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Woordvooraf
Vooruligtdeuitgavevande"Hydrologische woordenlijst". Dezevernieuwdewoordenlijst is
ontwikkeld door een werkgroep van de Nederlandse Hydrologische Vereniging op basis van
de inmiddels 16 jaar oude "Verklarende Hydrologische Woordenlijst" die in 1986 is
verschenen in de serierapporten ennota's van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek
TNO.
Naast het primaire doel, zoals dat in de vorige uitgave gesteld was, "het ondubbelzinnig
gebruikvanhydrologischetermen",heeft dewerkgroepgemeendverdertemoetengaan.Inde
huidige uitgave zijn dan ook termen opgenomen die niet direct aanleiding tot verwarring
geven. In de vorige uitgave was dit reeds met het hoofdstuk over Oppervlaktewater gedaan.
Deze uitbreiding is opgenomen om hydrologen een basis te geven voor de verklaring van
termen die in aanverwante vakgebieden worden gebruikt. En omgekeerd, om personen die
vanuit eenandereachtergrond temakenkrijgen metdehydrologie eenmakkelijk toegankelijk
hulpmiddel tegevenommethydrologische termenvertrouwd teraken. Immersdehydrologie
en het integraal waterbeheer heeft zich inmiddels zodanig ontwikkeld dat een
multidisciplinaire werkwijze, over de grenzen van het vakgebied heen, niet meer weg te
denkenvalt.
Nieuw ten opzichte van de vorige uitgave zijn termen op het gebied van de ecohydrologie,
waterkwaliteit en modellen. Deze woordenlijst is slechts een momentopname. Er zullen
nieuwe inzichten komen en nieuwe technieken zullen worden ontwikkeld. Hierdoor zullen
bestaande en geaccepteerde verklaringen mogelijk wijzigen en ook zullen er nieuwe termen
ontstaan. Alhoewel een poging isgedaan om een eenduidige lijst te creeren, zijn de gegeven
verklaringen in de eerste plaats een weerslag van de interpretatie door de leden van de
werkgroep, de referenten en anderen die betrokken zijn geweest bij het actualiseren van de
lijst. Bij twijfel zijn steeds de vernieuwde "International Glossary of Hydrology"
(Unesco/WMO, 1995) en andere gerenommeerde intemationale woordenlijsten en
handboeken alsleidraad genomen.Deindewoordenlijst gegeven definities zullenniet inalle
gevallen demeestlogischezijn; indiegevallen wordtaangeraden omzelfdeterm duidelijk te
definieren. De werkgroep stelt het namens deNHV op prijs, indien de lezer aanvullende of
verbeterde termen enverklaringen heeft, deze te ontvangenviahet secretariaat van deNHV.
In een volgende uitgave van de woordenlijst kunnen deze termen en definities dan in
beschouwingwordengenomen.
De werkgroep bedankt eenieder die op de een of andere manier aan deze woordenlijst heeft
bijgedragen en in het bijzonder de referenten, die de concepten van de woordenlijst hebben
doorgenomen en van kritisch commentaar hebben voorzien. Uiteraard zijn wij eveneens een
dankwoord verschuldigd aan onze voorgangers, die binnen de CHO-TNO een stevige basis
vooronzewerkzaamhedenhebbengelegd.
Dewerkgroepbestonduit:WybrandvanEllen(WL);JosMol(Tebodin);EddyMoors
(Alterra);BjarturSwart (Grontmij).
IX

Speciale dank isverschuldigd aan Hans Hiemstra (Provincie Drenthe) die vanuit het bestuur
vandeNHVdewerkgroepheeft opgezetenondersteund.
TotslotspreektdewerkgroepdehoopuitdatdezevernieuwdeuitgavevandeHydrologische
woordenlijst tot(nog)minderspraakverwarring inhydrologischNederland zalleiden.

Gebruiksaanwijzing
Omhet gebruik van de woordenlijst als naslagwerk te vergemakkelijken, is er voor gekozen
omdetermen opalfabetische volgorde te rangschikken. Dit istevens gedaan omhet gebruik
van dezelfde en aanverwante termen in de verschillende vakgebieden te verduidelijken.
Hierbij isprimair uitgegaan van dehoofdterm (bijv. berging en berging, speciefieke-). Alle
termen zijn genummerd. Achterin zijn de Engelstalige termen in alfabetische volgorde
opgenomen met een verwijzing naar het nummer van de Nederlandse term. Alhoewel voor
veel Engelstalige termen direkte Nederlandse vertalingen bestaan, zijn dit niet altijd de in
Nederland meest gebezigde termen. Om hieraan tegemoet te komen verwijzen sommige
Engelse termen naar verschillende Nederlandse termen, die wel dezelfde hydrologische
verklaring hebben. Cursiefgedrukte woorden in deverklaring van eenterm worden eldersin
dewoordenlijst verklaard.
AchterdeNederlandseterm zijn indienvantoepassinghetgangbaresymbool, deeenheden en
dedimensies gezet. Opdevolgende regel gevolgd door deEngelsevertaling en deze op zijn
beurtdoordeverklaringvandeterm(zieonderstaandvoorbeeld).

Q, (m3s"1),[L 3T"1]

15. afvoer
discharge
Debietuiteengebied.

Eriszoveelmogelijk metdeinternationaal gebruikelijke Sl-eenhedengewerkt. Echter,indien
het inde(Nederlandse) praktijk nietgebruikelijk is,ishiervan afgeweken. Voordedimensies
zijn devolgendesymbolengebruikt:
•
•
•
•

[L]
[M]
[T]

[e]

lengte;
massa;
tijd;
temperatuur.

Geprobeerd is om de gebruikte symbolen voor de grootheden zoveel mogelijk aan te laten
sluitenbijwatinternationaal gebruikelijk is,entevenstestrevennaareenduidigheid.
Als basis hebben onder andere de voorgaande uitgave van de "Verklarende Hydrologische
Woordenlijst" (CHO/TNO, 1986) en de vernieuwde "International Glossary of Hydrology"
(Unesco/WMO, 1995) gediend. Daarnaast zijn nog enkele nationale en intemationale
woordenlijsten enboeken gebruikt. Voor devolledigheid is achterin een lijst bijgevoegd van
enkele naslagwerken en internet sites met verklaringen van hydrologische termen (vaak in
meerderetalen).
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1.

aanvaardbaredagelijksedosis,zieADI
acceptable(tolerable)dailyintake

2.

aanwas
accretion
Dooraanspoelingtegendeoeverontstaanland.

3.

abiotisch
abiotic
Behorendetotdeniet-levendenatuur.

4.

absorptie
absorption
Deovergangvaneencomponentnaareenandermedium.Indebiologieook specifieker:
debewegingvaneenstof(bijvoorbeeld/?esfr'ckfe) vanuitdeomgeving (bijvoorbeeld
water)dooreenbiologischmembraannaareenorganisme.

5.

achtergrondwaarde
backgroundvalue
Inhetkadervanbodemverontreinigingmeestalhetvannatureindebodemaanwezige
gehalteaanverontreinigende stoffen. InVlaanderen isdeachtergrondwaardeaande
handvanhetBodemdecreet vastgelegd.InNederlandwordtdeachtergrondwaarde
veelaldoorlokaleenprovincialeoverhedenvastgelegd,voorzoverdezebovende
streefwaardeligt.

6.

ADI
ADI

-, (mg k g ~ lichaamsgewicht), [-]

Schattingvandehoeveelheid schadelijke stof(bijvoorbeeldpesticideri)diegedurende
eenmensenleven dagelijks kanwordeningenomenviaondermeervoedselen
drinkwater,zondernoemenswaardigegezondheidsrisico's.
7.

adsorptie
adsorption
Dehechtingvanverbindingen inoplossingenaanhetoppervlakvanvaste stoffen.

Hydrologischewoordenlijst

8.

adsorptiecomplex
adsorption complex
Hettotaalvandeklei-enhumusdeeltjes indebodemdiebetrokkenzijnbijhet
adsorptie-desorptieproces.

9.

advectie
advection
Hetproceswaarbijeenatmosferischegrootheidwordtgetransporteerd doorde
horizontalebewegingindeatmosfeer (wind).Ookdeveranderingpertijdseenheid inde
waardevaneenzekeregrootheidXop eenzekerpunt,waarbij uenvde
windcomponentenzijn inx-eny-richting:
dX dX
U—- +V-—

ox

ay

10. aeroob
aerobic
Metvrije zuurstofmoleculen.
11. aerosol
aerosol
Systeemvanfijnevasteofvloeibaredeeltjes (<30umdiameter)verspreid inofviaeen
gas.
12. afpompingskegel
coneofdepression
Dekegelvormigeverlagingvandegrondwaterspiegelc.q.vanhetstijghoogteoppervlak
veroorzaakt dooronttrekkingvangrondwateraaneenput.
13. afstroming
run-off
Hettransportvanwateruiteenbepaald (stroom-)gebied.
14. afstromingsdiagram
flowdiagram
Eengrafische weergavevandehydrologische situatieineengebied.
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15. afvoer
discharge

0 , ( m V ) , [L 3T"1]

Debietuiteengebied.
16. afvoer,basisbaseflow

Qo ,(m s"1),[L T"1]

Trageafvoer, datdeelvandeafvoerdatalsgevolgvanlangdurige bergingeerstna
geruimetijdtotstandkomt.Debergingkanplaatsvinden indebodem,inmeren
(waaronderstuwmereri), indevormvansneeuwenz.ZieFiguur 1 biz.5.
17. afvoer,bedvormende dominantdischarge

-, (m 3 s"'), [L T"1]

Gefingeerde stationaireafvoerdieeenzelfde gemiddeldebodemliggingbewerkstelligtals
hetgevalzouzijnbijhetwerkelijk afvoerverloop.
18. afvoer, maatgevendedesigndischarge

- , (m 3 s"'),[L 3T"']

Deafvoerdiebepalend isgesteldvoorhetontwerpofeendeelervan.
19. afvoer,ontwerp-,ziemaatgevende afvoer
20. afvoer,oppervlakkigeinterflow
Horizontaaltransportvangrondwater ineenondiepeverzadigdelaag.Hetbegripwordt
bijvoorkeurgebruiktindienditverschijnsel vantijdelijke aardis;meestalgaatdit
verschijnsel gepaardmeteenschijngrondwaterspiegel.
21. afvoer,oppervlaktesurface run-off
Afstromingvanneerslagdieoptreedtoverhetgrondoppervlak(metinbegripvan
verhardeoppervlakken,zoalswegen,daken,vliegveldenenz.).ZieFiguur 1 biz.5.
22. afvoer, piek-,zie topafvoer
23. afvoer,snelledirect run-off
Detotaleafvoerminusdebasisafvoer. ZieFiguur 1 biz.5.

- , ( m 3 s"1), [L 3 T"']
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24. afvoer,specifiekespecific discharge

-, (liters ' ha"'), [LT"1]

Afvoerperoppervlakte-eenheid vanhetbeschouwdegebied(meteengekozen
overschrijdingsfrequentie) diewordtgebruiktvoorhetontwerpvanleidingenen
bijbehorendekunstwerken.
(Afteradentermen:afvoercoefficient, afvoerdichtheid, afVoerfactor)
25. afvoer,toppeak discharge

Q ,(m 3 s"'),[L 3T"']

Degrootsteafvoerdiegedurendeeenhoogwaterperiode voorkomt.ZieFiguur 1 biz.5.
26. afvoercapaciteit
dischargecapacity

-,(m s"), [L T"1]

Dehoogsteafvoerdieonderbepaaldeomstandighedeneenwaterloopofkunstwerkkm
passeren.ZieFiguur 12 biz.89.
27. afvoercoefficient
discharge coefficient

-,(-), [-]

Coefficient diebijdeberekeningvandeafvoeroverendoorkunstwerkendegevolgen
vanonvolkomenheden indeschematisatievandewaterbewegingcompenseert.
28. afvoerduurlijn
dischargedurationcurve
Grafische weergavewaarindeafvoer isafgezet tegenhetaantaldagenperjaardatde
betreffende afvoerwordtbereiktofoverschreden.
29. afvoerfrequentie
frequency ofdischarge
Hetaantalkerendateenbepaaldeafvoerineenzekereperiodewordtbereiktof
overschreden.
30. afvoerhydrologie
catchmenthydrology
Takvandehydrologiediezichspecifiekrichtopdeafvoervanwateruiteenbepaald
gebied.

- , (-), [-]
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31. afvoerintensiteit, ziespecifieke afvoer
32. afvoeroverschrijdingsfrequentie, zie afvoerfrequentie
frequency ofexceedanceofdischarge

33. afvoersysreem
drainagesystem
Hetsamenhangendgeheelvandrainagebuizen,greppels,waterlopen, kunstwerken en
lozingsrniddelenvoordeafvoervanwateruiteengebied.
34. afvoerverlooplijn
dischargehydrograph
Grafischeweergavevanhetverloopvandeafvoerindetijd.ZieFiguur 1 biz.5.
Piekqjvoer

Uitputtingskromme ^

$

Tijd

Figuur 1: Afvoerverlooplijn.

35. afwaaiing
windset-down,set-down
a) Verlagingvanhetpeilonderinvloedvandewind.
b) Matevandieverlaging.

,(cm),[L]
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36. afwatering
drainage
Deqfvoervanwaterviaeenstelselvanopenwaterlopennaareenlozingspuntvanhet
ajwateringsgebied.
37. afwateringsgebied
drainagebasin
Eengebiedwaaruithetwaterwordt afgevoerd.
38. agger

eagre,agger,doublelowwater
Kleinerijzingendalingvandezeespiegeltijdensdelaagwaterperiode.
39. agrohydrologie
agro-hydrology
Takvandehydrologiediezichspecifiek richtopderelatietussenwaterende
(landbouwkundige)plantengroei ophetaardoppervlak.Deagrohydrologiebeperktzich
veelaltothetbodemwaterenhetwaterindeonderstelaagvandeatmosfeer, grenzend
aanhet aardoppervlak.
40. albedo
albedo
Defractie vande(inkomende)globalestralingKl diedoorhetaardoppervlakwordt
teruggekaatstK:

41. algen
algae
Overhetalgemeenaquatischechlorofyl-houdende eencelligekolonievormendeof
meercelligeplantenzonderwortels,Stengelsofbladeren.
42. algoritme

algorithm
Lijstvanstappenommeteencomputerprogrammaeenprobleemoptelossen.

«,(-),[-]
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43. alkaliteit
alkalinity

-.(meql"1), [ML' 3 ]

Hetvermogenvanwateromzuuroptenemen(zuurbufferend vermogen),meestaltot
eenpHvan4,5isbereikt.Gewoonlijk gelijk aandesomvanHCO3"enCO3 * inmeq1* .
44. anaeroob
anaerobic
Zondervrijezuurstofmoleculen, eenenanderintegenstellingtota'eroob.
45. analyse,betrouwbaarheidsreliabilityanalysis
Onderzoekwaarbij debetrouwbaarheid endeonderlingeafhankelijkheid vande
geoptimaliseerdeparameters ineengekalibreerdmodelgekwantificeerd worden.
46. analyse,gevoeligheidssensitivityanalysis
Analyse,meestalgebaseerdopeenaantalmodelberekeningen,dieeropgerichtisde
gevoeligheidvandeberekeningsresultaten voordewaardesvanmodelinvoertebepalen.
47. analyse,onzekerheidsuncertaintyanalysis
Onderzoekwaarbijdeonzekerheidindewaardenvanmodeluitvoervaneen
modelberekeningineengekalibreerdmodelgekwantificeerd worden.
48. analyse,restfoutenresidualanalysis
Onderzoekwaarbijderestfouten(statistisch)geanalyseerdworden.
49. analytischeelementen
analyticelements
AnalytischeoplossingenvandeLaplacevergelijking (ingebiedenmetvoedingde
Poissonvergelijking) voortweedimensionalegrondwaterstroming,uitgedrukt intermen
vandedebietpotentiaal. Voorkomendeelementen zijnpuntelementen, lijnelementen en
vlakelementen.
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50. analyrische-elementenmerhode
analyticelementsmethod
Oplossings-/rekenmethodewaarbijanalytischeelementen doormiddelvansuperpositie
gecombineerd worden.ZieFiguur2biz.8enFiguur9biz.71.

\Puntdement[onttrekking)

Figuur2:Ruimtelijke discretisatie volgensdeanalytischeelementen methode.

