en
zomergrondwaterstanden
TABLE
1. Percentage distribution of the agricultural area according to its mean water table in winter
and summer
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Gedurende het groeiseizoen (april tot september) is er gemiddeld een
neerslagtekort van 116 mm. Het gewas moet dit tekort aanvullen uit het in
de grond aanwezige vocht, veelal in combinatie met capillaire opstijging.
Gedurende de herfst en- winterperiode is er een neerslagoverschot van gemiddeld 313 mm. Dit neerslagoverschot dient in de eerste plaats voor het
aanvullen van het bodemvocht en de grondwatervoorraad, maar daarnaast moet een aanzienlijk deel worden afgevoerd.
Omdat van jaar tot jaar aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde waarden van neerslag en verdamping optreden, is ook het neerslagdeficit en daarmee de hoeveelheid vocht die het gewas aan de bodem
moet kunnen onttrekken, aan grote schommelingen onderhevig.
Hoe groot de kans op het optreden van een bepaald neerslagdeficit en
daarmee op verdroging is, kan worden afgelezen uit figuur 4 (Stol, 1960a).
De kans op een neerslagdeficit van bijv. 120 mm over een periode van 120

> 100 cm below

surface

Fig. 2. Gemiddelde grondwaterstand in de,winterin de gebieden A en B van fig. 1.
Fig. 2. Mean water table in winter ofthe areas A and BJromfig. 1
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TABEL
2. Gemiddelde neerslag N, potentiële verdamping E, (= 0,7 X EO)*en neerslagoverschot resp. -tekort (N-E,) in mm in Nederland
TABLE
2. Average precipitation, potential evapotranspiration (0.7 B,) * and precipitation su@lus or
defZccit (N-E,) i n mm i n The Netherlands
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*Eo = verdamping aan het oppervlak van open water / evaporation at the surface of open water

Neerslag en
verdamping in mm
precipitation and
evapotranspiration
in mm

Grondwaterstandsdlepte
in cm-mv.
Depth to warer table
.In cm below surface

neerslag
-- precipitation
-----m

verdamping
evapotranspiration
grondwaterstandsdiepte
depth to water table

neerslagtekort
precipitation deficit
neerslagoverschot
precipitation surplus

m

Fig. 3. Gemiddeld jaarlijks verloop van neerslag, verdamping E, en grondwaterstandsdiepte; E, = 0,7 EO(Penman)
Fig. 3. Average annual trend ofjrecipitation, evajotranspiration E, and depth down to the water table;
E, = 0.7 EO(Penman)
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Fig. 4. Lijnen van gelijke waarde N-0,7 EOin mm, gerekend vanaf 1 april (Stol, 1960a)
Fig. 4. Curves of equal magnitudes fl-û.7EOin mmfrom April l onward (from Stol, 1960a)

dagen blijkt ongeveer 25 % te zijn, dat wil zeggen dat op elke vier jaren er
één is, waarin het neerslagdeficit 120 mm of meer bedraagt.
Veel zandgronden hebben in de bewortelingszone niet meer dan 40 - 60
mm beschikbaar vocht (PF 2,3 - pF 4,2). Op deze gronden zou zonder aanvulling vanuit het grondwater in drie van de vier à vijf jaren verdroging optreden. Hieruit blijkt voor dergelijke gronden het grote belang van een zodanige diepte van de grondwaterspiegel dat capillaire nalevering mogelijk is.

De waterbalans
De grondwaterdiepte komt tot stand door de gezamenlijke werking van
meteorologische en hydrologische factoren met als medium de grond. In
figuur 3 is voor een willekeurig gekozen bodemprofiel schematisch aangegeven, hoe gemiddeld over een aantal jaren de grondwaterstand in de loop van
het jaar verandert. Eveneens is aangegeven de gelijktijdige verandering van
de neerslag en van de potentiële evapotranspiratie E,. Het blijkt dat het tudstip, waarop de verdamping de neerslag gaat overtreffen, ongeveer samenvalt met dat, waarop de voorjaarsdaling van het grondwater begint. Het
grondwater bereikt een dieptepunt, wanneer het totale neerslagtekort het

~ r o o t s is
t en stijgt weer, wanneer de neerslag de verdamping gaat overtrefFen.
Behalve regen en verdamping zijn ook de grootte van de aan- en afvoer en
de berging van belang voor de diepte en de fluctuatie van het grondwater.
De samenhang van devan belang zijnde factoren kan worden weergegeven met
de waterbalans. Deze geeft aan dat er evenwicht moet bestaan tussen de hoeveelheden water, die de grond binnenkomen en die er uit verdwijnen. Voor
korte perioden moet in de waterbalans tevens de verandering in vochtvoorraad en grondwaterstand worden opgenomen. De waterbalans wordt dan:
N+I-E,-A=&AV
N = neerslag in m m
I = aanvoer, kwel in m m
E, = verdamping in mm
A = afvoer in mm
AV = grondwatervoorraad- en bodemvochtvoorraadverandering in mm.
Afhankelijk van de grootte van de overige factoren is AV positief of negatief. Met de variatie van AV hangt de verandering van de grondwaterstand
in de loop van het jaar samen. I n het algemeen is het niveau in de winter hoger dan in de zomer. Dit niveau verschilt echter van jaar tot jaar, met andere
woorden, de lijnen die jaarlijks het verband tussen de diepteligging van de
grondwaterspiegel en de tijd aangeven, zullen een verschillend verloop vertonen (fig. 5).
KARAKTERISERING VAN DE WATERHUISHOUDING O P DE
BODEMKAARTEN