51. anisotropic
anisotropy
Conditievaneenmediumdatnietinallerichtingendezelfde eigenschappen heeft.
52. aquatisch
aquatic
Hetwaterbetreffend.
53. aquiclude
aquiclude
Nietdoorlatendegeologische formatie diewaterkanbevatten,maardoordelage
doorlatendheid slechtseenuiterstgeringebijdrage kanleverenaandevoedingvan
drains,puttenetc.
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54. aquifer,ziewatervoerend pakket
aquifer

55. aquifuge
aquifuge
Geologischeformatie,waaringeenwaterkanwordenopgenomenenookgeen
grondwaterstromingkanplaatsvinden,bijvoorbeeld graniet.

Bodemeigenschappen
/ScheidendeUmg:
Hydmulische Wwstand
Idcvtrniogrn

_
Bergingscocffteient
Doorlaatvermogen
Dooriaatcoeffiaent
Effective ponysiteit

Figuur3:Grondwatersysteem.

56. aquitard
aquitard
Geologischeformatie meteeninvergelijking toteenaquiferlagedoorlatendheid
(bijvoorbeeld eenkleipakket).Dehorizontalestromingineenaquitardiszeergering,
terwijl welaanzienlijkeverticalestromingmogelijk is.ZieFiguur3biz.9.
57. atmotroof
atmotrophic
Metregenwatergevoed (neerslagafhankelijk).
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58. balans,massamassbalance
Devergelijking vandemassa'svaneenbepaalde(vloei)stofbetrokkenbijtoevoeren
qfvoeren,ingevalvanniet-stationairesituaties,veranderinginbergingovereen
bepaaldeperiodeenbinneneengegevengebied.
59. balansberekening
balancecalculation
Berekeningwaarbij dewater-ofstoffenbalans binneneengebiedeneen tijdsperiode
centraalstaat.
60. bank
bank
Ondiepteontstaandoorsedimentatieoferosievandeomgeving.
61. bedding,zierivierbed
62. beek
brook,creek
Eennatuurlijke smallewaterloopzondergetij. Voordezetermzijnvele
streekbenamingeninomloop.
63. beginvoorwaarden
initialconditions
Verzamelinggegevensdiedehydrologische gesteldheid vaneenmodelgebiedaanhet
beginvaneensimulatieperiodebeschrijven.
64. bemalen
pumpeddrainage
Hetverwijderen vanovertolligwaterdoormiddelvaneengemaal.
65. bemalingsgebied
pumpeddrainagearea
Eengebiedwaaruithetovertolligewaterdoormiddelvaneengemaalwordt verwijderd.
ZieFiguurllblz.85.
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66. benadering,explicieteexplicitapproximation, forward difference formulation
Eennumeriekemethodevoordesimulatievaneentijdsafhankelijk proces,waarbijelke
nieuwetoestandoptijdstip«+l wordtbepaalduitdetoestandoptijdstipn:

67. benadering,implicieteimplicitapproximation,backward difference formulation
Eennumeriekemethodevoordesimulatievaneentijdsafhankelijk proces,waarbijelke
nieuwetoestanditeratiefwordtbepaald doorterugkoppelingtussendenieuweende
oude toestand.
68. benedenloop
lowerreach
Hetgedeeltevaneenrivier(waterloop) inhetlagedeelvanhetstroomgebied.
Doorgaansvindthieroverwegendsedimentatieplaats.ZieFiguur 13 biz.107.
69. beregening
sprinkler irrigation
Irrigatiemethodewaarbijhetveldwordtbesproeid.
70. berging
storage

F,(m 3 ),[L 3 ]

Hetvolumewaterdataanwezigisbinneneenbepaaldgebied,eventueelgespecificeerd
ineennaderaantegevendeelvandegrond.Bijgrondmonsterswordtveelalgesproken
vanvochtinhoud.ZieFiguur 12 biz.89.
71. berging,specifiekespecific storage

Sw, (m),[L]

Bergingboveneennaderaantegevenreferentievlak pereenheidvanhorizontaal
oppervlak.

11
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72. bergingscapaciteit
storagecapacity

V, (m ),[L3]

Hetvolumewaterdatgeborgenkanwordentussenhetstuwpeilenhetaanvaardbaar
hoogstepeil.
(Afteradenterm:open-water-berging)
73. bergingscoefficient
storagecoefficient, storativity

Sof//,(-), [-]

Hetquotientvandeverandering inspecifiekebergingendebijbehorende verandering
vandestijghoogtec.q.grondwaterstand. Zieookopbrengstcoefficient.
Hetsymboolnwordtmeestalgebruiktvooreenfreatische watervoerende laag,terwijlS
vooreengeheelofgedeeltelijk afgesloten watervoerende laagwordtgebruikt.
74. bergingscoefficient, specifieke specific storagecoefficient, specific storativity

Ss, (m*), [L" ]

Hetquotientvandeverandering inspecifiekebergingendebijbehorende verandering
vandestijghoogtec.q.grondwaterstand.
75. bergingsfactor,zie bergingscoefficient
76. bergingsverandering
storagechange

AF,(m ),[L3]

Toename(positief)ofafname (negatief) vandeberging.
Hetwordtafgeraden omvoorbergingsverandering determbergingtegebruiken.
3

77. bergingsvermogen
storagecapacity,saturation deficit

-,(m ),[L ]

Hetvolumewaterdatnodigisomeendeelvandegrond,metgegevenafmetingen en
metgegeveninitieleberging, indeverzadigdetoestandtebrengen.
78. bergingsvermogen,specifiek specific storagecapacity
Hetbergingsvermogenpereenheidvanhorizontaal oppervlak.

12

-,(m),[L]

3
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79. Beslissingondersteunendsysteem
Decisionsupportsystem

BOS,(-), [-]

Schemaofhandleidingdatbehulpzaam isbijhetnemenvanbeslissingen,vaak
geautomatiseerd.
80. besproeiing,zieberegening
SI. betrekkingslijn
stagerelationcurve
Grafische voorstelling,dieaangeeft welkepeilenaandeverschillendepeilschalen bij
(quasi-)stationaire afvoertoestand metelkaar overeenkomen.
82. bevloeiing
surface irrigation
Irrigatiemethodewaarbijhetwateroverhetgrondoppervlaknaarhetgewasstroomt.
83. bewortelbarezone
root-penetrablezone
Deelvandegrond,waarindeplantenwortelskunnendoordringen.
84. beworteldezone,ziewortelzone
85. binnendijks
lyingonthelandsideofthedike
Aandepolderzijde vandewaterkeringgelegen.ZieFiguur 13 biz.107.
86. binnenwaterkering
a) tweedewaterkering, slaper(dijk)
backdike,safety dike,secondarydike
Eendijkomeventueeldoorofoverdehoofdwaterkeringbinnendringend
overstromingswatertekeren.
b) boezemkade, kanaaldijk
dike
Eendijkgelegenlangsanderbuitenwater danbedoeldbijhoofdwaterkering(bv.
boezem, kanaat).
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87. biopesticide
biopesticide
Pesticidevanbiologischeoorsprong,bestaandeuitmicro-organismen (zoalsBacillus
thuringiensis)ofnatuurproducten (zoalspyrethrine).
88. biotisch
biotic
Behorendetotdelevendenatuur.
89. biotoop
biotope
a) Ruimtelijk begrensdeeenheidvoorleven.
b) Woongebiedvooreengroeporganismen.
90. bodemdaling
land subsidence

-,(cm),[L]

Dalingvanhetgrondoppervlak dooroxidatievanveen,zettingofgeologischeprocessen.
91. bodemval
dropstructure,fall
Sprongindebodemvaneenwaterloop.
92. bodemverontreiniging
soil-,groundwater contamination
Stoffen ofcomponentenindebodemofhetgrondwater,dienietvan natuurlijke
herkomstzijn eneenbedreigingvoordemensen/ofhetecosysteemkunnenvormen. In
Nederland ismeestalbijgehaltenbovendez.g.streefwaardesprakevan
bodemverontreiniging, inVlaanderenmeestalbijgehaltenbovendeachtergrondwaarde.

14
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93. bodemvocht,ziebodemwater
soilmoisture

94. bodemvocht,beschikbaar-,ziebeschikbaar bodemwater
availablesoilmoisture

95. bodemvochtgetal,ziebodemwatergetal
soilmoistureratio

96. bodemvochtkarakteristiek,zie bodemwaterkarakteristiek
soilmoisturecharacteristic

97. bodemvochttekort,specifiek-,ziespecifiek bodemwatertekort
specific soilmoisture deficit

98. bodemwarmte(flux),ziebodemwarmtestroomdichtheid
99. bodemwarmtestroomdichtheid
soilheatflux density

G,(Wm'),[MT']

Deenergiepereenheidvantijd eneenheidvanoppervlakte,diedoordebodemwordt
opgenomen.
100. bodemwater
soilwater
Waterdatzichinhetbovenstedeelvandegrond(bodem)bevindt,meestalinde
onverzadigdezone.
101. bodemwater,beschikbaaravailablesoilwater

-,(m),[L]

Hetvolumewaterdatpereenheidvanhorizontaal oppervlakaanwezigis,voorzoverdit
volumedoordeplantenkanworden opgenomen.
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102. bodemwatergetal
soil-waterratio,liquidratio

0,,(m 3 m- 3 ),[L 3 L" 3 ]

Hetvolumebodemwatergedeeld doorhetvolumevandevastestofvaneengegeven
volumebodem.
103. bodemwarerkarakreristiek
soilwaterretentioncurve,soilwaterretentivitycurve
Verbandtussendematrischecomponentvandewaterdrukenhetwatergehalteals
volumefractievandebodem.ZieFiguur4biz.16.
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Figuur4:Bodemkarakteristieken indeonverzadigdezone.

104. bodemwatertekort,specifiek•
specific soilwater deficit

SdofWd,(m),[L]

Dehoeveelheid water,diebijeengegevengrondwaterstandpereenheidvanhorizontaal
oppervlakaandebodemmoetwordentoegevoegdominhetprofiel een
evenwichtswaterverdelingaantebrengen.
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105. boezem
storagebasin
Hetstelselvangemeenliggende,metelkaarinopenverbinding staandewaterlopenen
merenwaarophetwatervanlagergdegenpolderswordtuitgeslagenendienendvoor
eventueeltijdelijke bergingenlozingophetbuitenwater.ZieFiguur 11 biz.85.
106. BOS,ziebeslissingondersteunendsysteem
DSS

107. bovenloop
upperreach
Hetgedeeltevaneenrivier(waterloop) inhethogedeelvanhetstroomgebied.
Doorgaansvindthieroverwegenderosieplaats.ZieFiguur 13biz. 107.
108. Bowen ratio
Bowenratio

0, (-),[-]

DevoelbarewarmtestroomdichtheidHgedeeld doordelatentewarmtestroomdichtheid
XEE,afgegeven doorhetaardoppervlak aandeatmosfeer:
AEE
109. Bowen-quotient,zieBowenratio
110. Bowen-verhouding,zieBowenratio
111. branden
tobreak
Hetspattend schuimenvanwateraantopen/ofvoorzijde vaneenkortegolf, gevolgvan
evenwichtsverlies dooronvoldoende waterdiepte.
112. branding
a) breakers
Hetbranden.
b) breakerzone
Zonewaargedurendedebeschouwdetijd minofmeergeduriggolvenbranden.
__
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113. breedte,bergendestoragewidth

B, (m),[L]

Debreedtevandewaterspiegel.
114. breedte,normaalregulationwidth

-, (m),[L]

Debreedtevaneenriviertussende normaallijnen.
115. breedte,stroomvoerendestreamwidth

b,(m),[L]

Degemiddeldebreedtevanhetriviervakdiebij eenbepaaldpeilbeschikbaar isvoorde
rivierafvoer
116. bron
spring
Plaatswaar(zondermenselijkeingreepoftoepassingvanmechanischemiddelen)water
ontspringt aansedimentofgesteente.
Hetisminderwenselijk omdetermbrontegebruikenvooronttrekkingsputten.
117. bufferzone
buffer zone
Afstand tussenderandvaneengebiedwaardetoepassingvan(milieuvreemde) stoffen,
zoalspesticiden,istoegestaan eneengebieddatgevoeligisvoordezestoffen, zoals
bijvoorbeeld eenwaterloop.
118. buitendijks
lyingoutsidethedike
Gelegentussenhetbuitenwater endedijk diedatwaterkeert.ZieFiguur 13 biz. 107.
119. buitengaats
outsidetheharbour
Opzee,buitendehaven.
120. capaciteitvaneenput
capacityofawell
Waterleverendvermogenvaneenput.
_
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121. capaciteitvaneenput,specifiekespecific capacityofawell

qw, (m2s"'), [L2T"']

Debietvaneenputpermeterafpomping. Destijghoogteverlaging veroorzaakt doorde
afpomping wordtgemetendirectnaastdeput(stationairetoestand).
122. capillaireopstijging
upward capillarymigration,capillaryrise

vt,(md"), [LT"']

a) Grootheid:Deopwaartsgerichtevolumestroomdichtheidvanwaterbovende
grondwaterspiegel.
b) Proces:Opwaartsestromingvan-waterbovendegrondwaterspiegel. ZieFiguur14
biz. 119.
123. capillairezoom
capillary fringe
Hetgedeeltevandeverzadigdezonedatdirectgelegenisbovendegrondwaterspiegel.
ZieFiguur 14biz.119.
124. Cauchy-randvoorwaarde
Cauchyboundarycondition
Randvoorwaardewaarbij de(lineaire)relatietussendevariabele(bijv.stijghoogteh) en
zijn normaleafgeleide (randstroming)gegevenis:
—-= ah+b , waarbij — denormaleafgeleide opderandis.
dn
on
125. chorologische relatie
chorological relation
Ruimtelijke (horizontale)relatie.
126. componenten,generiekegenericcomponents
Onderdelenvaneenstandaardraamwerkdienietspecifiek zijnvoorhetdoelwaarvoor
hetraamwerkisopgezet.
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127. conditionelerelatie
conditionalrelation
Relatietussenplantenstandplaatsfactor,dieviaeentussengeschakelde factor verloopt
(bijvoorbeeld vochtgehalteviamineralisatienaarstikstofbeschikbaarheid, ofzuurgraad
viafosforbeschikbaarheid naardeplant).
128. conservering,ziewaterconservering
129. consolidate
consolidation
Hetproceswaarbij eengeleidelijke toenamevandekorrelspanningen indegrond
optreedtdooreenafname vandewaterdruk. Hetvolumevandegrondneemthierdoor af.
130. constante
constant
Grootheiddieindetijd nietverandert.
131. conrinentaalplat
continentalshelf
Onderzeesevoortzettingvanhetcontinentalegebied.
132.continui'teitsprincipe
principleofcontinuity
Hetprincipedatdemassavloeistofdieeenbepaaldvolume-element isingestroomd
gelijk isaandemassadiedatzelfde volumeisuitgestroomd (plusdetoenamevande
berginginhetelementinhetgevalvantijdsajhankelijkestroming).
133. continuiteitsvergelijking
continuityequation
Differentiaalvergelijking diehetbehoudvanmassavanstromendestoffen beschrijft.
134. contractiecoefficient
coefficient ofcontraction,contraction coefficient
Deverhoudingineenbepaaldedwarsdoorsnedetussenhetstroomvoerendeenhet
geometrischeprofiel.
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135. convectie
convection
a) Algemeen:hettransportvaneengrootheid dooreenstromendmedium.
b) Meteorologie:hetproceswaarbij eenatmosferische grootheidwordt getransporteerd
doorverticalebeweginginde atmosfeer.
136. convectie,gedwongenforced convection
Convectietengevolgevanwrijvingskrachten (b.v.inbewegendeluchtbijdeovergang
vaneengladnaareenruwoppervlakofbijeenhellendoppervlak).
137. convectie,vrijefree convection
Stijgingvanwarmeluchtbovenverwarmdeoppervlakken.Destijgingwordtinstand
gehoudendoorverticaletemperatuurverschillen,diegradienten indedichtheidvande
luchtveroorzaken.
138. convergentie
convergence
Verloopvanhetiteratieproceswaarbijdeveranderingvandeteberekenen
systeemvariabele(n)tussenopeenvolgendeiteratieshetvoorafgestelde
convergentiecriteriumsteedsdichternadert.
139. convergentiecriterium
convergencecriterion
Eenbijaanvangvaneenberekeninggesteldelimietwaaraanhetverschilvanderesultaten
vantweeopeenvolgendeiteratiesmoetvoldoen,omvaneenoplossingtemogenspreken.
140. convergentieweerstand,zieradialeweerstand
141. c-waarde,ziehydraulischeweerstand
142. dagelijkseongelijkheid
diurnal inequality

- , (cm),[L]

Hethoogteverschiltussendebeideastronomischehoogwaterstanden (c.q.
laagwaterstanden) opeenkalenderdag.
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143. dampdichtheid,relatieve-,ziemengverhouding
relativevapourdensity
e,(PaofhPa), [L"'MT"-]

144. dampdruk
vapourpressure
Departieledrukvanwaterdamp.

e s ,(hPa),[L~'MT 2 ]

145. dampdruk,verzadigingssaturationvapourpressure

Dedampdrukwaarbijdewaterdamp inevenwichtismeteenvlakoppervlakvanzuiver
water(ijs)vandezelfde temperatuurendruk.ZieFiguur 5biz.22.