van de grond is niet alleen een belangrijke factor bij de
De
bodemvorming, ook voor de landbouwproduktie is zij van veel betekenis.
Het is daarom verklaarbaar, dat men aan de weergave van deze grootheid op
bodemkaarten veel aandacht besteedt.
O p Amerikaanse bodemkaarten wordt van elke bodemeenheid vastgesteld
itot welke 'soil drainage class' zij behoort (Soil Survey Staff, 1962). 'Soil
,drainageyin deze betekenis heeft betrekking op de frequentie en de lengte
van ~erioden,gedurende welke het profiel geheel of gedeeltelijk verzadigd is
met water. Het is een ruim begrip, waaraan inhoud wordt gegeven door diverse factoren zoals oppervlakteafvoer, (verticale) doorlatendheid en interne
drainage.
I n de zeven soil drainage classes die onderscheiden worden, moeten de
zeer uiteenlopende typen waterhuishouding, die in de gronden van het
Amerikaanse continent voorkomen, ingepast worden. Dit systeem is voor
Nederland weinig aantrekkelijk. Afvoer als gevolg van helling is in het Nederlandse vlakke land met zijn Atlantisch klimaat van ondergeschikte betekenis. Slechte interne drainage als gevolg van de aanwezigheid van horizonten met een geringe verticale doorlatendheid komt betrekkelijk weinig
voor. Er zijn daarentegen relatief veel gronden met een matige tot goede
verticale doorlatendheid en ondiep grondwater.
I n België, dat veel meer heuvelland heeft dan Nederland, wordt een soort-
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Fig. 5. Tijdstijghoogtelijnen en gemiddelde grondwaterstandscurve van een stambuis over
de jaren 1952-1962 (14-daagse opname). De buis is geplaatst in een jonge lichte zeekleigrond met een zwak humeuze Al-horizont en grondwatertrap V1 (gegevens van het Archief van Grondwaterstanden, TNO)
Fig. 5. Time curues of the changes in the water table and mean curve ofthe water tab! o f a kg tubefor

theyears 1952-1962 incl&ve (14 d g > reading). I h e tube h m been placed in a medzum texturedyoung
marine c l g soil with a moderateb humose A l h o k o n and water-table class V1(datafrom the Archives
for Ground Water Levels, T f l O , De@, î ñ e fletherlands)

gelijk systeem als het Amerikaanse toegepast (Tavernier and Maréchal,
1962). Hierbij wordt de gemiddelde waterhuishouding van de gronden uitgedrukt door middel van draineringsklassen. Deze draineringsklassen worden omschreven als het resultaat van de uitwendige of oppervlakkige afwatering (ligging in het reliëf) en de inwendige ontwatering (textuur en stratigrafie) van een grond. Ze worden gedefinieerd volgens de diepte van de hovengrens der roestverschijnselen en de eventuele aanwezigheid en diepte van
een reductiehorizont. Behalve met de roest- en gleyverschijnselen, die in sommige profielen moeilijk of zelfs niet waar te nemen zijn, wordt bij het bepalen van draineringsklassen oolt nog met andere factoren rekening gehouden,
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onder andere met de relatieve hoogteligging en de morfologie van de humus
enlof ijzer-B-horizont.
I n de Duitse bodemclassificatie en bodemkartering neemt de interne drainage een belangrijke plaats in (Muckenhausen und Zakosek, 1961). Een typische bijzonderheid is, dat daarbij ten aanzien van het grondwater onderscheid gemaakt wordt tussen :
- 'echt' grondwater, dat voorkomt in gronden met matige of goede verticale
doorlatendheid; de grondwaterstand schommelt, maar het grondwater verdwijnt niet uit het profiel. Dit is o.a. het geval bij de gleygronden die in dalen
liggen en waarin verschillende typen onderscheiden worden. Op de bodemkaarten geeft men van de betreffende kaartvlakken informatie over de grondwaterstand in de hoofdvegetatieperiode.
- 'Staunasse'; dit is het in het bovenste gedeelte van de grond gestuwde
grondwater in profielen, waarin ondiep slecht doorlatende lagen voorkomen.
Het is weinig beweeglijk en verdwijnt dikwijls in de loop van het groeiseizoen. I n dit geval spreekt men van pseudogleygronden, die zeer veel voorkomen in het Duitse heuvelland en de middengebergten.
I n Nederland is bij de kartering steeds veel aandacht besteed aan de factor
grondwater, bij de zandgronden in de oostelijke helft van Nederland meer
nog dan bij de klei- en veengronden in de westelijke helft. De laatste liggen
in vlakke poldergebieden met goed beheerste peilen, waardoor de verschillen
in grondwaterdiepte betrekkelijk gering zijn. De verschillen die er zijn, vallen vaak nog samen met verschillen in bodemeenheid. Bovendien is de hoeveelheid vocht tussen pF2,3 en pF4,2 van kleigronden in het algemeen
gunstig (>l00 mm). Bij de zandgronden is de situatie anders. Ze zijn in het
algemeen weinig vochthoudend. Waar de grondwaterstand diep is, zijn alleen zandgronden met een dik humushoudend dek of lemige zandgronden in
staat de gewassen van voldoende vocht te voorzien. Veelal moet echter de
vochtbehoefte van de gewassen grotendeels worden gedekt door capillaire
opstijging vanuit het grondwater. Vandaar de grote betekenis van het grondwater voor de gebruiksmogelijkheden van de zandgronden. 'Sinds de uitvinding van de kunstmest', constateerde Edelman (1950), 'is de droogte de
voornaamste beperkende factor voor de plantenproductie op de zandgronden'.
Bij de kartering van de zandgebieden werd aanvankelijk getracht de verschillen in diepte van het grondwater af te lezen uit verschillen in diepte van
de roest- en grijze vlekken (gleyverschijnselen) en uit verschillen in andere
profielkenmerken, zoals de aanwezigheid van organisch materiaal in bodemhorizonten. Met deze werkwijze werden gebiedsgewijs goede resultaten
verkregen. Het bleek evenwel niet mogelijk landelijk geldende meetbare kenmerken voor gley en andere verschijnselen te vinden die bruikbaar zijn bij
de kartering (Schelling, 1960).
De ondervonden moeilijkheden waren van verschillende aard. Allereerst
is in Nederland door menselijk ingrijpen in de loop der eeuwen op grote
schaal het grondwaterregiem veranderd. Dit houdt in, dat profielontwikkeling en gleyverschijnselen (met name de roestverschijnselen) niet meer ver-

band behoeven te houden met de huidige ontwateringstoestand en voor een
groter of kleiner deel fossiel kunnen zijn.
Voorts zijn de aard en duidelijkheid van de gleyverschijnselen niet uitsluitend afhankelijk van de ontwateringstoestand. Deze worden ook bepaald
door de textuur en de structuur van het profiel. De gleyverschijnselen van
verschillende gronden met een zelfde ontwateringstoestand behoeven derhalve niet gelijk te zijn. De ontijzerde zandgronden vormden nog een extra
complicatie. Doordat er vrijwel geen Fe-verbindingen aanwezig zijn, ontbreken in deze gronden de gleyverschijnselen in klassieke zin; wel vertonen
zij andere vlekken, die met de ontwateringstoestand samenhangen.
Nog gecompliceerder wordt de situatie, als men ook de gleyverschijnselen
die in de kleigronden van de poldergebieden voorkomen, in de beschouwing
betrekt. Deze zijn ontstaan tijdens de rijping en moeten geheel anders geïnterpreteerd worden (De Bakker en Schelling, 1966, p. 38).
Deze overwegingen hebben ertoe geleid de methode van uniforme landelijke profielcriteria als basis voor het karakteriseren van de waterhuishouding
te verlaten. I n plaats daarvan is gekozen voor de grondwaterstandsdiepte,
voor het aangeven van verschillen in waterhuishouding tussen verschillende
gronden. Daarbij wordt ingedeeld naar de gemiddeld hoogste grondwaterstand, die in de winter optreedt, en de gemiddeld laagste grondwaterstand,
die in de zomer voorkomt. De vele combinatiemogelijkheden van gemiddeld
hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstanden zijn tot een aantal grondwatertrappen samengevat.
Tot deze ontwikkeling heeft in belangrijke mate bijgedragen het onderzoek, dat door de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland verricht is (COLN, 1958; Visser, 1958;Stol, 1960b). Daarbij zijn
in een dicht buizennet over heel Nederland grondwaterstandsmetingen verzameld, die met latere waarnemingen in het Archief van Grondwaterstanden T N O zijn geregistreerd. Van deze gegevens over grondwaterstanden
wordt bij de kartering intensief gebruik gemaakt. Met behulp van de kennis
die gebiedrgewijs beschikbaar is van de relatie tussen grondwaterstand enerzijds en profiel- en veldkenmerken anderzijds, is het mogelijk de gegevens
van de buizen te extrapoleren. Aldus kan met de grondwatertrappen een
verantwoord beeld van de grondwaterstanden op de bodemkaarten worden
gegeven.
Deze werkwijze komt tegemoet aan de vraag die sinds lang bij gebruikers
van bodemkaarten bestaat naar meer kwantitatieve gegevens. Voor de landinri~htings~rojecten
bijvoorbeeld die in Nederland uitgevoerd worden,
waarbij het noodzakelijk is wijzigingen in de waterhuishouding aan te brengen, zijn exacte gegevens over de actuele toestand onmisbaar.
Het is duidelijk dat met de grondwatertrappen slechts één, zij het voor
Nederland zeer belangrijk aspect van de waterhuishouding van de grond
wordt aangegeven. Andere belangrijke elementen zijn het bergend vermogen en de doorlatendheid. Door bepalingen in het veld en door bepalingen
aan grondmonsters zijn hierover veel gegevens voorhanden. De extrapolatie
van deze gegevens van punt naar kaartvlak is echter een groot probleem.
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Bij de vochtvoorziening van gewassen speelt ook de onverzadigde zone
een rol. De mogelijkheden van het verstrekken van gegevens over beschikbaar vocht (pF2,3-pF4,2) zijn nog beperkt. Nog moeilijker is de vaststelling
van de grondwaterinvloed in de bewortelingszone, die een gevolg is van een
bepaalde voorjaarsgrondwaterstand en van de capillaire nalevering uit het
grondwater tijdens het groeiseizoen. Het is daarom nog niet gelukt op bodemkaarten gegevens te verstrekken over de afzonderlijke componenten,
waaruit de totale vochtvoorziening van het gewas is opgebouwd.
DE GRONDWATERTRAPPEN