4000
Pa
3500

mbar

§*

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

-30 -20 -10 0

20 30 C
Z X, T
I
I
I
I
I
I
I
240 250 260 270 280 290 300 K
y : Psychrometerconstante « Tg a
e,."
Verzadigingsdampdruk
Tw: Natte^boltemperatuur
T.:
Dauwpuntstemperatuur

Figuur 5: Dampdrukcurve.
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146. dampdrukcurve,hellingvandeverzadigingsslopeofthesaturationwatervapourpressurecurve

sofA ,(hPaK"'), [ L ' ' M T 2 0 "']

Deafgeleide vandeverzadigingsdampdrukesnaardetemperatuur T(zieFiguur5 biz.
22):

dr
147. dampspanning(afteraden),ziedampdruk
148. Darcy-snelheid,ziefiltersnelheid
149. data
data
Gegevens.
150. dauwpunt,ziedauwpuntstemperatuur
dewpoint

151. debiet
flowrate

Q, (m s"')of(liters''), [L3 T"']

Hetvloeistofvolume datpertijdseenheid dooreendoorsnedestroomt.
152. debiet,specifiek-,zie filtersnelheid
specific discharge

153. debiet,volume-,zievolumestroom
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154. debietpotentiaal
dischargepotential

0, (m d"), [L T ' ]

Belangrijke systeemvariabeleindeanalytische-elementenmethode. Dedebietpotentiaal
wordtingevalvanafgesloten grondwaterverkregendoorvermenigvuldigingvan
doorlatendheidk,diktevanhetwatervoerendepakketDenstijghoogtehpluseen
constanteCc.
®c=kDh +Cc
Ingevalvanniet-afgesloten grondwaterisdedebietpotentiaalgelijk aandehelftvanhet
produktvankenhinhetkwadraat(t.o.v.deondoorlatendebasisvanhetfreatischepakket)
pluseenconstanteCu.
^

kf 2

>

^

155. deficit,verzadigingssaturation deficit

Ae, (hPa),[L" MT" ]

Hetverschiltussendeverzadigingsdampdruke%bijdeheersendetemperatuurende
actueledampdruke(zieFiguur5biz. 22):
Ae=e.- e
156. deining
swell
Eldersopgewektewindgolven,voorkomendineengebiedmetweinigofgeenwind.
157. delta
delta
Dearmenwaarinderivierzichvertaktbijhaaruitmondinginclusiefhetdoordiearmen
omsloten land.ZieFiguur 13 biz. 107.
158. delta,buitenouterdelta
Bankenstelsel inzeeaansluitend opeenrivierofzeearm.
159. denitrificatie
denitrification
Hetbiologischomzettenvannitraat instikstofgas enammonium.Ditprocesverloopt
alleenonderanaerobeomstandigheden ingrondwaterende (water)bodem.
24
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160. depositie,atmosferischeatmospheric deposition
Drogeennatteneerslagvan(stof)deeltjes enstoffen uitdeatmosfeer.
161. desorptie
desorption
Hetloslatenvanverbindingen ofstoffen vanhetoppervlakvanvastestoffen; het
omgekeerdeprocesvanadsorptie.
162. dichtheid vandrogegrond
drybulkdensity,bulkdensityofdrysoil

p hs, (kgm"3),[L"3 M]

Massavandegrondnadathetwaterdaaruitverwijderd isdoordrogingbij 105 °C,
gedeelddoorhetoorspronkelijk volumevandegrond(inclusiefporienvolume).
3

163. dichtheidvangrond
wetbulkdensity,bulkdensityofwetsoil

3

pb ,(kgm"), [L" M]

Massavandegrond,waarinzichvastedeeltjes, vloeistofeneventueellucht(gassen)
bevinden,gedeelddoorhetoorspronkelijke volumevandegrond.
164. dichtheidvanlucht
densityofair

p, (kgm"), [L" M]

Desomvandedichtheidvandrogeluchtpj endedichtheidvanwaterdamp p,:

165. dichtheidvanvochtigelucht,ziedichtheidvanlucht
densityofmoistair

166. dichtheidvanwaterdamp
watervapourdensity

p,, (kgm 3 ),[L"3 M]

Demassavanwaterdamppervolumeeenheid.
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p, (kgm"3),[L"3 M]

167. dichtheid
density
Hetquotientvandemassamenhetingenomen volumeV:
m

168. diepte,evenwichtsequilibriumdepth

yn, (cm),[L]

Waterdieptebijeenparigestrominggroterofkleinerdandegrensdiepte.
169. diepte,grenscriticaldepth

yc,(cm), [L]

Waterdieptebijkritischestroming.
170. diepte,hydraulischehydraulicdepth

D, (m),[L]

VerhoudingtussennatteoppervlakteAendebreedtevaneenleidingopdewaterspiegel
B:
B
171. diepte,onrwateringsdepthtothegroundwatertable

-, (cm),[L]

Deafstand tussenhetgrondoppervlakendehoogstegrondwaterstandtussen de
ontwateringsmiddelen.ZieFiguur 11biz.85.
172. diepte,waterwaterdepth
Verticaleafstand tussenwaterspiegel enbodemvaneenwaterloop.
173. differentiaalvergelijking, partielepartialdifferential equation
Differentiaalvergelijking metmeerdaneenonajhankelijkevariabele.
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174. diffractie
diffraction
Zijwaartse uitwaaieringvangolvennaareninhetgebiedachtereenobstakel.
175. diffusie
diffusion

d,(m),[L]

Transportvaneenstofonderinvloedvaneengradientinconcentratie(ofmeer
algemener:activiteit),tengevolgevanwillekeurige(thermale)bewegingenvande
stofmoleculen.
176. diffusiecoefficient
diffusion coefficient

Dd, (m2s"'), [L2T"']

Dehoeveelheidvaneenstofineenporeusmediumdieonderinvloedvaneen
concentratiegradientpertijdseenheid (onderisobareomstandigheden)eeneenheidvan
oppervlakpasseert.
177. dijk,banriverdike
HoogwaterkeringIangseenrivierbovenstroomsvanhetkenteringsgebied.
178. dijk,inlaagsafetydike
Reservedijk, deeluitmakendvandehoofdwaterkering,binnenwaartsgelegenvaneen
dijkdiesterkbedreigdwerdofwordt.
179. dijk,schaardikeskirtingtheriver
Dijk onmiddellijk gelegenaaneenstroomgeul.
180. dimensie(s)
dimension(s)
a) Deafmetingen vaneenobjectuitgedruktinbijv.lengte,breedte,hoogte.
b) Wordtindefysica gebruiktomafgeleide groothedenomtezettennaar
basisgrootheden:massa,lengteentijd.
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181. Dirichlet-randvoorwaarde
Dirichletboundarycondition
Randvoorwaardewaarbijeenvariabele(bijv.destijghoogtehofdeconcentratie)opde
randvanhetmodelgebiedbekendis:
h=constant
182. discredsatie,ruimtelijkespatial discretisation
Ruimtelijke verdelingvaneenmodelgebied'm modelspecifieke rekeneenheden.
183. discretisatie,temporeletemporal discretisation
Temporeleverdelingvaneensimulatieperiodein tijdstappen.
184. dispersie
hydrodynamicdispersion,dispersion
Mengingvangrondwaterenvervlakkingvanconcentratiegradienten doordiffusieen
verschillen instroomsnelheid inhetwatervoerendpakket. Ditproceswordtbepaalddoor
devanplaatstotplaatsingrootteenrichtingvarierendesnelheidvandewaterdeeltjes in
deporien(mechanischedispersie)endoormoleculairediffusie.
185. dispersie,numeriekenumerical dispersion
Dispersiedienietdoorfysische ofchemischeeigenschappen vandematrixof
getransporteerde stofwordtbepaald,maaroptreedtalsgevolgvandenumerieke
oplossingvan transportprocessen.
186. dispersiecoefficient
hydrodynamicdispersioncoefficient, dispersion coefficient

D, (m2s"'),[L2T"']

Desomvandediffusiecoefficientenhetproductvande (grondwater-)stromingssnelheid
endedynamischedispersiviteit. Dedynamischedispersiviteitishiereeneigenschapvan
hetmedium.Dedispersiecoefficient isinhetalgemeenrichtingafhankelijk (longitudinaal
entransversaal).
187. dispersiviteit
dispersivity
Eigenschapvaneenporeusmedium(bijvoorbeeld watervoerendpakket)datverspreiding
c.q.uitwaaieringvanstoffen veroorzaakt.
_
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188. dissipatie
dissipation
Hetverliesvanpesticideresiduendoordegradatieenomzettingvanuiteenecosysteem
naareenanderecosysteem.
189. divergence
divergence
Verloopvanhetiteratieproceswaarbij deveranderingvandeteberekenen
systeemvariabele(n)tussenopeenvolgendeiteratiessteedsverdervanhetvoorafgestelde
convergentiecriteriumkomtteliggen.
190. diversiteit
diversity
Devarieteitaanverschillendeelementenpereenheidvanoppervlakte.
191. diversiteit,biobiodiversity
Devarieteitaanfloraenfauna ineenecosysteem.
192. doelfunctie
objective function
Functiediedemodel/outkwantificeertmetbehulpvanmetingen.
193. doorlaatcoefficient, zie doorlaatfactor
194. doorlaatfactor
hydraulicconductivity,conductivity

AT, (md"),-K
[LT"]

Eenmaatvoorhetvermogenvandegrondomvloeistofofgasdoortelaten,gelijkte
stellenaandevolumestroomdooreeneenheidvanoppervlaktealsde stijghoogtegradient
ineenisotroopmediumloodrechtophetoppervlakgelijk isaaneen.ZieFiguur4biz.
16.
195. doorlaatvermogen
transmissivitycoefficient oftransmissibility

TofkD,(m

s"), [L T"1]

Maatvoorhetvermogenvaneenwatervoerendpakketomwaterdoortelaten,gelijkte
stellenaandevolumestroom dieperbreedte-eenheidvanhetwatervoerendpakketenper
eenheidvanstijghoogtegradient dooreenwatervoerendelaagstroomt.
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196. doorlatendheid
permeability
Hetvermogenvandegrondomvloeistofofgasdoortelaten.
197. doorlatendheid, geeigende-,zieintrinsiekedoorlatendheid
2

198. doorlatendheid,intrinsiekeintrinsicpermeability

£,(m ),[L ]

Maatvoordedoorlatendheidvoorzoverdezeafhankelijk isvandegeometrische
eigenschappenvanhetmedium.DezekanwordengevondendoordedoorlaatfactorK
volgensDarcytevermenigvuldigenmetdedynamischeviscositeitventedelendoorhet
productvanhetsoortelijk gewichtvandevloeistofofhetgasp ende
zwaartekrachtversnellingg:
Pg
199. doorlatendheidscoefficient, zie doorlaatfactor
200. doorsijpeling,ziepercolatie
201. doorspoeling
flushing
Verwijdering doormiddelvaneengecontroleerde,plotse,hogeajvoervanwatermeteen
slechtekwaliteitofvanmateriaaldatdoortelagestroomsnelhedengesedimenteerdisin
riolen,waterleidingen,tanksofwaterwegen.
202. doorval,vrijefree throughfall

-,(mmd"'), [L"2MT"']

Dehoeveelheidneerslagdiezonderhetvegetatiedekterakendebodembereikt.Zie
Figuurl4blz. 119.
203. draaikolk
whirlpool
Wervelvaneenzekeregrootte,diezichaanhetwateroppervlak vertoont.
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204. drain,hoofdmaindrain
Leidingvoordeajvoervandrainagewater,vanuitdeverzameldrains. ZieFiguur 11 biz.
85.
205. drain,vanginterceptordrain
Eendrainagebuisaangelegdvoorhetopvangenvangrondwaterdatvanuiteenhoger
gelegengebiedtotafstwmingkomt.
206. drain,verzamelcollectordrain
Eenondergrondseleidingdiehetwatervaneenaantaldrains verzameltenafVoert
207. drain,ziedrainagebuis
208. drainage
subsurface drainage,drainage
Deajvoervanwateroverendoordegrondenviahetwaterlopenstelsel.
209. drainagebasis
drainagebase

h,(cm),[L]

Degrondwaterstanddiebereiktwordtnaeendrogeperiodeendanbijbenadering
overeenkomtmet(zieFiguur 11 biz.85):
a) heipeil indeontwateringsmiddelen.
b) dehoogteliggingvandedrainbuizen.
c) debodemvanwaterlopenophetmomentdatdezedroogvallen.
210. drainagebuis
drainpipe
Ondergrondsgelegenbuismetdoorlatendec.q.geperforeerde wanddiedientvoorde
ajvoervangrondwater. ZieFiguur 11 biz.85.
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211. drainageweerstand
drainageresistance

v,(s),[T]

Deweerstandtegendegrondwaterstromingnaaropenofgesloten leidingen,te
berekenenalsquotientvandeopbollingendespecifieke(grondwater-)ajvoerbij
stationairestroming.
212. drempel
crossing,bar
Eenverondiepingoverdevoilebreedtevaneen(rivier)geul,veroorzaaktdoor hetzij
sedimentatie, hetzijeenerosievastelaag.
213. driftstroom
drift current
(Nietdiepgaandezee-)stroming,diedoordeheersendewindontstaat.
214. drijflaag
floating product
Vormvanbodemverontreinigingwaarbij deverontreinigende stof(meestalorganische
verbindingen)eendichtheidkleinerdandievanhetwaterbezit(Engels:LNAPL,light
non-aqueousphaseliquid)endaarom(ookalspuurproduct)opdegrondwaterspiegel
aangetroffen kanworden(o.a.mineraleolie).ZieFiguur6 biz.32.
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215. drooglegging
freeboard

-, (cm),[L]

Hethoogteverschiltussendewaterspiegel ineenwaterloopenhetgrondoppervlak.Zie
Figuur 11biz.85.
216. droogmakerij
reclaimedlake
Eenpolderdieisontstaannadat(eendeelvan)eenmeer,zeearmofondiepdeelvande
zeeisdrooggelegd.
217. drukhoogte
pressurehead

hp,(m),[L]

Dehoogtevandewaterkolomdieeendruklevertgelijk aanderelatievewaterdruk. Inde
onverzadigdezoneendecapillairezoneisdedrukhoogtenegatief.
218. duiker
culvert
Kokervormigeconstructie(metmeestaleenvrijewaterspiegel),dietweewaterlopenmet
elkaarverbindt.
219. duinvoet
dunebase
Plaatswaarhetdrogestrandovergaat indezeereep.
220. duurlijn
durationcurve
Curvediehetverloopvaneenparameterindetijd weergeeft.
221. dynamiek
dynamics
Dekrachtenofeigenschappen diegroeiofverandering stimulerenbinneneensysteem
bijv.eenecosysteem ofhydrologischsysteem.
222. eb(be)
a) afgaand water
ebb
Detoestandwaarindeebstroom overheerst.
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b) afgaand water
ebbtide
Hetdalenvandewaterspiegel nadevloedkentering.
c) ebstroom
ebbcurrent
Stroominderichtingdieoverheerstbijzakkendwater.
d) laagwater
lowwater
Detoestandvan laagwater.
Gebruikvanebindezebetekeniswordtontraden.
223. eboverschot
ebbsurplus

-,(m ),[L3]

Detotalehoeveelheidwater,waarmeeineenzekeredwarsdoorsnede hetebvolumehet
vloedvolumeovertreft.
224. ebstroom,zieeb
225. ebvolume
ebbvolume

-,(m 3 ), [L3]

Detotalehoeveelheidwater, dietussendevloed-endeebkenteringvaneengetijdoor
eenzekeredwarsdoorsnedestroomt.
226. ecohydrologie
ecohydrology
Dewetenschapdiezichspecifiek richtopdedirecteenindirecterelatiestussen
hydrologieenecologie,waarbij deecologiealsindicatievandehydrologische
karakteristiekwordtgebruiktenomgekeerddehydrologischekarakteristiek depotenties
vandeecologiekanduiden.Tevensdewetenschapdiedebetekenisvanhydrologische
(enhydrochemische)processenvoordeverspreidingvanspontanevegetaties
onderzoekt.
227. ecologie
ecology
Dewetenschapdiederelatieonderzoekttussenlevendesystemenenhunomgevingen
deeigenschappenvanbeide.
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228. ecologischepotentie
ecologicalpotential
Deecologischeontwikkelingsmogelijkheden vaneengebiedbezienopbasisvande
aanwezigeabiotischerandvoorwaarden.
229. ecosysteem
ecosystem
Eenbiologischegemeenschapvaninonderlingesamenhanglevendeorganismenenhun
fysische omgeving
230. ecosysteemfactor
ecosystem factor
Eencomponentvaneenecosysteem.
231. ecotoop
ecotope
Ruimtelijk begrensdehomogeneeenheidmeteenkarakteristiekecombinatievan
afhankelijke (veranderlijke)ecosysteemfactoren.
232. ecotoopgroep
clusterofecotopes
Groepvanecotopendieverwantzijntenaanzienvanabiotische, afhankelijkefactoren
dievoorplantengroeibepalend zijn.
233. ecto-organisch
ectorganic
Betrekkinghebbendeophet(organische)strooiseldatinverschillendematevan
verteringopdemineraleondergrond isgeaccumuleerd.
234. eddy-correlatietechniek
eddycorrelationtechnique,eddycovariancetechnique
Demethodewaarbijmethogefrequentie (meerdan 10Hz)deverticalecomponenten
vandewindsnelheid eneenscalairzoalsdeluchtvochtigheidwordtgemeten.Uitde
turbulentefluctuaties rondhetgemiddeldevandeverticalewindsnelheid ende
luchtvochtigheid kandeverdampingwordenberekend.Isdecorrelatietussendezetwee
groothedenpositiefdantreedtverdampingop,isdezenegatiefdantreedtdauwofrijp
op.
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235. eenheid
unit
Gedefinieerdemaatomeengrootheidinuittedrukken oftemeten.
236. eenheidshydrogram
unithydrograph
Denkbeeldigeqfvoergolfals gevolgvaninkortetijd ophetgehelestroomgebied
gelijkmatig vallenderegen,dieeentotaleoppervlakte-qfvoerteweegbrengt gelijk aaneen
overhetstroomgebieduitgebreidelaagwaterterdiktevaneengekozen lengte-eenheid.
237. EGV,zieelektrischgeleidingsvermogen
EC

238. eindige-differentiemethode
finite difference method
Transformatie van(partiele) differentiaalvergelijkingendiecontinuzijn inderuimte
en/oftijd,naardiscretedifferentievergelijkingen omzezonumeriekoptekunnenlossen
metbehulpvaneendiscreetrekennetwerk. ZieookFiguur9biz. 71.

Figuur7:Ruimtelijke discretisatievolgensdeeindigedifferentie methode, rooster-gecentreerd.
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239. eindige-elementenmethode
finite elementmethod
Transformatie van(partiele) differentiaalvergelijkingendiecontinuzijn inderuimte
en/oftijd,naardiscretevergelijkingenomzezonumeriekoptekunnen lossenmet
behulpvandiscreteelementen,datwilzeggenruimtelijkecompartimenten.ZieFiguur8
biz.61enFiguur9blz.71.
240. elektrisch (specifiek)geleidingsvermogen
electrical(specific) conductivity

EGV, (mSm"'), [-]

Eenmaatvoordeelektrischegeleidbaarheidvanwater. Despecifiekegeleidbaarheid is
gerelateerd aandesoortendeconcentratievanioneninoplossingenkangebruikt
wordenomdehoeveelheid opgelostestoffen inwaterinteschatten.
241. endo-organisch
endorganic
Betrekkinghebbendeopgehumificeerd organischmateriaaldatgehomogeniseerdismet
demineraleondergrond.
242. energiebalans,zieenergiebalansvanhetaardoppervlak
243. energiebalansvanhetaardoppervlak
energybalance,energybudget
Devergelijking diedebalansvaninkomendeenuitgaandeenergiefluxen aanhet
aardoppervlak uitdrukt:
Q'=AEE+H+G
waarin
Q* =
teE =
H =
G =

nettostralingstroomdichtheid
latentewarmtestroomdichtheid
voelbarewarmtestroomdichtheid
bodemwarmtestroomdichtheid

.,
(Wm"'),[MT ]
(Wm'^), [MT' 3 j
(Wm^),[MT' 3 j
(Wm"2),[MT ]

Derelatiefkleinetermvandefotosynthetische energievastleggingendeeventuele
opslag-enadvectietermenzijnhierbij weggelaten.
244. energiehoogte
energyhead

H, (cm),[L]

Liggingvanhetenergieniveauto.v.een referentievlak.
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245. erosie
erosion,scouring
Hetproceswaarbij grond,gesteenteendergelijke verplaatst wordendoorc.q.
wegspoelenonderinvloedvanwind,stromendwaterofbewegende ijsmassa's.
246. estuarium
estuary
Eenzeewaartszichverbredenderiviermond inclusiefhetaansluitendezeegebied waarin
hetgetijzijn invloed doetgelden.
247. eutraphent
eutraphent
Voorkeurhebbendevooreutrofeomstandigheden.
248. eutrofiering
eutrophication
Eendoorgrotehoeveelheden fosfaat ennitraatveroorzaaktesterketoenamevande
hoeveelheid voedingsstoffen inwaterofbodem,dieeenovermatigealgengroeitot
gevolg heeft.
249. eutroof
eutrophic
Voedselrijk.
250. evaporatie,zieverdamping
evaporation
Gebruikvandezetermmetalsverklaring:"Desomvandeinterceptieverdampingende
bodemverdamping."kanverwarringveroorzaken enishierdoorafteraden.
251. evaporatie,bodem-,zie bodemverdamping
252. evaporatie,potentiele-,ziepotentieleverdamping
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253. evapotranspiratie
evapotranspiration

ET, (kgm2s"')of(mmd"'),[L"2 MT"']

Detotaleverdampingssnelheidvaneenbegroeidoppervlak.Gebruikkanverwarring
geven,beteris:totaleverdamping.
254. evapotranspiratie,werkelijke-,ziewerkelijke verdamping
actual evapotranspiration

255. factor,afhankelijkedependent factor
Eenfactor behorendtoteenecosysteem, dietijdensdeecosysteemontwikkelingaan
veranderingonderhevig is,bijvoorbeeld bodem,voedselrijkdom,zuurgraaddynamiek,
vegetatie,landschap.
256. factor,onafhankelijke independent factor
Eenfactor behorendtoteenecosysteem, dieonafhankelijk isvande
ecosysteemontwikkeling, bijvoorbeeld moedermateriaal,klimaat,topografie, biologisch
potentieel,tijd.
257. fauna
fauna
Dedierenwereldvaneenregio.
258.filter
a) filter
Modelmatig:Eenmethodeomruisindatateonderdrukken.
b) wellscreen
Grondwater:Geperforeerd gedeeltevaneenbuisofpijp,waardoorwaterinofuitkan
treden.Hettypeperforatie isveelalafgestemd ophetomliggendesedimentofgesteente
alsmedeopdebeoogdefunctie vanhetfilter: onttrekkingsfilter, infiltratiefilter of
peilfdter.
259.flora
flora
Deplantenwereldvaneenregio.
—
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260. floristisch
floristic
Gerelateerdaandebestuderingvandeverdelingvanplanten.
261.flux,zievolumestroom
262.fluxdichtheid,zievolumestroomdichtheid
flux density

263.fluxdichtheid,volume-,zievolumestroomdichtheid
volumefluxdensity

264. fout,conceptueleconceptualerror
Foutinhetmodelconcept.
265. fout,modelmodelerror
Afwijking vanhetmodelresultaattenopzichtevande'werkelijkheid'. Degroottevande
modelfout leanwordenbepaaldmetbehulpvanderestfout. Binnendemodelfout kan
onderscheidwordengemaaktinmeetfouten, fouten tg.v.vereenvoudigingen vande
werkelijkheid, fouten tengevolgevaneenverkeerdekeuzebijde
parameteroptimalisatie, modelleerfoutenenconceptuelefouten.
266. fout,modelleermodelerror
Foutdiehetgevolgisvanhetinvoerenvanonjuisteparameterwaarden(bijv.het onjuist
invoerenvaneenonttrekking)ineenmodel.
267. freatisch niveau,ziegrondwaterstand
phreaticlevel

268. freatisch oppervlak,bovenste-,zie schijngrondwaterspiegel
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269. freatischoppervlak,tijdelijk -,zieschijngrondwaterspiegel
270. freatisch vlak,ziegrondwaterspiegel
phreatic surface

271. freatisch water
phreaticwater,unconfmed groundwater
Waterindeverzadigdezonemeteenvrijegrondwaterspiegel.
272. freatofyten
phreatophyte
Aan(grond)watergebondenplanten;(grond)waterafhankelijke vegetatie.
273. freatotroof, zielithotroof
phreatotrophe
274. Froudegetal
Froudenumber

Fr,(-), [-]

Eendimensieloosgetaldatindehydrodynamicagebruiktwordtomaantegevenhoe
goedeenspecifiekmodelwerkttenopzichtevandewerkelijkheid.
275. fysiotoop
physiotope
Ruimtelijkbegrensdehomogeneeenheidmeteenkarakteristieke combinatievan
abiotische, onafhankelijkeecosysteemfactoren: moedermateriaal,topografie,klimaaten
leeftijd.
276. gebied,vrijlozendgravitational dischargearea
Eengebiedwaaruithetovertolligewateronderinvloedvandezwaartekrachtkan
afstromen.
277. gebiedseigenwater
arearelatedwater
Waterdatnietvanbuiteneenbepaaldgebiedwordtaangevoerd(debronismeestal
neerslag).
_
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278. gebiedsvreemd water
alienwater
Waterdatvanbuiteneenbepaaldgebiedwordtaangevoerd,veelalmeteenandere
samenstelling.
279. gebiedsvreemd water
waternotpropertotheregion
Vaneldersaangevoerd water, veelalmeteenanderesamenstelling.
280. geborgenhoeveelheid water,zieberging
281. gegevensassimilatie
dataassimilation
Benaderingswijze waarbij gegevensgeintegreerdwordenmeteen fysische/
chemischeprocesbeschrijving, zodanigdatdeinformatie-inhoudvanzoweldegegevens
alsdeprocesbeschrijving explicietwordtgemaakt.
282. gegevensbewerking
dataediting
Allehandelingendieleidentothetvaststellenenopslaanvanmeetuitkomsten.
283. gegevensverwerking
dataprocessing
Allehandelingenmetvastgesteldegegevensdieplaatsvindennagegevensbewerking.
284. geldigheidsgebied
scope
Hetgeheelvanvoorwaardenwaarondereenmodelmagwordentoegepast.
285. geohydrologie
geohydrology
Wetenschapdiehetgrondwateronderzoekt.
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286. getij
tide
a) Hetperiodiekrijzen endalenvanhetwateralsgevolgvandeaantrekkingskrachten
vanmaanenzon.Doenzichgeenverstorendeweersinvloedenvoordantreedthet
zogenaamde"astronomischgetij"op.
b) Dewaterbeweginggedurendeeenvolledige getijperiode.
287. getijdaling
fallofthetide

-,(cm),[L]

a) Hetdalenvanhetwaternahoogwater ineentijgebied.
b) Hethoogteverschiltussenhoogwaterenhetdaaropvolgendelaagwater.
288. getijde,ziegetij
289. getijrijzing
riseofthetide

- , (cm),[L]

a) Hetstijgenvanhetwaternalaagwaterineentijgebied.
b) Hethoogteverschil tussenlaagwaterenhetdaaropvolgendehoogwater.
290. getijverschil
tidalrange

-,(cm),[L]

Hetpeilverschiltussenhoogwaterenlaagwatervaneenbepaaldgetij.
291. getijvolume
tidalvolume,tidalprism

-,(m 3 ), [L 3 ]

Somvaneb-envloedvolume(Opmerking:gebruikwordtontraden).
292. geul,hoofdmainchannel
Deelvanhetrivierbeddatondernormaleafvoeromstandigheden destromingvoert.
293. globaalgedragtest
globalbehaviourtest
Testwaarmeewordtbepaaldofdeglobalewerkingvaneenmodelovereenkomtmetde
verwachting.
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294. GLP
GLP(goodlaboratorypractice)
Hetgeformaliseerdeprocesendevoorwaardenwaaronderlaboratoriumonderzoek wordt
gepland,uitgevoerdengemonitord.HiervoorwordenondermeerdeISO-standaarden
gebruikt.
295. golf,afvoerflood wave
Eenaanmerkelijke,betrekkelijk kortdurendeverhogingvandeafvoer, gekenmerktdoor
eensnellewas, gevolgd dooreentragereval.
296. golf,brekenvaneenwavebreaking
Vormvanbranden, waarbij eenwatergolfnakrulling instort.
297. golf,eenlingsolitarywave
Golfvanbetrekkelijk kortelengtediezich,zonderdooranderesoortgelijke golvente
wordengevolgd,vrijwel onvervormdvoortplant.
298. golf,hoogwater-,zie afvoergolf
299. golf,korteshortwave
Golf,waarvandelengtetenopzichtevandegemiddeldewaterdieptebetrekkelijk kleinis
enwaarbij dewaterdeeltjes zichbehalveinhorizontaleookinverticalerichting
bewegen.
300. golf,langelongwave
Golf,waarvandelengtetenopzichtevandegemiddeldewaterdieptebetrekkelijk groot
en(dientengevolge) degolfhoogte kleiniszodatervrijwel alleensprakeisvan
horizontalebewegingder waterdeeltjes.
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301. golf,losse-,zieeenlinggolf
302. golf,staandea) stationarywave
Golfdiezichnietinhorizontalerichtingverplaatst.
Voorbeeld:eennietbewegendegolfinstromendwater(waarbijde
voortplantingssnelheid gelijkmaartegengesteldisaandestroomsnelheid).
b) standingwave
Golfdiezichnietinhorizontalerichtingverplaatst.
Voorbeeld:eengolfwaarbijhetwateroppervlak inverticalezinoscilleerttussenzich
nietverplaatsendeknopen(resultaatvaninkomendeenteruggekaatstegolven).
303. golf,translarietranslatorywave
Golf,dieeenkanaalofrivierinloopt,doordathetwaterhierintengevolgevaneen
kortstondigetoevoerofonttrekkingeen(extra)verplaatsingovereenbepaalde afstand
ondergaat.
304. golf,vloedtsunami
Zeerlangeeenlinggolfbpgewektdooreenzeebeving,landverschuiving,orkaaned.
305. golfoploop
waverun-up

z

» ( c m )> L

Degrootstehoogtebovenhetdanoptredendegemiddeld/?e*7,bereiktdooreentegeneen
taludoplopende golftong.
306. golfverstrooiing, zie diffractie
307. gors,zieschor
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308. grensvlak, zoer-zoutfresh-water/salt-water interface
Denkbeeldigvlakgelegenindemeestalbetrekkelijk smalle(maargeenscherpe)
overgangszonetussenhetzoeteenhetzoutegrondwater. Voorzoutwaterwordtin
Nederlandmeestaleenchloridegehaltevanmeerdan500mgCI1"'aangehouden.Voor
zoetwaterwordenmeestal eenchloridegehaltevanminderdan 150mgCI 1"'
gehanteerd.
309. greppel
trench,grip, furrow
Ondiepegegravengeulvoorwaterafvoer vanuitdekavelnaarde shot.
310. grid,zierekennetwerk
grid

311. gridcel
gridcell

I
j

Rekeneenheid ineeneindige-differentiemodel.

j

312. gridhoek
gridangle
Dehoektussendepositievey-asvanhetrekennetwerkendelijndiedoorhetnulpunt
vanhetrekennetwerkenhetgeografische noordenloopt.