Begripsomschrijving
Als gevolg van de van jaar tot jaar optredende verschillen in de neerslag en
de verdamping vertoont het jaarlijkse verloop van de grondwaterstand een
aanzienlijke variatie. Dit is te zien in figuur 5, waarin de tweemaal per
maand, namelijk op de 14e en 28e, gemeten grondwaterstanden van een
reeks van jaren zijn aangegeven met zgn. tijdstijghoogtelijnen. Een dergelijke
bundel lijnen is moeilijk te hanteren en wordt daarom herleid tot een gemiddelde grondwaterstandscurve. Deze curve kan men beschouwen als de curve
die het verloop weergeeft van de grondwaterstand in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden.
Bij de herleiding is het volgende van belang. De afzonderlijke tijdstijghoogtelijnen laten een geleidelijke daling van het grondwater in het voorjaar
zien. De bundel vernauwt zich dan opvallend. Na het bereiken van de laagste stand volgt tijdens de periode waarin de neerslag de verdamping gaat
overtreffen, een snelle stijging. De snelheid van stijgen in de afzonderlijke
jaren is nagenoeg constant, met andere woorden de lijnen lopen bij benadering evenwijdig. Alleen het tijdstip, waarop deze snelle stijging begint, is
meestal verschillend. De gemiddelde curve moet dan ook een stijgende tak
hebben met dezelfde helling als de curven van de afzonderlijke jaren. De
top resp. het dal van deze curve laten zien tot welke stand het grondwater
in een gemiddelde winter stijgt, resp. in een gemiddelde zomer daalt. De
grondwaterstandswaarden, afgelezen bij de top resp. het dal van de gemiddelde curve, worden de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) resp. de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) genoemd.
Het samenstellen van een dergelijke gemiddelde grondwaterstandscurve
is tijdrovend. Daar we bovendien voor het karakteriseren van het grondwaterstandsverloop alleen de top en het dal van de gemiddelde curve hanteren,
is gezocht naar een eenvoudiger werkwijze. Uit het hydrologisch onderzoek
van de laatste jaren is gebleken dat, wanneer gedurende een groot aantal jaren (minimaal acht) de grondwaterstand tweemaal per maand (op of omstreeks de 14e en de 28e) gemeten is, uit deze gegevens de GHG en de GLG
vrij snel te berekenen zijn. Deze bepaling is bekend als de zgn. HG3- resp.
LG3-methode, waarbij de GHG resp. de GLG gevonden worden uit het gemiddelde van de drie hoogste resp. drie laagste grondwaterstanden per jaar
van minimaal acht jaren. Teneinde de winterperiode als één geheel in de berekening te kunnen betrekken, wordt niet gewerkt met kalenderjaren, maar

met jaren, die lopen van I april tot l april, zgn. hydrologischejaren.
GHG = som van de jaarlijks1) gemeten hoogste 3 grondwaterstanden van
njaren13n
GLG = som van de jaarlijks1) gemeten laagste 3 grondwaterstanden van
njaren13n
De GHG- en de GLG-waarden als karakteristiek van het gemiddelde
grondwaterstandsverloop kunnen van plaats tot plaats sterk variëren. Teneinde dit gemiddelde verloop op een kaart in afgrensbare kaartvlakken te
kunnen weergeven, is een klassenindeling van gemiddelde grondwaterstandsverlopen opgesteld. Elke klasse, die zoals reeds is vermeld, grondwatertrap wordt genoemd, is gedefinieerd door een GLG-traject of door combinatie van een GHG- en een GLG-traject.
Ten behoeve van de systematische kartering van Nederland, schaal l :
50000, wordt de hoofdindeling in grondwatertrappen gebruikt die in tabel
3 is weergegeven. Voor grootschalige kaarten, schaal 1:10O O O en 1 :25 O 00,
bijvoorbeeld van ruilverkavelingsgebieden, worden deze klassen naar behoefte nader onderverdeeld (fig. 10).
De aan een kaartvlak toegekende Gt betekent dat de GLG of de GHG en
de GLG in dat vlak liggen binnen de trajecten, geldend voor deze Gt. De
kaartgebruiker is nu geïnformeerd over de hoogste grondwaterstand die in
de winter (GHG), en over de laagste grondwaterstand die in de zomer
(GLG) van een jaar met een gemiddelde weersgesteldheid in de betreffende
gronden zijn te verwachten. Men dient echter te bedenken dat een nadere
beschouwing van de bundel tijdstijghoogtelijnen in figuur 5 en de gemiddelde grondwaterstandscurve aantoont, dat in een willekeurig jaar de grondwaterstand nogal kan afwijken van het gemiddelde.
Het vaststellen van de grondwatertrap in het terrein
Tijdens het veldwerk voor een bodemkundige opname wordt bij elke boring tevens de grondwatertrap geschat. Gronden met gelijke Gt's worden tot
kaartvlakken samengevoegd en omgrensd. De Gt's worden per boring geTABEL
3. Hoofdindelingin grondwatertrappen
TABLE
3. Main scheme of water-table classes
l

j

Gt :
Water-table class:
Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG)
Meun highest water table

I
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111
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Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)
Meun lowest water table

') 'Hydrologische jaren' (april tot april).
n = minimaal acht jaren.

below sugace

schat met behulp van profiel- en veldkenmerken, die met het actuele grondwaterstandsverloop samenhangen. De belangrijkste profielkenmerken die
veelal in combinatie met elkaar en met veldkenmerken bij de Gt-schatting
worden gebruikt, zijn:
Deze kenmerken geven informatie over :
J,
J,
GHG GLG
- de profielopbouw en profielontwikkeling
X
X
- de diepte, waarop de eerste duidelijke roest- in combinatie
met grijze of reductievlekken of de eerste duidelijke grijze
vlekken voorkomen (gleykenmerken), de aard en de kleur van
. . X
de grijze vlekken en het contrast met de matrixkleur
- de diepte, waarop de eerste duidelijke kleurschifting (blekingsvlekken) optreedt
.
. . .
. X
X
- de diepteligging en de kenmerken van de G-horizont .
X
- de aanwezigheid van onverteerde plantenresten.
- kleurverandering in dezelfde veensoort, verkleuring van het
X
veen na het boren en reuk van het veen. .
- de fysische rijpingstoestand . ,
.
X
- de doorlatendheid van de ondergrond. . ,
. X
X
- de ontwikkeling van het structuurprofiel. .
. . X
X
- de aard en samenstelling van het moedermateriaal
. . X
X
- de vochtigheid van de verschillende horizonten van het
X
X
profiel op het tijdstip van kartering . . .
- de diepte, waarop bij het boren grondwater wordt aangetroffen, mede betrokken op de tijd en de weersomstandighe.
X
X
den.