I
5
!
j
\
I

313. gridpunt
gridpoint

j
I
!

Eeneenduidigegeografische plaatsbepalingvaneenpuntwaarbij gebruikwordtgemaakt
vaneenlokaalcoordinatenstelsel,zijndehetrekennetwerk.
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314. grondafschuiving, zieval
315. grondduiker,zie sifon
316. grondwater
groundwater
Waterbenedenhetgrondoppervlak,meestalbeperkttotwaterbenedende
grondwaterspiegel. Vergelijkbodemwater.
317. grondwater,afgesloten confined groundwater
Waterineenafgesloten watervoerendpakket, dataanboven-enonderzijdebegrensd
wordtdoorondoorlatendebodemlagen.
318. grondwater,gedeeltelijk afgesloten semi-confined groundwater
Waterineengedeeltelijk afgesloten watervoerendpakket, dataandeboven-en
onderzijde wordtbegrensddoorrespectievelijk eenslecht-enondoorlatendelaag.
319. grondwater,ondiep-(afteraden),ziefreatisch water
320. grondwater,vrij-,ziefreatisch water
321. grondwateraanvulling
groundwaterrecharge
Algemeenbegripvoordeaanvullingvandegrondwatervoorraad.
322. grondwateraanvulling,kunstmatigeartificial groundwaterrecharge
Deaanvullingvandegrondwatervoorraaddoormiddelvankunstmatige (geforceerde)
methoden,(bijv.infiltratie, injectie).
323. grondwateraanvulling, natuurlijkenaturalgroundwaterrecharge

-,(mmd"'), [L"2 MT*']

Denettoaanvullingvanhetgrondwatertengevolgevanenerzijdspercolatievannetto
neerslagenanderzijds capillaireopstijging.
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324. grondwaterafvoer
groundwater dischargegroundwater runoff, baseflow

Qg, (m s" ),[L T" ]

Degrondwatercomponentvandeafvoerineenwaterloop.
325. grondwaterafvoer, specifiekespecificgroundwater discharge

U, (ms"),[LT" ]

Grondwaterafvoerpereenheidvanoppervlakvaneengebied.
326. grondwaterbalans
groundwater balance
Eenvergelijking vandetoevoerenafvoervangrondwater, en,ingevalvannietstationaire situaties,veranderinginbergingovereenbepaaldeperiodeenbinneneen
gegevengebied.
327. grondwaterdiepte (afteraden),ziegrondwaterstandsdiepte
328. grondwaterinstroming
groundwaterinflow, subsurface inflow
Deondergrondse lateraleinstromingvanwaterineenbepaaldgebied(meestaldooreen
verticaalbegrenzendvlak).
329. grondwatersanering
groundwaterremediation, pump-and-treat
Hetverwijderen vanverontreinigende componentenuiteengrondwatersysteemdoor
middelvanonttrekking(enzuivering)vanverontreinigdgrondwater.
330. grondwaterscheiding
groundwaterdivide
Lijn van(veelalmaximale)stijghoogte, zodaniggetrokkendathetgrondwateraanbeide
zijdenvandescheidingnaareenseparaatgrondwatersysteem zal afstromen.
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331. grondwatersnelheid, effectieve effective velocity

\e, (ms"'), [LT"']

Snelheidvandewaterdeeltjes, teberekenenalsquotientvandefiltersnelheidvende
effectieveporositeitne:
_v

332. grondwaterspiegel
watertable
Hetvlakdoordepuntenwaarhetgrondwatereendrukhoogtegelijk nulheeft (de
absolutewaterdrukisdangelijk aandedrukvandeatmosfeer).ZieFiguur6biz.32en
Figuurl4blz. 119.
333. grondwaterspiegel, schijnperchedgroundwatertable,apparentgroundwatertable
Grondwaterspiegelvaneengrondwaterlichaamgelegenopeenslechtdoorlatendelaag,
waaronderweereenonverzadigdezonevoorkomt.
334. grondwaterspiegel,zwevende-,zie schijngrondwaterspiegel
335. grondwaterstand
groundwaterlevel
Dehoogtevaneenpuntwaarhetgrondwatereendrukhoogtegelijk nulheeft (de
absolutewaterdrukisdangelijk aandedrukvandeatmosfeer) t.o.v.een
referentieniveau.
336. grondwaterstandsbuis
piezometer
Peilbuismeteenbetrekkelijk kortfrfterwaarvandeonderkantzichopkorteafstand
onderdegrondwaterspiegelbevindtzodatdegemetenstijghoogteweinigvande
grondwaterstandafwijkt.
337. grondwaterstandsdiepte
h ,(m),[L]
depthofgroundwater levelbelowgroundsurface,depthofphreaticlevelbelowground
surface
Deafstand tussenhetgrondoppervlak endegrondwaterspiegel.
__
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338. grondwateruitstroming
groundwater outflow

Q, (m 3 ), [L 3 ]

Deondergrondse lateraleuitstromingvanwateruiteenbepaaldgebied(meestaldooreen
verticaal begrenzend vlak).Vergelijkgrondwaterajvoer.

339. grondwatervoorraad
groundwaterstorage
Hetvolumegrondwateraanwezigineenwatervoerendelaagofaanwezigineengebied
boveneenreferentievlak. Dehorizontaleafmetingen vandelaagofvanhetbetrokken
gebied dienennadertewordenaangegeven.
340. haarbuisjesopstijging, ziecapillaire opstijging
341. haf
coastallagoon
Inhamachtereenlandtong.
342. halfwaardetijd
half-life
Tijd benodigdomdeconcentratievaneenstofineencompartiment metdehelft telaten
afnemen.
343. haling
seiche
Schommelingvanhetwaterinhavensenanderebekkens.
344. hank,zieStrang
345. hardheid
hardness

d,(meql"1),[ML~3]

Chemischeeigenschapdiegelijk isaandesomvanmeerwaardigekationen.Dezewordt
ondermeeruitgedrukt indeequivalenteconcentratievancalciumcarbonaat(CaCCb).
346. havengetal,gemiddeldmeanestablishment oftheport,standardtime,basictime
Hetgemiddeldevanallemaansverlopenopeenbepaaldeplaats.
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347. havenhoofd
mole,jetty(US)
Zwaredamaandemondvaneenhaven.
348. herhalingstijd
returnperiod,recurrenceinterval
Hetgemiddeldetijdsinterval waarin(hydrologische)gebeurtenissen eenbepaalde
grenswaarde overschrijden.
349. heterogeen
heterogeneous
Vanpunttotpuntbelangrijke verschillenineigenschappen bezittend.
350. heterogeniteit
heterogeneity
Diversiteitvanpatronen;inwendigerijkdom aansoorten.
351. heuristische methode
heuristicmethod
Niet-formelemethodeomvolgenseenbepaaldcriteriumeennietpreciesbekenddoelte
bereikenopeenonderzoekendeenvoortdurendevaluerendewijze.
352. homogeen
homogeneous
Inelkpuntdezelfde eigenschappen bezittend.
353. hoogheemraadschap
districtwaterboard
Waterschapwaarinhoogheemradenhetbestuurvoeren.
354. hoogwater
a) hightide,highwater

HW

> (cm),[L]

Zee:
- Toestandvanhoogstegetijstand;
- Diehoogstegetijstand.
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b) flood
Rivier:toestandvanhogerivierstand.
355. hoogwatersrand,maatgevendenormativehighwaterlevel
Waterstand behorendbijeenvastgesteldeoverschrijdingsfrequentie tenbehoevevanhet
ontwerpenvanwaterkeringen.
356. humusprofiel
humusform profile
Bovenstedeelvandebodem,meteendifferentiatie inhumus-horizontendieverschillen
indematevanstrooiselverdeling.
357. hydraulischepotentiaal
hydraulicpotential

Vh,(Jkg"), [L T'"]

Desomvandezwaartekrachtpotentiaalende tensiometerdrukpotentiaal.
358. hydraulische ruwheid
hydraulicroughness
Maatvoordeweerstanddiestromend-waterondervindtvandebegrenzingvaneen
waterloop.
Opmerking:menonderscheidtwandruwheid enbodemruwheid.
359. hydraulische straal
hydraulicradius

R, (m),[L]

VerhoudingtussennatteoppervlakteA ennatteomtrekvaneenleidingP:

R=±

P

360. hydrobiologie
hydrobiology
Studievanhetleveninwatersystemen.
361. hydrodynamischmodel
hydrodynamicmodel
Modelwaarmeedestrominginopenengeslotenwaterlopenberekendkanworden.
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362. hydrogeologie
hydrogeology
Detakbinnendegeologiedie(hetvoorkomenvan)grondwateronderzoekt.
363. hydrologie
hydrology
Deleervanhetvoorkomen,hetgedragendechemischeenfysischeeigenschappenvan
waterinalzijn verschijningsvormen openbenedenhetaardoppervlak,uitgezonderdhet
waterindezeeenenoceanen.
Opmerking:ookdeinvloedvanmenselijkhandelenwordthierdikwijls onderbegrepen.
364. hydrologischjaar
hydrologicalyear
Detijdsduur terlengtevaneenjaarwaaringemiddeldgesprokendeafVoerkarakteristiek
vaneenrivierwordtdoorlopen.Hethydrologischjaarbegintopeenvastedatum,inde
regelaanheteindvaneenperiodemetlageafvoer. Voorbv.Nederlandloopthet
hydrologischjaarvoordeMaasendeRijnvan 1 novembertotenmet31oktober.Voor
Belgievan 1 oktobertotenmet30SeptembervoordeMaasendeSchelde.
365. hydrologischsysteem
hydrologicalsystem
Eengeografisch teonderscheiden,coherente,fiinctionele eenheidvansubsystemenvan
oppervlaktewater, bodemwaterengrondwater, waterbodems,kustenentechnische
infrastructuur voorwater, inclusiefdebiotischegemeenschappen enallegeassocieerde
natuurlijkeenkunstmatigefysische, chemischeenbiologischekarakteristiekenen
processen.Degrenzenvaneendergelijk hydrologisch systeemwordenindeeersteplaats
bepaaldopgrondvanmorfologische, ecologischeenfiinctionelesamenhang.

366. hypertroof
hypertrophe
Overmatigvoedselrijk.
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367. hysteresisvandebodemvochtkarakteristiek,ziehysteresisvande
bodemwaterkarakteristiek
368. hysteresisvande bodemwaterkarakteristiek
hysteresisofthesoilwaterretentioncurve
Hetverschijnsel datdebodemwaterkarakteristiekverschillend isalnaargelanger
bevochtigingofuitdrogingoptreedt.Bijbevochtigingisdezuigspanninglagerdanbij
uitdroginguitgaandevandezelfdevochtgehalten.
369. hysteresis,waterdruk-, ziehysteresisvande bodemwaterkarakteristiek
370. identificatie
identification
Kalibratiemetalsdoeleenduidigewaardenvanalleparametersenandere
kalibratiefactoren tebepalen.
371. ijking,ziemodelkalibratie
calibration

372. ijs,grondanchorice
IJsdatonderwater, opdiepte,ontstaat.IJskristallenontstaanmeestalomzwevende
deeltjes, aanuitstekendebodemdelenenz.
373. ijs,heus-,zie grondijs
374. ijs,pakrafted ice,pack-ice
Openoverelkaargeschoven drijfijs.
375. ijs,pannenkoekpancakeice
Usschotsen(schotsjes) diedoor,onderinvloedvanwind,tegenelkaartebotseneen
rondevormenietsopstaanderandenhebbengekregen.
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376. ijs, papgreaseice
Brij-achtige ijsmassa ontstaanuitopdrijvendgrondijsvermengdmetsneeuw.
377. ijsbezetting
iceconditions

-,(-), [-]

Matewaarineenvaarwegofanderwaterisbezetmetijs.Wordtintiendenuitgedrukt.
378. indicatiewaarde
indicationvalue
Dematewaarineenplantkenmerkendisvooreenstandplaatsfactor(meestaltenaanzien
vandefactoren vocht,voedingsstoffen enzuurgraad).
379. indicator
indicator
Organismedatdoorhaaraanwezigheid detoestandvanbepaalde milieuomstandigheden
aangeeft.
380. indicator,biologischeindicator,biologicalSoortofaantalsoortendatrepresentatiefentyperendisvooreenspecifieke toestandvan
eenecosysteem.Deindicatorkomtvaakgenoegvooromtekunnenvolgeninruimteen
tijd entoonteengevoeligeresponsopveranderingen inhetecosysteem.
381. infiltratie
Inhetalgemeen:deneerwaartsestromingineengebied.Hierbij zijnteonderscheiden
(vergelijk ookinjectieengrondwateraanvulling):
a) infiltration
Hetintredenvanwateraanhetgrondoppervlak.ZieFiguur 14biz.119.
b) subsurface irrigation
Deaanvullingvanwateronderhetgrondoppervlakd.m.v.eenslotenstelselof
buizenstelsel.
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c) artificial recharge
Devoedingdoormiddelvaninfiltratiebassinsofanderekunstmatigemiddelen.
d) inducedrecharge
Devoedingvanuithetoppervlaktewater,opgewektdooronttrekkingindeomgeving.
382. infiltratiecapaciteit
infiltration capacity

fP, (md"), [LT" ]

Demaximalewaardevandeinfiltratie-intensiteitdiebijdegegeven omstandigheden
(o.a.afhankelijk vanhetwatergehalte)mogelijkis.
383. infiltratiecoefficient
infiltration coefficient
Hetquotientvandeinfiltratiesom endeneerslagsomdiedezeinfiltratieheeft
veroorzaakt.
384. infiltratie-intensiteit
infiltration rate

f,,(jns"'),

[LT"']

Hetvolumewater,datdoorinfiltratiedegrondbinnentreedt,pereenheidvantijd enper
eenheidvanhorizontaal oppervlak.
385. infiltratie-intensiteit, maximale-,zie infiltratiecapaciteit
386. infiltratiesom
cumulative infiltration

F,(m), [L]

Hetvolumewater,datpereenheidvanhorizontaal oppervlakgedurendeeen tijdsperiode
degrondbinnendringt.
387. infiltratievermogen, zie infiltratiecapaciteit
388. injectie
deepwellrecharge,deepwell infiltration
Devoedingvandeverzadigdezone,doormiddelvanvrije inloopofinpompen.
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389. inklinking
soilsettlement,subsidencebyloweringofthepiezometrichead

-,(m),[L]

Dalingvanhetgrondoppervlakveroorzaakt dooreendalingvandegrondwaterstand
en/ofdestijghoogte(ziebodemdaling).
390. inlaatwerk,zieinlaatsluis
391. integraalwaterbeheer
integratedwatermanagement
Degedachtedatwatersystemenbeheerd (moeten)wordeninsamenhangmetde functies
enhetgebruikvanoppervlaktewaterendievandeomgeving.Dithoudt indatook
aspectenzoalsherstel enindentingvanwaterlopen,grondwaterbeheer, diffuse
verontreiniging,waterbodemsaneringenintemationalestroomgebieden,hierinbetrokken
worden.
392. interceptie
interception

C, (mm),[L"2 M]

Datdeelvandebrutoneerslagdatdoordevegetatieofanderestructurenwordt
onderschept.ZieFiguur 14biz.119.
393. Interceptieverlies
interceptionloss

/ , (mmd"'), [L"2 MT"']

Datdeelvandeinterceptiedatnietbijdraagt aandenettoneerslag. Inhetgevalvaneen
vegetatiegaatditgedeeltemeestalverlorenviainterceptieverdamping. ZieFiguur14
biz.119.
394. intreewaarde,luchtairentryvalue

P«e, (Pa),[L"' MT"2]

Dehoogstewaterdruk(delaagstezuigspanning) waarbij waterindeporiendoorlucht
wordtvervangen.
395. inundatie,zieoverstroming
396. invloedsstraal
radiusof influence

R, (m),[L]

Afstand tothetcentrumvaneenonttrekking,vanwaardegrondwaterstandsverlaging c.q.
stijghoogteverlaging t.g.v.deonttrekkingnietmeeriswaartenemenofteverwaarlozen
is.
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397. invoer,ziemodelinvoer
input