.

.

.
. .
.

.

. . . . . .

.

.

Daarnaast spelen de veldkenmerken, zoals natuurlijke vegetatie, (micro-)
reliëf, bodemgebruik, waterstand in sloten, putten, boorgaten en de aanwezigheid van drains en greppels een belangrijke rol bij het schatten van de
Gt's.' Met behulp van de veldkenmerken worden ook de grenzen tussen gebieden met verschillende grondwatertrappen vastgesteld.
Het schatten van de Gt's met behulp van profiel- en veldkenmerken
houdt in dat de verbanden tussen deze kenmerken en de GHG en de GLG
bekend moeten zijn. Deze kennis wordt verkregen door onderzoek op plaatsen, waar gedurende enige tijd grondwaterstanden zijn gemeten.
De praktijk heeft geleerd dat in een nieuw onderzoeksgebied voorzichtigheid geboden is bij het toepassen van elders opgedane kennis en ervaring
omtrent de relatie tussen grondwaterkenmerken (profiel- en veldkenmerken)
en het actuele grondwaterstandsverloop. Invloed van het moedermateriaal
en het menselijk ingrijpen in het grondwaterregiem spelen hierbij een rol.
Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat bij de interpretatie van de genoemde

profielkenmerken in termen van GHG en GLG gelet wordt op de textuur
van het profiel. Bij een zelfde GHG zullen in sterk lemige, zeer fijnzandige
gronden de grondwaterkenmerken hoger in het profiel voorkomen dan in
zwak lemige, matig fijnzandige (2and)gronden. Dit wordt veroorzaakt door
een dikkere vol-capillaire zone in de eerstgenoemde gronden.
Geschatte grondwatertrappen zullen dus in ieder gebied moeten worden
geijkt met behulp van grondwaterstandsgegevens. Bij een dergelijke ijking
is in het verleden diverse malen gebleken, dat de veldkenmerken een foutieve Gt-schatting op grond van fossiele profielkenmerken op de juiste wijze corrigeerden. Slechts aan de hand van zowel profiel- als veldkenmerken kan een
ervaren karteerder een vrij goede schatting maken van het niveau van de
GHG en de GLG in een bepaald gebied (fig. 6).
De ervaring van de laatste negen jaren heeft geleerd dat de schatting voor
de zandgronden wat gemakkelijker is dan voor vele kleigronden. Van de
veelal in vlakke poldergebieden gelegen kleigronden kan bij de Gt-karteringen veel steun ondervonden worden van een reeds in de herfst of winter uitgevoerde verkenning van de afwateringstoestand. Met deze verkenning
krijgt men op een eenvoudige en snelle wijze een globale indruk van de voorkomende GHG's. Een dergelijke verkenning wordt verricht op het tijdstip,
waarop na regenval de grondwaterstand tot ongeveer het niveau van de
GHG is gezakt en het slootwater tot winterpeil is afgemalen. I n reeds sinds
langere tijd intensief opgenomen grondwaterstandsbuizen in het te onderBerekende GHG's
(In cm mv.)
Calculated mean
highest water tables
(in cm bel. surf.)

-

Berekende GLG's
(in cm mv.)
Calculated mean
lowest water tables
(in cm bel. surf.)

-

.

-

160 200120-160-

-

100 120-

-

80 100-

-

60 80-

highest water tables
20-40

60-80

100-120

Fig. 6. Vergelijking van de geschatte en berekende waarden van de gemiddeld hoogste
laagste (GLG) grondwaterstanden van enkele zandgronden
@HG) en
R... 6. Comparbon of estimated and calculated values of the mean highest (GHG) and the mean lowest

water tables (GLG) ofsome sandy soils
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zoeken gebied is waar te nemen, wanneer het GHG-niveau bereikt is en tot
de verkenning kan worden overgegaan (zie onder: Documentatie van de
grondwatertrappen). Een opname van het slootpeil, gecombineerd met
een aantal goed geplande grondwaterstandswaarnemingen, geeft aldus een
extra veldkenmerk voor een betrouwbare Gt-schatting tijdens de kartering
in de zomer.