398. inzijging,zieinfiltratie
399. ionen,hoofdmajor ions
Ionendiedebelangrijkste bijdrage leverenaanhetelektrischgeleidingsvermogen van
eenoplossing.
400. ionenbalans
ionicbalance
Desomvanallepositiefgeladenioneninrelatietotdesomvanallenegatiefgeladen
ionenineenhydrologisch systeemofwateranalyse.
401. irrigatie
irrigation
Deaanvoerenverdelingvanwaterentoedieninghiervanaanland,inhetalgemeenter
bevorderingvandegewasgroei.
402. irrigatie,druppeldripirrigation,trickle irrigation,microirrigation
Irrigatiemethodewaarbij hetwaterdruppelsgewijs aandeplantwordttoegediend.
403. irrigatie-efficie'ntie, zieirrigatierendement
404. irrigatierendement
irrigation efficiency

E, (-) , [-]

Deverhoudingvandehoeveelheidwaterverbruikt doorhetgewastotdetotaal
aangevoerdehoeveelheidwater.
405. isohypse
isohypse,contourlineofwatertable
Meetkundigeverzamelingvanpunten(hoogtelijn) metgelijkegrondwaterstandof
stijghoogte.
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406. isotropic
isotropy
Conditievaneenmediumdatinallerichtingen dezelfde eigenschappen heeft.
407. iteratie
iteration
Onderdeelvaneenberekeningsmethodewaarbijeenalgoritmeherhaald(iteratief)wordt
toegepast.
408. Jacobiaan
Jacobianmatrix
Matrixvanpartieleafgeleiden vandeindividueleresiduenmarde(mode\)parameters.
409. juvenielwater
juvenilewater
Watergevormdopgrotediepteindeaardkorst,alsgevolgvanendogeneprocessen
(magmatischeenthermometamorfeprocessen)envoorheteerstvoorkomendaanof
dichtbij hetaardoppervlak.
410. kalibratie,ziemodelkalibratie
calibration

411. kalibratie,modelmodelcalibration
Activiteitenomeenvoorafbepaaldematevanovereenkomsttussenmodelenmetingen
inhetveldteverkrijgen doorhet(systematisch)veranderenvanonzekerefactoren (vaak
parameters).
412. kalkpotentiaal
Eenmaatvoordeverhoudingtussenwaterstof-encalciumionenineenoplossingin
evenwichtmetdezelfde ionenaanhetadsorptiecomplex vandebodem.
413. kanaal
canal,channel
Eengegravengrotewaterloopdiedientvoorscheepvaarten/ofwatertransport.
Voordezetermbestaanvelestreekbenamingen, zieookwaterloop.
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414. kanaliseren
tocanalise
Hetbouwenvanstuwenineennatuurlijke waterloopterregelingvanhetpeil.
415. karakteristieke lengte,ziespreidingslengte
416. kationuitwisseling
cationexchange
Uitwisselingvankationen tusseneenoplossing(water)eneenvastefase.
417. k-daagsesom
n-daysum

•2 ,

-,(mm),[L" M]

Dewaardevaneengrootheid (b.v.verdamping, neerslag), teverkrijgen doorsommatie
overeenperiodevankopeenvolgendedagen.
418. kD-waarde,ziedoorlaatvermogen
419. kentering
turnofthetide,slacktide
Hetveranderenvandegetijstroom vandeenehoofdrichting indetegengestelde.
420. kentering,ebebbslacktide
Hetveranderenvandeebstroom inde vloedstroom.
421. kentering,vloedflood slacktide
Hetveranderenvandevloedstroom inde ebstroom.
422. klink,zieinklinking
423. k-minuutsom
n-minutesum

-,(mm),[L"2 M]

Dewaardevaneengrootheid(meestalneerslag)teverkrijgen doorsommatieovereen
periodevankopeenvolgendeminuten.
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424. knooppunt
nodalpoint,node
a) Hoekpuntvaneen(driehoekig)elementineeneindige-elementenmodel. TAQFiguur8
biz.61.
Hoekpuntvaneengridcelineenrooster-gecentreerdnetwerk.Zie

b) Figuur 7 biz. 36.
c) Puntwaarverschillendewaterwegensamenkomenineenhydrodynamischmodel.

o = KnooppuntmetonttrefAing

Figuur8:Ruimtelijke discretisatie volgensdeeindigeelementenmethode.

425. kolk,ziedraaikolk
426. kom,spaarthrift basin,sidepond
Kom,dienendomhetwaterverbruikbijeenschutsluisteverminderen
427. kom,spuidepth-controlsluicereservoir
Komvaneenspuisluiswaarinhetbinnenwateropgestuwdwordtommetmeerkrachtte
kunnenspuien.
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428. kom,vergaar-,ziestuwmeer
429. koppeling,off-line•
offline coupling
Koppelingtussenmodellenwaarbijdeuitvoervanhetenemodelpasnahet
gereedkomenvandeberekeningvoordegehelesimulatieperiodealsinvoerwordt
doorgegevenaanhetvolgendemodel.
430. koppeling,on-lineonlinecoupling
Koppelingtussenmodellenwaarbijdezebinneneensimulatieperiodeafwisselend
operationeel zijn endaarbij elkaarsresultaten gebruiken.
431. kreek
creek
Kleinenatuurlijke waterloop inbegroeidgebied,staandonderinvloedvangetij.
432. krimp
a) shrinkage
Derelatieveverminderingvanhetvolumevandegrond,veroorzaakt dooruitdroging
eventueelmetscheurvorming,uitgedrukt inhethuidigevolumegrondtenopzichte
vanhetoorspronkelijke volumegrond.
b) subsidencebyshrinkage

-,(m),[L]

Dalingvanhetgrondoppervlak veroorzaakt dooruitdrogingvandegrond.
433. krimpkarakteristiek
shrinkage characteristic
Derelatietussenhetbodemwatergetalenhetporiengetalvanbodemaggregaten.
434. kringloopvanhetwater,ziehydrologischekringloop
435. kringloop,hydrologische hydrological cycle
Hetdoorlopenvaneenreeksprocessenentoestandendoorhetwater(zoalsneerslag,
berging,ajvoer, verdamping), waarbij telkensweereenanderetoestandwordtbereikt.
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436. kromme,afvoer- (voorkunstwerk: Q-hkromme)
stage-dischargecurve(head-dischargecurve)
Grafischeweergavevanhetinzekereperiodegeldendegemiddeldverbandtussenhet
pIaatseIijkepe/7endeafvoerineenbepaaldedoorsnede.
437. kromme,afzuig-, zienegatievestuwkromme
438. kromme,negatievestuwdrawdowncurve,negativebackwatercurve
Dewaterspiegel ineenwaterloopwaardedieptekleinerisdandeevenwichtsdiepteals
gevolgvaneenbenedenstroomseverkleiningvande evenwichtsdiepte.
439. kromme,onttrekkings-,zieuitputtingskromme
440. kromme,Q-h -,zieafVoerkromme
441. kromme,stuwbackwatercurve,positivebackwatercurve
Dewaterspiegel ineenwaterloopwaardedieptegroterisdandeevenwichtsdiepteals
gevolgvanopstuwingbenedenstrooms.
442. kromme,uitputtingsrecessioncurve
Datgedeeltevandeafvoerverlooplijnwaarindeafvoergedurigafheemt, alsgevolgvan
hetalleenoptredenvanbasisafvoer. ZieFiguur 1 biz.5.
443. kromme,val-,zienegatievestuwkromme
444. kunstwerk
hydraulicstructure
Eencivieltechnisch(e)werkofinstallatie inenrondhetwaterofeenwaterkeringten
behoevevanhetwaterkwantiteits-,waterkwaliteits-en/ofwaterkeringenbeheer.
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445. kustmeer,ziehaf
446. kwel
exfiltration, seepage
Inhetalgemeen:hetdiffuus uittredenvangrondwater.
Inhetbijzonder: hetuittredenvangrondwateronderinvloedvangroterestijghoogten
eldersinhethydrologischesysteem. Hetuittredenkanondermeergeschieden directaan
hetgrondoppervlak, insloten,drains, ofviaeencapillaireopstijging.
447. kwelder,zieschor
448. kwelintensiteit
seepageintensity

Uk,(ms"'), [LT"']

Hetvolumewaterdatdoorkweldegronduittreedt,pereenheidvantijd enpereenheid
vanhorizontaal oppervlak.
449. laaglaagwaterspring (inBelgie:gemiddeld laaglaagwaterspring)
lowlowwaterspring

LLWS, (-), [-]

Meerjarig gemiddeldevanhetlaagstespringlaagwaterpermaand.Wordtgebruiktalshet
referentievlak voordezeekaarten.Inderegelwordthetover5jaarbepaald
(standaardperiode inNederlandtotopheden: 1916-1920).
450. Iaagwater
a) lowtide,lowwater
Zee:
- Toestandvanlaagstegetijstand;
- Dielaagstegetijstand.
b) lowstage
Rivier:toestandvanlagerivierstand.
451. landbouwbuis (afteraden),ziegrondwaterstandsbuis
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452. lekvermogen
leakance,leakage coefficient

y, (s"'), [T"']

Eenmaatvoorhetvermogenvaneenslechtdoorlatende laagomwaterdoortelaten.Te
berekenenalshetquotientvandevolumestroomdichtheidvdoordezelaagenhet
verschil instijghoogteAhaanweerszijden vandezelaag,dusgelijk aandereciprokevan
dehydraulischeweerstandc :
Ah\

cj

453. lithofactor
lithofactor
Ophetmoedermateriaalbetrekkinghebbendeonafhankelijke factor (o.a.chemie).
454. lithotroof
lithotrophic
Metgrondwatergevoed(grondwaterachtig).
455. looprijd
traveltime,lagtime

- , (d),[T]

a) Tijd diebenodigd isvooreenhoogwatertopomeenriviergedeeltetussentwee
plaatsen(meestalpeilstations)tedoorlopen.
b) Gemiddeldetijd, diedewaterdeeltjesbijeenbepaaldpe/7nodighebbenomdooreen
zekerriviervaktestromen.N.B.:hetsynoniemstroomtijd verdienthierten
onderscheidingvanbetekenisa)devoorkeur.
456. lozing
spill,discharge
a) Kunstmatigeofnatuurlijkeqfvoervanovertolligwater. ZieFiguur 11 biz.85.
b) Hetlatenwegvloeienvanafvalstoffen ophetoppervlaktewater.
457. lozingsbron
sourceofspill
Object (bijvoorbeeld gebouw,indenting,vaartuig,rioolwaterzuiveringsinstallatie, brug)
ofactiviteit,vanwaaruitofwaardoor(afval)water, afvalstoffen, verontreinigendeof
schadelijke stoffen geloosdkunnenwordeninoppervlaktewater.
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458. lozingspunt
pointofspill
Lokatievanwaaruitgeloosdwordtophetoppervlaktewater.
459. luchtgehalte
partialairvolume,aircontent,airfilledporosity

6L,(m 3 m"3),[L 3 L"3]

Hetvolumeaanluchtindeporiengedeelddoorhettotalevolumegrond (bodemdeeltjes
enporien).
460. maansbovenculminarie
upperculmination
Hetdoordemaanbereikenvandehoogstestand,voorNederlandgerekendt.o.v.5°O.L.
461. maansbovendoorgang, zie maansbovenculminatie
462. maansverloop
lunitidal intervals

MV, (u),[T]

Hettijdsverloop tussendemaansbovendoorgangenhetdaaropvolgendhoog-of
laagwateropeenbepaaldeplaats.
463. MAC,zieMaximaalAanvaardbare Concentratie
MAC

464. massavangrond,soortelijke-,ziedichtheidvangrond
465. massavangrond,volumetrische -,ziedichtheidvangrond
466. massa,soortelijke-,ziedichtheid
467. matrischecomponentvandewaterdruk
matric(al)pressure

pm ,(Pa),[L"'MT"2]

Dedrukdiegelijk isaandetensiometerdruk, verminderdmetdeoverdrukvande
bodemlucht t.o.v.deatmosferische druk.
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468. MaximaalAanvaardeConcentratie
maximumacceptableconcentration
MaximaalAanvaardeConcentratie(MAC)vaneengas,damp,nevelofstofindelucht
opdewerkplek.DeMACzougedurendeeenarbeidsleven inhetalgemeende
gezondheidvanwerknemersenhunnageslachtnietmogenbenadelen.
469. meergoot
flume,flow measuring flume
Kunstmatigevernauwingineenwaterloopwaardoorkritischestromingwordtteweeg
gebracht omdebielentekunnenmeten.
470. meetnauwkeurigheid,zienauwkeurigheid
471. meetnet
monitoringnetwork
Stelselvansamenhangendemeetstations,meet-en/ofbemonsteringspunten.
472. meetschot
thin-platedweir,sharp-crestedweir
Schotvormigemeetstuwmeteenscherpekruin.
473. meetstuw
measuringweir
Kunstmatigeverhogingvandebodemvaneenwaterloopwaardoorkritischestroming
wordtgecreeerdomdebietentemeten.
474. mengverhouding
mixingratio
Hetquotientvandemassavandewaterdampmvendemassavandedrogelucht ma:

r

»(•). [-]

475. MER,zieMilieuEffect Rapportage
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476. mesotraphent
mesotraphent
Gezegdvanplanten dievoorkeurhebbenvoormesotrofeomstandigheden.
477. mesotroof
mesotrophic
Matig voedselrijk.
478. meta-informatie
meta information
Informatieoverinformatie(bv.herkomstofversiemodelpakket, brondatabestand).
479. middenloop,
middlereach
Hetgedeeltevaneenriviertussendebovenloop endebenedenloop. ZieFiguur 13 biz.
107.
480. middenstand (afteraden),ziegemiddeldezeestand
481. MilieuEffectRapportage
EnvironmentalImpactAssessment
Eenstudienaardemilieu-effecten vanbepaaldeingrepen,processenofinrichtingen.De
MilieuEffect Rapportage(MER)-studie isinzowelNederlandalsVlaanderen wettelijk
verankerd.
482. mineralisatie
mineralization
Omzettingvaneenstofvaneenorganischevormnaareenanorganischevorm.
483. mobiliteit
mobility
Dematevanpotentieleverspreidingc.q.transportvanstoffen viawater.Eenenanderis
afhankelijk vanhydrogeochemischeeigenschappen vanhethydrologischesysteem, de
ondergrondendedesbetreffende stoffen.
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484. model
model
Voorstellinginwillekeurigevormvaneenobject,procesofsysteem. Indehydrologieis
eenmodelmeestal eenwiskundigevoorstellingvaneenstroomgebied, eenhydrologisch
systeem, etc.
485. model,conceprueelconceptual model
Beschrijving vandestructuurvaneensysteemmetkwalitatieve afhankelijkheden.
486. model,deterministischdeterministicmodel
Eenmodeldatdeinvoervolgenseenvaststaandewetmatigheidomzetinuitvoer,zonder
rekeningtehoudenmetonzekerheden.
487. model,districtsdistrictmodel
Modeldatdewatervraag, de(effecten van)watertoedelingendelozingvanwater
beschrijft (bijv.doorhetnatuurlijkesysteemindeprocesformuleringenzonauwgezet
mogelijk natebootsenofdoorhetnatuurlijkesysteemalseenneerslag-afvoersysteemte
simuleren).
488. model,dynamischdynamicmodel,transientmodel
Modelwaarbij detijd eenonafhankelijke variabele is.
489. model,fuzzy logicfuzzy logicmodel
Modelmetbeschrijvingen opbasisvanvagelogica,bv.mettussenvormentussenja ennee
(misschien).
490. model,gekalibreerdcalibratedmodel
Eenmodelwaardehydroloogvoldoendevertrouwen inheeft methetoogopde
toepassing,kijkend naaro.a.degrootteendestructuurvandeafwijkingen tussende
gemetenenberekendewaardenvanrelevantegrootheden alsstijghoogten,
volumestromen,debietenenconcentraties.
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491. model,nier-stationair-,ziedynamischmodel
non-stationairmodel?
492. model,numerieknumericalmodel
Modeldatdoormiddelvandiscretisatiededifferentiaalvergelijkingen oplost,diede
fysische, chemischeen/ofbiologischeprocessen beschrijven.
493. model,soft-hybridesoft hybridmodel
Data-georienteerdmodel(bv.eenneuraalnetwerk)waarin(bv.viadekalibratie) fysische
conceptenwordengebruikt.
494. model,stationairsteady-statemodel,stationarymodel,staticmodel
Modeldatnietdynamischis;deveranderingenindetijdwordennietgemodelleerd.
495. model,stochastisch stochasticmodel
Eenmodelwaarvandeuitvoermeerderewaardenuiteenkansverdelingaankannemen
dooronzekerheden indeinvoerofinhetmodelconcept
496. model,watersysteemwatersystemmodel
Fysischeofmathematischeschematisateringvaneenofmeerhydrologischesystemen
en/offysieke danwelfunctionele delenhiervan,o.m.tenbehoevevanhetgenererenvan
waardenvoorvastgesteldelokaties.
497. modelberekening
modelcalculation
Berekeningwaarbij gebruikwordtgemaaktvaneenmodel.
498. modelconcept
modelconcept
Demanierwaaropdewerkelijkheid ineenmodelisgeschematiseerd.
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499. modelgebied
modelarea
Hetgebiedwaarvoorde(hydrologische)gesteldheidenrelevanteprocessendooreen
modelwordengesimuleerd.ZieFiguur9biz. 71.
Rand vandeaquifer

— Pompput

X = Observatieputten

Figuur 9: Voorbeeld modelgebied.