Documentatie van de grondwatertrappen
Voor het documenteren van de in het terrein geschatte grondwatertrappen zijn de grondwaterstandsgegevens van het reeds eerder genoemde Archief van Grondwaterstanden TNO zeer waardevol. Het is een centraal archief, waarin zoveel mogelijk in Nederland verzamelde grondwaterstandsgegevens worden bijeengebracht. Het verzorgt ook thans nog een geregelde
opname van grondwaterstanden en verstrekt aan iedere aanvrager gratis de
beschikbare gegevens.
Voor de Gt-kartering zijn vooral van belang de gegevens van stambuizen,
die gedurende een lange reeks van jaren op of omstreeks de 14e en de 28e
van elke maand zijn of nog worden gemeten. Het stambuizennet heeft een
dichtheid van gemiddeld één buis per 1100 ha.
Daarnaast kunnen nog worden genoemd de gegevens van peilbuizen.
Deze zijn of met een geringere frequentie of gedurende een kortere periode
opgenomen.
De lengte van de stam- en peilbuizen bedraagt 1,50 à 2 meter. Voor de
gebruikswaarde van de grondwaterstandsgegevens is het van belang dat de
buizen geplaatst zijn op voor de naaste omgeving representatieve punten.
Voor het verkrijgen van neerslaggegevens wordt in de onderzoeksgebieden
gebruik gemaakt van gegevens van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en van speciaal voor dit onderzoek geplaatste regenmeters,
die elke morgen worden opgenomen.
Voor de ijking van de geschatte grondwatertrappen zijn er in de meeste
gebieden te weinig stambuizen. Het is evenwel mogelijk met behulp van
deze stambuizen en met een beperkt aantal grondwaterstandsmetingen in
peilbuizen de kennis over het verloop van de grondwaterstand binnen een
gebied te vergroten. Dit geschiedt door middel van spreidingsdiagrammen
ook wel fluctuatiediagrammen genoemd (Visser, 1952).
Voor het maken van spreidingsdiagrammen is het van belang dat er een
goede relatie bestaat tussen de gegevens van stam- en peilbuizen. Met behulp
van deze diagrammen kunnen uit de bekende GHG- en GLG-waarden van
deze stambuizen via een regressielijn de overeenkomstige GHG- en GLGwaarden van de peilbuizen worden afgelezen. Daartoe zet men de waterstanden, gemeten op bepaalde data in een stambuis, uit tegen de waterstanden, gemeten op dezelfde data in een peilbuis. Men krijgt dan een puntenzwerm, die dicht om een rechte lijn ligt (fig. 7 en 8). Het is bekend dat de
puntenzwerm in zo'n diagram een rechte lijn beter benadert, naarmate de
overeenkomst tussen de vergeleken gronden in hydrologisch opzicht groter
is. De gronden moeten o.a. liggen in een gebied met gelijk waterregiem,
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Fig. 7. Spreidingsdiagrammen, die het verband weergeven tussen de grondwaterstandsdiepte in een stambuis en een peilbuis (gegevens 1952 t/m 1962 van het Archief van Grondwaterstanden TNO). GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand, GLG = gemiddeld
laagste grondwaterstand
Fig. 7. Scatter diagram, showing the relationsh$ between the depth of the groundwater level in a kcy
tube and in an observation tube (data 1952-1962 inclusivefrom the Archives for Ground Water Levels
TNO,De&, The Netherlands). M H W = meun highest water table, M L W = meun lowest water
.table

,geen grote verschillen vertonen in grondwatertrap en doorlatendheid, niet
ongelijk beïnvloed worden door stuwen. Verder dient de neerslag ongeveer
,gelijk te zijn, terwijl ook verschillen in verdamping door het gewas zoveel
mogelijk moeten worden vermeden. Voor de constructie van betrouwbare regressielijnen moet voorts aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. De opnamedata van stam en- peilbuizen moeten gelijk zijn.
2. De opnamen moeten verricht zijn in perioden, waarin het grondwater
gemiddeld hoog is en daarna gemiddeld is gaan dalen (toppen en dalende
takken van de tijdstijghoogtelijnen). Gegevens, verkregen tijdens perioden
waarin het grondwater gemiddeld is gaan stijgen (stijgende takken van de
tijdstijghoogtelijnen), zijn minder bruikbaar, Als gevolg van een ongelijke
mate van uitdroging van de bewortelingszone tijdens het groeiseizoen is het
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Fig. 8. Spreidingsdiagrammenvan twee stambuizen (gegevens 1957 t[m 1962 van het Archief van Grondwaterstanden TNO, Delft). Bij het tekenen van de regressielijn in fig. 7B
en 8B is alleen rekening gehouden met die gegevens van fig. 7A en 8A, die verzameld zijn in
de periode dat het grondwater gemiddeld hoog of dalend was. Bovendien was de neerslag
gedurende de drie dagen vó6r opname minder dan 5 mm (geldt niet voor de waarden rond
de GHG)
Fig. 8. Scatter diagram of two key tubes (data 1957-1962 inclwive from the Archives for Ground
Water Levels T N O , Delft, The Netherland). For drawing the regression line in fig. 7B and 8B only
those data ofjig. 7A and 8A were taken into account that were read in the period when the groundwater
level was predominantly high orfalling. Moreover, precipitation during the three days before reading was
Eess than 5 mm (excektfor the data around the mean highest water table)

tijdstip van stijgen van de grondwaterstand voor verschillende gronden namelijk veelal niet gelijk.
3. In de drie dagen voor de meting moet minder dan 5 mm neerslag zijn gevallen, terwijl het gedurende de opnamedag vrijwel niet mag hebben geregend. Metingen van kortstondige van plaats tot plaats wisselende grondwaterstandsstijgingen tijdens perioden waarin het grondwater gemiddeld daalt,
worden aldus vermeden. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de dicht bij de GHG gelegen metingen, die uiteraard in perioden
met veel neerslag zijn verricht.
4. De opnamen mogen niet verricht zijn in vorst- of dooiperioden, aangezien
dan allerlei neveneffecten de waarnemingen gaan beïnvloeden, zoals een abnormale verlaging van de grondwaterspiegel bij vorst.
De beschreven methode kan ook toegepast worden op stambuizen waarvoor te weinig gegevens beschikbaar zijn om de GHG en de GLG te berekenen met de HG3- en de LG3-methode (fig. 8).
Hebben sedert 1952 geen ingrijpende wijzigingen in het grondwaterregiem plaatsgevonden en heeft een globaal onderzoek uitgewezen dat de ge-