500. modelinvoer
modelinput
Alle(waardenvan)parametersenrandvoorwaardendiebenodigdzijnvooreen
modelberekening.
501. modelleren
model
a) makenvaneenmodel;
b) werkenmeteenmodel.
502. modellering
modelling
Hetintegraleprocesvanhetbepalenenkwantificeren vanrelevanteprocessenen
invoerparameters,hetontwerpenvaneenrekennetwerk,hetuitvoerenvaneen
modelberekening,kalibratie, validatieenhetanalyserenvandeberekeningsresultaten.
503. modelpakket
modelpackage
Computerprogramma('s)waarmeewiskundigemethodentoegepastkunnenwordenom
eenmodeltedefinieren enteberekenen.
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504. modeluitvoer
modeloutput
Alleberekendevariabelenendaaruitafgeleide resultatenvaneenmodelberekening.
505. molairefractievanwaterdamp
molefraction ofwatervapour

xv, (-), [-]

Hetquotientvanhetaantalmolwaterdampnvenhetaantalmolvanhetmengseldroge
lucht-waterdamp; nv+na:
xv =——,

waarby nv =-f-,na = —

mvenmazijndemassaenMvenMa zijn demolairemassavanwaterdampresp.droge
lucht.
506. monitoring
monitoring
Hetvolgen,volgenseenvastgesteldewerkwijze,vaneenofmeergrootheden indetijd
enderuimte.
507. mui
a)rip
Verlagingvaneenbankofdieptetussentweebankenwaardooreensterkezeewaartse
trek(muistroom)kanplaatsvinden.
b) ripchannel
Verbindingtussentweezwinnen loodrechtopdekust.
508. n%droogjaar
Eenjaarmeteenverdamping(ofneerslagtekori) overeennaderaantegevenperiode
(b.v.groeiseizoenvaneenbepaaldelengtemeteenbepaaldebegindatum)diegemiddeld
nmaalper 100jarenwordtoverschreden. Eenn%droogjaar isgelijk aaneen(100-n)%
natjaar.Een 1%droogjaar isduszeerdroog.
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509. n%natjaar
Eenjaarmeteenspecifiekeneerslag(ofneerslagoverschot)overeennaderaantegeven
periode(b.v.groeiseizoenvaneenbepaaldelengtemeteenbepaaldebegindatum)die
gemiddeldnmaalper 100jaren wordtoverschreden.Eenn%natjaarisgelijkaaneen
(100-n)%droogjaar.Een 1%natjaar isduszeernat.
510. NAP,zieNormaalAmsterdamsPeil
511. natriumadsorptieverhouding
sodiumadsorptionratio(SAR)
DeverhoudingvandeNa+-concentratietotdewortelvandesomvandeCa2+-en
Mg2+-concentratiesinwater(concentratiesinmmol1" ).Dezeverhouding iseenmaat
voordeinvloeddiedebodemsamenstellingheeft opdechemischeengeotechnische
stabiliteitvandegrond.
512. natteomtrek
wettedperimeter

p

»0*0, tLl

Lengtevandegrenslijn tussenhetwatervandewandenenbodemindedwarsdoorsnede
vaneenleiding.
513. natteoppervlakte
wettedarea

A,(m ),[L ]

Onderdewaterspiegelgelegenoppervlaktevandedwarsdoorsnedevaneenleiding.
514. natuur(behouds)waarde
naturalconservationvalue
Waarderingvaneenverschijnsel opbasisvandeuitgangspunten endoelstellingenvan
hetnatuurbehoud.
515. natuurlijkedrempel,ziedrempel
516. nauwkeurigheid
(Meet)nauwkeurigheid isgekoppeldaandesystematischefouten,bepaalddoor
systematischeafwijkingen tussenhetmeetresultaat endewerkelijke waarde.Oorzaken
zijn foutieve meetproceduresen/ofstoringentijdens deanalyse.Determprecisievoorde
aanduidingvannauwkeurigheidwordt afgeraden.
_

—
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517. neer
eddy
Rondgaandewaterbeweging,waarbij desnelheidderwaterdeeltjes nabijderandgroteris
daninhetmidden.
-,(mm),[M3]

518. neerslag
precipitation

Demassawaterdeeltjes, zowelvloeibaaralsvast,dievanuitdeatmosfeer het
aardoppervlakbereikt.Aangeziendedichtheidvanwaternagenoeg 1 is,isinde
vloeibarefase demassagelijk aanhetvolume: 1 kgisgelijk aan 10" m .
519. neerslag,afvoerbareeffective precipitation

-,(mmd"1), [L' 2 MT"']

Deelvandenetto neerslagdatoppervlakkigofondergrondstotafvoerkomtinhet
oppervlaktewater.
520. neerslag,brutogrossprecipitation

P, (mm),[L" M]

Degemiddeldespecifiekeneerslagbovenhetaardoppervlak.ZieFiguur 14biz.119.
521. neerslag,effectieve -,zieafvoerbare neerslag
522. neerslag,nettonetprecipitation

P„,(mmd"'), [L' MT"']

Hetverschiltussendebrutoneerslagenhetinterceptieverlies :Pn = P-Ei.
523. neerslag,nuttige-(afteraden),zienatuurlijke grondwateraanvulling
524. neerslag,overtollige-,zieafvoerbare neerslag
525. neerslag,specifieke precipitationdepth
Deneerslagdiepereenheidvanhorizontaal oppervlakvalt.
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526. neerslaghoeveelheid,zieneerslag
527. neerslaghoogte,ziespecifiekeneerslag

528. neerslagintensiteit,(momentane)instantaneousprecipitation intensity

-,(mmd ' ) , [L" MT ' ]

Deafgeleide vandespecifiekeneerslagnaardetijd.
529. neerslagintensiteit,gemiddeldeaverageprecipitation intensity,precipitation intensity

-,(mmd"), [L MT ]

Despecifiekeneerslaggedeelddoorhettijdsinterval waarbinnendeneerslagvalt.
530. neerslagintensiteit,momentane-,zieneerslagintensiteit
531. neerslagintensiteit,specifieke -,ziegemiddeldeneerslagintensiteit
532. neerslagoverschot
precipitationexcess

"»( m m d ' X [L~MT" ]

Hetverschiltussendenetto neerslagendever-damping: P„-E.
-\

533. neerslagoverschot, potentieelmaximum precipitation excess

-2

-1

-,(mmd ), [L MT ]

Hetverschiltussendenettoneerslagendepotentieleverdamping:P„-Ep.
534. neerslagsom,kritiekecriticalrainfall depth

"»( mm )' CL

M

l

Despecifiekeneerslagdieo.a.uitderegenduurlijn isafteleidenendiebehoortbijde
maatgevenderegenduur. ZieFiguur 12biz.89.
535. neerslagtekort
precipitation deficit

"» < m m d ' ' ) ' [L"2MT"']

Hetverschiltussendeverdampingendenetto neerslag: E-P„.
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-.(mmd-'XtL^MT" 1 ]

536. neerslagtekort,potentieelmaximumprecipitation deficit

Hetverschiltussendepotentieleverdampingendenettoneerslag: Ep-P„.
537. neerslagtekort,werkelijk -,zieneerslagtekort
538. nerwerk,blok-gecentreerdblock-centeredgrid
Eeneindige-differentierekennetwerkwaarbijhetmodelde modeluitvoer(bv. peilof
potentiaalvan hetwater)inhetcentrumvaneenrekencelberekent.
ZieFiguur9biz.71enFiguur 10biz. 76.

539. nerwerk,neuraalneuralnetwork
Eenrekennetwerkdatwordttoegepastvoorhetvindenvanrelatiesenhetherkennenvan
patronenindatasetszonderdatdaarvoorgebruikwordtgemaaktvanstrikteapriori
gedefinieerde endaarnaexplicietgeprogrammeerderegelszoalsdiemeestalaandebasis
staanvannumeriekemodellen. Hetvindenvanrelatiesenpatronenvindtplaatsdoorte
lerenuitvoorbeelden.
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Figuur 10:Ruimtelijkediscretisatievolgensdeeindigedifferentie methode,blok-gecentreerd.
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540. netwerk,rekenmesh
Netwerkdatwordtgevormdbijderuimtelijkediscretisatieendatdepunten definieert
waarvooreenmodelresultatenberekent.Voorbeeldenzijnanalytischeelementen, eindigedifferentieeneindige-elementenrekennetwerken(zieFiguur9biz.71),maarookde
schematiseringvanwaterwegenineenhydrodynamischmodel.
541. netwerk,rooster-gecentreerd meshcenteredgrid
Eeneindige-differentierekennetwerkwaarbij hetmodeldemodeluitvoeropdeknooppunten vanhet
rekennetwerk berekent.Zie
Figuur7biz.36enFiguur9biz. 71.

542. Neumann-randvoorwaarde
Neumannboundarycondition
Randvoorwaardewaarbijeenvariabele(bv.devolumestroomofconcentratie)diehet
modelgebiedin-ofuitstroomtbekendis:
— = constant ,waarbij — denormaleafgeleide opderandis.
on
dn
543. nitrificatie
nitrification
Omzettingvanammonium innitraatonderzuurstofrijke omstandigheden door
nitrificerende bacterien.

544. nodaalgetij
nodaltide
Getijcomponent meteen 18,6-jarigeperiodeteweeggebracht doordewentelingvanhet
maansbaanvlakomhetecliptico-ofaardbaanvlak.
545. NormaalAmsterdamsPeil
reference levelintheNetherlands

NAP, -, -

HetNederlandsstandaardvergelijkingsvlak voordehoogteligging.
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546. normaal,zienormaalwaarde
547. normaallijn

regulationboundary
Denkbeeldige lijn lopendoverdekribkoppenlangseenrivieroever.
548. normaalwaarde
normal
Degemiddeldewaardevaneenmeteorologischegrootheidoverhetmeestrecente30jarigetijdvakbeginnendmeteenjaardateindigtopeen 1 (b.v. 1961t/m 1990).
549. normaliseren
totrain
Hetvastleggenvandebeddingbreedtevaneenrivier.
550. nul-vlaksverplaatsing
displacementheight

d,(m),[L]

Detheoretischehoogtewaaroverhetnul-vlak(z=0m)verplaatst dientteworden
zodanigdatdetotaleschuifspanning vanalleruwheidselementenopditniveau
samenvalt.
551. OBS,zieoperationeel beheerssysteem
Hetisafteradenomdezeafkorting tegebruikenvoordetermoperationeel
beslissingssysteembeterisdantesprekenovereenbeslissingondersteunendsysteem.
552. oever,linkerleft bank
Deoeverdiezichaandelinkerkantvandewaterloopbevindt,wanneermen
stroomafwaartskijkt.ZieFiguur 13 biz. 107.
553. olieveldwater
oilfield water
Sterkgemineraliseerdgrondwaterindirectcontactmetolie-engasvoorkomens.Bevat
meestalhogehoeveelheden gasvormigekoolwaterstoffen, organischebestanddelen,jood,
broom,boorenanderechemischemicro-elementen.
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554. oligotraphent
oligotraphent
Gezegdvanplantendievoorkeurhebbenvooroligotrofeomstandigheden.
555. oligorroof
oligotrophic
Voedselarm.
556. onderleider,zie sifon
557. onttrekkingskegel, zie afpompingskegel
558. ontwatering
drainage
Deafvoervanwateruitpercelenoverendoordegrondeneventueeldoordrainbuizenen
greppelsnaareenstelselvangroterewaterlopen.
559. ontwateringsbasis,ziedrainagebasis
560. ontwateringskarakteristiek
dewateringcharacteristic
Verbandtussendespecifiekegrondwaterafvoerendegemiddelde
grondwaterstandsdiepteineenaangegevengebied.
561. ontwateringssysteem
drainagesystem
Hetsysteemdatdeafvoervanwatermogelijk maakt(afteradenterm:drainagesysteem).
562. onverzadigdezone
unsaturated zone,vadosezone,zoneofaeration
Deelvandebodemwaarindeporiennietofpartieelmetwaterzijn gevuld,exclusiefde
capillairezone.
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563. OP,zieTweedeAlgemeneWaterpassing
564. opbolling
a) convexity

m,(m),[L]

Hetmaximale hoogteverschiltussendegrondwaterspiegelenhetalofniethorizontale
vlakdoordewaterspiegelsvandeleidingen.
b) differential head

-,(cm),[L]

Hetmaximalehoogteverschiltussen\\e\peilindeontwateringsmiddelenende
grondwaterstanddaartussenineenafvoersituatie. ZieFiguur 11 biz.85.
565. opbrengstcoefficient
specific yield

Sy, (-), [-]

Dehoeveelheidwaterpervolume-eenheid vandebodemdie,uitgaandevande
verzadigdetoestand,onderinvloedvandezwaartekrachtwordtgedraineerd,alsdaarbij
eenperiodevanvoldoendelengteinachtwordtgenomen.Wegensdevaagheidvan
laatstgenoemdevoorwaardewordthetgebruikvandetermbergingscoefficientinplaats
vanopbrengstcoefficient aanbevolen.
566. opdringsnelheid,zieeffectieve grondwatersnelheid
567. operationeelbeheerssysteem

OBS,(-), [-]

Geautomatiseerdsysteemvoorhetoperationeelbeheer,metvooral statische informatie
overdetoestandvanhetsysteemendewerkzaamhedendiemoetengebeuren.
568. operationele relatie
operational relationship
Relatietussenplantenstandplaatsfactor, dieverlooptzondertussenschakelingvan
anderefactoren, zoalsondermeervochtbeschikbaarheid, stikstof-en fosforconcentratie.
569. oppervlaktewater
surfacewater
Hetwaterdatstroomtoverofverblijft ophet aardoppervlak.
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570. opperwater,hooghigh flood
Afkomendrivierwatermeteenaanmerkelijk hogetopafvoer(deaanduidingwordtin
Nederlandmetnamegebezigdvoorajvoerenhogerdanhetveeljarig gemiddeldevande
jaarmaxima dergroterivieren).
571. optimalisatie, zie parameteroptimalisatie
572. opwaaiing
set-up,windset-up

-, (cm),[L]

a) Verhogingvanhetpeilonderinvloedvandewind.
b) Matevandieverhoging.
573. opwas
barrier
Inbuitenwater(zeewater)opgekomen stukgrondofplaat, geheeldoorwateromringd.
574. opzet
set-up

- , (cm),[L]