gevens van stam- en peilbuizen redelijk met elkaar correleren, dan kunnen
gegevens van peilbuizen worden gebruikt voor een globale controle op de
Gt-schattingen. Hiervoor kunnen met behulp van stambuisgegevens enkele
peildata uit de periode 1952 tot heden worden vastgesteld, waarop de
grondwaterstanden zich omstreeks het niveau van de GHG en de GLG bevonden (zgn. karakteristieke standen). I n gebieden, waar de grondwaterstandsgegevens goed met elkaar correleren, geven de gegevens van de peilbuizen op of omstreeks deze peildata betrouwbare aanwijzingen voor de
GHGysen de GLGys.
WEERGAVE VAN DE GRONDWATERTRAPPEN O P
BODEMKAARTEN

Voor het weergeven van grondwatertrappen zijn twee methoden in gebruik.
O p de in kleurendruk uitgegeven kaartbladen, schaal 1:50 000, is elk vlak
met een bepaalde Gt afgegrensd door een blauwe lijn. Waar bodem- en Gtgrenzen samenvallen, vormt de bodemlijn tevens de Gt-begrenzing. I n de
vlakken geven blauwe Romeinse cijfers de Gt-klasse aan, maar de Gt-klassen
zijn niet ingekleurd.
Bij de grootschalige kaarten, overwegend schaal 1:10000 en 1 :25 000,
wordt naast de bodemkaart een aparte grondwatertrappenkaart geleverd.
Op deze kaart, waarvoor de bodemkaart als basis dient, zijn de grondwatertrappen wel ingekleurd.
TOEPASSINGEN VAN DE GRONDWATERTRAPPENKAART

Bodemgeschiktheidvoor land- tuin- en bosbouw
Zoals in het voorgaande reeds is gebleken, zijn onder Nederlandse omstandigheden voor de vaststelling van de bodemgeschiktheid voor de landbouw
naast de bodemkundige gegevens van de bodemkaart de grondwatertrappen
van belang.
Bij vergelijking van de figuren 9, 10 en l l blijkt, dat de grenzen op de actuele bodemgeschiktheidskaart zowel door de bodemkaart als door de
grondwatertrappenkaart worden bepaald. De voortschrijdende mechanisatie leidt hierbij tot herziening van de normen, die bij een geschiktheidsbeoordeling van de grond worden gehanteerd. Zo wordt voor bouwland de
landbouwkundige waarde van kleigronden behalve door de chemische bodemvruchtbaarheid vooral bepaald door de kans op wateroverlast, de kans
op verdroging, de berijdbaarheid, de verkruimelingsmogelijkheden en de
slempgevoeligheid van de bouwvoor.
Voor grasland op klei- en veengrond hangt de gebruikswaarde af van de
draagkracht van de zode, de voorjaarsontwikkeling en de groeivertraging in
de zomer. Deze factoren worden beïnvloed door de ontwateringstoestand,
die met de grondwatertrap wordt aangegeven.
Voor de zandgronden hangt de gewassenkeuze en de hoogte van het procluktieniveau in land- en bosbouw hoofdzakelijk af van de water- en luchtvoorziening van de wortels. Gezien de geringe hoeveelheid beschikbaar vocht
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Fig. 10. Grondwatertrappenkaart,schaal 1:10000
Fig. 10. Mak of water-table classes, scale 1:10000
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Fig. 11. Enkele beperkingen van de gronden van fig. 9 en 10 voor intensief gemechaniseerde weidebouw
Fig. 11. $ome limitations of the soil shown in jg. 9 and 10 for intensineb mechanized grasslaad
farming

die deze gronden in Nederland meestal in de bewortelingszone bevatten, is
het duidelijk dat het grondwater hier van doorslaggevende betekenis is.

Ruilverkavelingen
Goede ervaringen met het gebruik van grondwatertrappenkaarten zijn
reeds opgedaan bij ruilverkavelingen, vooral in zandgebieden. Daar hebben
de kaarten in gecombineerd gebruik met de bodemkaart hun nut bewezen in
de verschillende stadia van de uitvoering.
I n de voorbereidingsfase kunnen er voor de kostenberekening diverse
gegevens aan worden ontleend. Zo volgt uit de op de Gt-kaart aangegeven
ontwateringstoestand, voor welke delen van het gebied verbetering van de
ontwatering en de afwatering gewenst is.
Bij het ontwerpen van verbeteringsplannen voor de afwatering van een
gebied wordt uitgegaan van een maatgevende afvoer. Hiervoor wordt dikwijls de afvoer genomen, die naar schatting gemiddeld éénmaal per 10 of 100
jaar optreedt of wordt overschreden. Soms wordt ook een bepaalde zomerafvoer als maatgevend gehanteerd of wordt het leidingenstelsel met twee maatgevende afvoeren doorgerekend.
Berekent men een afwateringsstelsel van een zandgebied bijvoorbeeld
voor de maatgevende afvoer die gemiddeld éénmaal per 10 of 100 jaar optreedt of wordt overschreden, dan kunnen globaal gesproken twee componenten worden onderscheiden :
1. de basisafvoerl), die in grootte zeer langzaam verandert;
2. de snelle afvoer1), die sterk in intensiteit varieert.
Aan de basisafvoer draagt in het algemeen het gehele stroomgebied bij,
maar aan de snelle afvoer meestal maar een deel van het gebied. De snelle
afvoer wordt vooral ook bepaald door de grootte van de oppervlakkige en
oppervlakte-afvoer. Deze beide laatste processen treden speciaal op in gebieden met een gering bergend vermogen, waar echter wel voldoende terreinverhang en een redelijk afwateringsstelsel aanwezig zijn. Is dit niet het
geval, dan treedt in dergelijke gebieden oppervlakteberging op. Ook in gebieden met een groot bergend vermogen kan oppervlakte-afvoer optreden,
nl. indien de neerslagintensiteit de infiltratiesnelheid overtreft. Uit onderzoek blijkt echter dat, in het algemeen gesproken, het gebied met snelle afvoer goed overeenstemt met het gebied waarin de grondwaterstand in natte
perioden tot in of bij het maaiveld stijgt. Dit wil zeggen, dat het deel van een
stroomgebied dat aan de snelle afvoer bijdraagt redelijk aan de hand van de
grondwatertrappenkaart kan worden geschat.
Bij de aanleg van wegen wordt de Gt-kaart eveneens geraadpleegd. De bij
de ontsluiting van een gebied toe te passen wegconstructies zullen mede
worden afgestemd op de toekomstige ontwateringstoestand. Worden bepaalde weggedeelten reeds in gebruik genomen voordat de nieuwe ontwatering
l ) Voor de benadering van zowel de basis- als de snelle afvoer per ha is een rekentechnielr
ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van gemeten neerslag- en afvoercijfers en van
gemeten of geschatte bodem- en gebiedsconstanten (bijv. de reservoir-coëfficiënt j van
Krayenhoff) .

is gerealiseerd, dan kan ter vermijding van schade aan wegvakken in natte
gebieden een aangepaste constructie worden overwogen. De bodem- en de
grondwatertrappenkaart geven aanwijzing welke weggedeelten voor het nemen van een dergelijke voorzorgsmaatregel in aanmerking komen.
Ten slotte wordt de Gt-kaart veelvuldig gebruikt bij het schatten van de
ruilwaarde van gronden in ruilverkavelingen en bij de vaststelling van de
kostenomslag. De grond, waarbij na uitvoering van de ruilverkavelingswerken de ontwatering verbeterd is, stijgt in waarde. Deze waardestijging en
daarmee de eigenaarslasten zijn onder meer afhankelijk van de mate, waarin de ontwateringstoestand is verbeterd. Aangezien de nieuwe situatie bekend is en de oude toestand vastgelegd is op de Gt-kaart, is deze kaart van
betekenis voor de vaststelling van de eigenaarslasten per ha. Inmiddels zijn
in de periode 1960 t/m 1969 reeds van 350 000 ha ruilverkavelingsgebied
grondwatertrappenkaarten vervaardigd.
SAMENVATTING
I n ons land, waar de geschiktheid van de grond voor de landbouw in sterke
mate wordt bepaald door het grondwater, worden gegevens over het grondwater op de bodemkaarten opgenomen.
Aanvankelijk heeft men gemeend de benodigde gegevens te kunnen afleiden uit profielkenmerken. Het bleek evenwel niet mogelijk te zijn hiervoor
landelijk geldende, meetbare kenmerken te vinden. Daarom is gekozen voor
een systeem, waarbij intensief gebruik gemaakt wordt van de gegevens van
metingen in grondwaterstandsbuizen, die in de loop van een groot aantaljaren in het Archief van Grondwaterstanden TNO zijn verzameld. Met behulp
van de kennis, die gebiedsgewijs van de relatie tussen grondwaterstanden
enerzijds en profiel- en veldkenmerken anderzijds bestaat, kan op de gegevens van de buizen extrapolatie worden toegepast.
Uit het aldus verkregen cijfermateriaal worden de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)
berekend. Daarna wordt de desbetreffende grond ingedeeld in een systeem
van grondwaterstandsklassen. Elk van de zogenaamde grondwatertrappen
(Gt's) is gedefinieerd met een GLG-traject of met een combinatie van een
GHG- en GLG-traject.
Voor het weergeven van de Gt's worden twee methoden toegepast: de
Gt's worden met een aparte signatuur op de bodemkaart vermeld of zij worden verwerkt tot een afzonderlijke grondwatertrappenkaart, waarvoor de
bodemkaart als basis heeft gediend. Goede ervaringen met deze kaarten zijn
in het bijzonder opgedaan in ruilverkavelingsgebieden.
september 1971
SUMMARY
I n The Netherlands, where the suitability of the soil for agriculture is largely
determined by the groundwater level, facts about the groundwater are
recorded on the soil maps.
At the outset, the opinion was held that the required data could be deduced from profile characteristics. However, it appeared to be impossible t0
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find for this purpose any measurable characteristics applicable throughout
the country. For this reason, a system was chosen, in which an intensive use
is made of data obtained by measurements in observation tubes. These data
have been accumulated for a large number of years in the 'Archives for
Ground Water Levels', T.N.O., Delft, The Netherlands. By means of the
knowledge of the regional relationships, existing between depth to water
table on the one hand, and profile- and field characteristics on the other
hand, the data obtained from the tubes can be extrapolated. From the
numerical data thus obtained, the mean highest water table and the mean
lowest water table are calculated. Subsequently, the relevant soil is classified
in a system of water-table classes. Each of the classes is defined by the mean
highest water table or by a combination of the mean highest water table and
the mean lowest water table.
Two methods are applied for the registration of the water-table classes.
They are recorded on the soil map or they are converted int0 a separate map,
for which the soil map has served as a basis. Good experience with such
maps was gained particularly in land consolidation areas.
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