Positieveverschiltussendeoptredendehoog-c.q.laagwaterstand endievolgenshet
berekendeastronomische getij.
575. overlaat
spillway
a) Eenverlaagdstukineenbandijk, waterkeringofandereconstructiedienendetot
waterafvoer entervoorkomingofbeperkingvanwaterbezwaarelders.
b) Ziemeetstuw.
576. overloop,zieoverlaat
577. overstroming
inundation
a) Onderwaterrakenvanofwel debegrenzingenvaneenstroomofeenander
oppervlaktewaterlichaam,ofwel vangebiedendienormaalnietonderwaterstaan.
b) Gecontroleerdeverspreidingvanhetwatervoorbijvoorbeeldirrigatie.
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578. paalscherm
pile-screen,stakescreen
Enkeleofdubbeieopenpalenrij haaksopdekustlijntenbehoevevan strandverdediging.
579. parameter
parameter
a) Coefficient ineenmodel, formuleofandererelatiediegevarieerdmagwordenomdeze
toetepassenopspecifiekegevallen.
b) Eencoefficient diedegroottevaneensysteemkenmerkaangeeft.Hierbijkunnentwee
soortenparameterswordenonderscheiden:eenhardeparametereneenzachte
parameter.
580. parameter,hardehardparameter
Parameterwaarvandewaardengoedbekendzijn endaardooralsvaststaandworden
beschouwd (bijv.liggingwaterlopen).
581. parameter,zachtesoft parameter
Parameterwaarvandewaardennietgoedbekendzijnendaardoormeteenzekere
bandbreedtewordentoegepast(bijv.hydraulischeweerstand).
582. parameteroptimalisatie
parameter optimisation
Hetminimaliserenvande(indedoelfunctievastgelegde)model/outdoorhetaanpassen
vanparameterwaarden.
583. peil
stage

h,(cm),[L]

Kortstondiggemiddeldevandehoogteliggingvandewaterspiegelto.v.een
referentievlak, zoalsNAP.
584. peil,hoogwaterhighwaterlevel

h,(cm),[L]

Weipeil ineenkleinewaterloopbehorendebijeenafvoerdiegemiddeld 1 dagperjaar
wordtbereiktofoverschreden.Dezeafvoervolgtuitdespecifiekeafvoerenvande
deelgebieden.
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585. peil,normaalwaternormalwaterlevel

h, (cm),[L]

Hetpeil ineenkleinewaterloopbehorendebijeenafvoerdie50%bedraagtvandebij
hethoogwaterpeilbehorendeafvoer. OnderNederlandseomstandighedenwordtditpeil
op 10a20dagenperjaarbereiktofoverschreden.
586. peil,polderpolderwaterlevel

P.P., (cm),[L]

a) WeXpeilindewaterlopenvaneenpolderdatdm.v.inlatenenajvoerenwordt
beheerst.
b) Hetreglementairvastgesteldepeil ineenpolderdatdoordebeherendeinstantie
wordt nagestreefd.
587. peil,streef-,ziestuwpeil
588. peil,stuwtargetwaterlevel

S, (cm),[L]

Hetfeitelijke ofnagestreefde peilopeenbepaaldeplaatsineenstuwpand.
589. peilbuis
observationwell
Algemenetermvooreenbuisofsoortgelijke constructiemeteenkleinediameter
voorzienvaneenfilter,waarindegrondwaterstandc.q.stijghoogtekanworden
gemeten.
590. peilgebied
fixed drainagelevelarea
Eengebiedwaarineenenhetzelfde peilwordt nagestreefd.
591. peilput
observationwell
Algemenetermvooreenconstructiemeteengrotediameter,waarindegrondwaterstand
ofstijghoogtekanwordengemeten.
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592. percolatie
percolation

Vz*, (md"'), [LT"']

Proces:Neerwaartsebewegingvanwaterindeonverzadigdezone.
Grootheid:Defiltersnelheid\zn deneerwaartsgerichtestromingvanwater inde
capillairezoomofindeonverzadigdezone. ZieFiguur 14biz.119.
593. permeabilireir,ziedoorlatendheid
permeability

594. pesticide
pesticide
Substantieofmengselvansubstantiesvoordevoorkoming,vernietigingenbeheersing
van(planten-)ziektes.
595.pF
pF

PF,

(-),[-]

DeBriggselogarithme(grondtal 10)vanhetgetaldat,incmofhPagenomen,
overeenkomtmetdematrixcomponent vandeabsolutewaarde(wiskundiggezien)van
dedrukhoogteofdezuigspanning. ZieFiguur4biz. 16.
596. piezometer, zie grondwaterstandsbuis
piezometer

597. plaat
bank
Hooggelegenbankdiebijlaagwaterdroogvalt.
598. plaatshoogte
elevationhead,elevation

z, (m),[L]

Deverticaleafstand vaneendeeltje t.o.v.een referentieniveau.
599. plantengemeenschap
plantcommunity

_

Hetplantaardigedeelvaneenlevensgemeenschap en/ofeenabstracte vegetatiekundige
eenheid(associatie).
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600. polder
polder
Eengebied,datdooreenwaterkeringbeschermdistegenwatervanbuitenen
waarbinnenhetpeilbeheerstkanworden.

Figuur 11:Dewaterhuishoudingvaneenpolder.

601. pompkegel,zie afpompingskegel
602. pompproef
pumpingtest,aquifer test
Eenproefomdegeohydrologischeparametersvandebodemtekunnenbepalen,waarbij
waterwordtonrtrokkenaaneenwatervoerendpakketenindeomgevingvande
onttrekkingstijghoogten indetijd wordengemeten.
603. porienfractie, zieporositeit
604. poriengehalte,bcschikbaar-,zieeffectieve porositeit
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605. poriengehalte,vrijkomendVerminderingvanhetwatergehalteopeennaderaantegevenhoogteindeonverzadigde
zone.
606. poriengehalte,zieporositeit
607. poriengetal
voidratio

-,(-), [-]

Hetvolumevandeporiengedeelddoorhetvolumevandevastedelen.
608. porositeit
porosity

n,(-), [-]

Het(intergranulaire)volumevandeporiengedeelddoorhettotalevolumevandegrond
(bodemdeeltjes enporien).
609. porositeit,effectieve effective porosity

ne, (-), [-]

Hetvolumevandeporien,datbeschikbaar isvoortransportvanvloeistof,gedeelddoor
hettotalevolumevandegrond(bodemdeeltjes enporien).
610. porositeit,luchtgevulde-,zieluchtgehalte
611. porositeit,watergevulde -,ziebodemwatergetal
612. positionelerelatie
positional relationship
Indirecterelatierussenplanteneengemetenstandplaatsfactor, dieafhankelijk isvande
plaatsineen(ecologisch,hydrologisch)veld,zoalsbijvoorbeeld potentiaalverschillen.
613. potentiaalvanhetwater
soilwaterpotential
Dearbeidnodigomeenhoeveelheidwatervanuiteenreferentie-toestand overte
brengennaardebeschouwdetoestand.Menonderscheidthierbij:
a) arbeidpereenheidvanmassa
V of Vm ,(Jkg"'), [L2T"2]
(deeigenlijkepotentiaal),
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b) arbeidpereenheidvanvolume,
(gelijk testellenaandewaterdruk), en
c) arbeidpereenheidvangewicht
(gelijk testellenaandedrukhoogte).

p ofpm ,(Pa),[L" MT"']
hofhp, (m),[L]

N.B.:Tussena,benc geldthetvolgendeverband: PV-P =Pgh ^ vvaarbij P de
dichtheidvanwaterisengdeversnellingvandezwaartekracht.
614. ppm
ppm(partspermillion)
Concentratievaneenstof,indelenpermiljoen.Gewoonlijk gewichtsdelen (1ppm=1
mgkg_ = 1 ^miolmol" ),voorgasenluchtookwelvolumedelen.
615. precisie
precision
Dematevanstatistischefouten inmeetwaarden,veroorzaaktdoorwillekeurigevariaties
indeanalytischeprocedures.
616. priel
gully
Kleinegeulinwaddengebied.
617. procesketen
processchain
Eenreeksvanelkaaropvolgende(hydrologische)processen.
618. psychrometerconstante
psychrometricconstant

y, (hPaK"'),[L"'MT"2G"']

Dezegrootheidvolgtuitde psychrometervergelijking:
e= e,(Tw)-y(T-Tw)
diegebaseerdisopdefysische achtergrondvoordenatte-bolthermometer.Hierbij isede
dampdruk,esdeverzadigingsdampdruk,Twdenatte-boltemperatuuren Tde
luchttemperatuur.Hieruitblijkt datdeenergienodigvoorverdampinggeleverdwordt
doordevoelbarewarmteonderaannamedatdeuitwisselingscoefficie'nten voorwarmte
enwaterdampgelijk zijn.Ditlaatsteisalleenwaarindiendestromingturbulentis.
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Depsychrometerconstantewordtnugedefinieerd als:
0,6224
y=0,67hPaK"',waarbijcp=soortelijkewarmtevanlucht= 1.005 Jkg"' K.~\p =
luchtdruk=1.013hPaenAE=verdampingswarmte voorwaterbij20°C=2,45x106
Jkg"'.ZieFiguur5blz.22.
619. put,onvolkomen partiallypenetratingwell
Eenverticaleputwaarvanhetfilter niethetgehelewatervoerendepakketbeslaat.
620. put,volkomenfully penetratingwell
Eenverticaleputwaarvanhetfilter hetgehelewatervoerendepakketbeslaat.
ZieFiguur3blz.9.
621. putverstopping
wellclogging
Hetverstoptrakenvanhetfiltergedeelte vaneenonttrekkingsput,resulterend ineen
verlagingvanhetonttrekkingsdebietenvergrotingvandeputweerstand. Oorzaken
kunnenzijn:dichtgroeiendoorbiologischeactiviteit(biofouling), dichtslibbendoor
klastischedeeltjes uithetwatervoerendepakketofdichtslaandoorcarbonaat-en/of
ijzerhydroxideneerslag.
622. raamwerk
computational framework
Coherentesetvanberekeningstechnieken, databasesenoperationeleproceduresvoorde
kwantitatieve analysevanmaatregelenenstrategieen.
623. randvoorwaarden
boundaryconditions
Beschrijving vandewijzewaaropuitwisseling(massa,energie)vanhetgemodelleerde
systeemmetdeomgevingplaatsvindt.
Erkunnendriesoortenrandvoorwaardenwordenonderscheiden:Dirichlet-, Neumann-en
Robin (ofCauchy)-randvoorwaarde
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624. rechteroever
rightbank
Deoeverdiezichaanderechterkantvandewaterloopbevindt,wanneermen
stroomafwaartskijkt.ZieFiguur 13 biz.107.
625. refractie
refraction
Afbuiging vangolvenbijhunschuinsevoortplantingovereenonderwatertalud.
-,(u),[T]

626. regenduur,maatgevende•
criticalrainfall duration
Deuitderegenduurlijnafteleidenduurvaneenbuidie,bijeengegeven
bergingsmogelijkheid,bepalend isvoordeqfvoercapaciteit, nodigomnogjuist
wateroverlasttevoorkomen.ZieFiguur 12 biz.89.

Spetifiekeneerslag
40-

B*

ij : kritiekeneerslagsom
B : bergingsmogelijkheden innetgebied
T : kritiekeneerslagsom
t : maatgevende regenduur
TgJ5 : a/voercapariteit

Figuur 12: Regenduurlijn voor een bepaalde overschrijdingsfrequentie.

89

Hydrologischewoordenlijst

627. regenduurlijn
rainfall depthcurve,rainfall durationcurve,rainfall frequency curve
Grafische weergavevandespecifiekeneerslagdievaltineenperiodevaneenbepaalde
duurendiemeteenbepaaldefrequentie wordtoverschreden (zieFiguur 12 biz.89). De
regenduurlijn isafhankelijk vandegekozen overschrijdingsfrequentie.
628. regime
regime
Alleswatbetrekkingheeft opdetoestandenhetgedragvaneenbepaaldewaterloop.
629. reguleren
toregulate
Hetleidenvanderivierd.m.v.hetconstrueren vankunstwerkentervoorkomingvan
ongewenstenatuurlijke ontwikkelingen.
630. residu
residue
a) Nietofslechtafbreekbare stofdieineenorganismeofsysteem aanwezig blijft.
b) zie restfout
631. residu,gebondenboundresidue
Restenvanbestrijdingsmiddelen inbodem,plantofdier,dienietonttrokkenkunnen
wordenmetbehulpvaneenstandaardmethode.
632. residutolerantie
maximumresidue limittolerance
Maximumtoegestaneconcentratievaneenresidu.
633.<,respiratie
respiration
Ademhaling(vaneenorganisme).Ditiseenprocesinlevendeorganismen waarbij
zuurstofwordtopgenomenenkooldioxidewordtuitgestotendievrijkomt bijde
verbrandingvancomplexeorganische stoffen.
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634. restfout
residual
Verschiltussendeuitkomstenvaneenmodelenmetingenmparameteroptimalisatie.
635. reststroom
residualcurrent
Resulterend watertransport inhetbijzonder overeenofmeergetijperioden opzee.
636. retardatie
retardation
Vertragingvaneenconcentratieofeenconcentratiefront vaneenreactievestoften
opzichtevaneenconservatievestof,tengevolgevanadsorptie, neerslagen/ofomzetting
vandereactievestof.Zieookconservatieftransport.
637. retentie
retention
Hetvasthoudenvan(druppels)puurproduct (meestalorganischestoffen, zoalsolie)
binneneen(bodem)matrix,waardoortransportofuitwisselinguitsluitend mogelijkis
doordiffusie. ZieFiguur6biz. 32.
638. Reynoldsgetal
Reynoldsnumber

Re,(-),[-]

Eendimensieloosgetaldatindevloeistofmechanica wordtgebruiktomaantegevenof
destrominglaminairofturbulentis.
639. rheotroof
rheotrophic
Gevoeddoorstromendwater.
640. rivier
river
Eenbredenatuurlijke waterloop diedeajwateringvaneenstroomgebiedverzorgt.
641. rivier,benedenlowerriver
Hetgedeeltevaneenriviermeteenconstante stroomrichtingdateenverticale
getijbewegingheeft. ZieFiguur 13 biz. 107.
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642. rivier,bovenupperriver
Hetgedeeltevaneenrivierdatnietonderinvloedstaatvandepeilenaandemonding.
ZieFiguur 13 biz.107.
643. rivier,getijtidalriver
Hetgedeeltevaneenriviermeteenwisselendestroomrichtingdateenverticale
getijbeweging heeft.
644. rivier,groenegrassedwaterway
Eenstrookland,deeluitmakendvanhetwinterbedenvrijgehouden van
stroombelemmeringen.
645. rivier,regenrain-fed river
Rivierdieinoverheersende matedoorregenwaterwordtgevoed.
646. rivier,smelrwaterglacialriver
Rivierdieinbelangrijke matedoorsmeltwaterwordtgevoed.
647. rivier,zijtributary
Rivierdieineengroterer/v/miitmondt.
648. rivierarm,zieriviertak
649. rivierbed
riverbed
Hetlagedeelvaneenrivierdalwaardoormeestaldegeheleajvoerplaatsvindt.
650. riviertak
branchofariver
Eenaftakking vanderivierdiepermanentofperiodiekdeelneemtaande rivierafvoer.
92

Hydrologischewoordenlijst

651. Robin-randvoorwaarde,zie Cauchy-randvoorwaarde
Robinboundarycondition

652. robuustheidsrest
robustnesstest
Testwaarmeewordtbepaaldofeenmodelbestandistegenextremeinvoergegevens.
653. ruwheidslengte
roughnesslength

zo, (m),[L]

Dehoogtediegevonden wordtdoorextrapolatievanhetlogaritmischwindprofiel naar
eenwindsnelheidvanO m s " . Hetbeschrijft dematewaarinhetoppervlakmechanische
turbulentiekangenererenbijdegegevengemiddelde windsnelheid.
654. sas,zieschutsluis
655. schaar,ebebbchannel
Eengetijgeul,dievoornamelijk openligtvoordeebstroom endieaanhetzee-eindeeen
drempelheeft.
656. schaar,vloedflood channel
Eengetijgeul,dievoornamelijk openligtvoordevloedstroom endieaanhet landwaartse
eindeeendrempelheeft.
657. schematisering
schematisation
Vereenvoudigdevoorstellingvanderuimtelijke entemporeleverdelingvan
systeemvariabelen enparameters.
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658. schietendwater
supercritical flow
Stromingstoestandwaarbij dewatersnelheid groterisdandevoortplantingssnelheid van
langegolven; hierdoorkunnenstoringenzichnietinbovenstroomserichting
voortplanten.
Hierbijgeldt:
Fr=

>1
g B)

waann
Fr = getalvanFroude
v = gemiddeldesnelheid
g = versnellingvandezwaartekracht
A- natteoppervlakte
B= bergendebreedte

-, dimensieloos
(ms"'),[LT-']
(ms")JLr2]
(m2),^2]
(m),[L]

(ziekritischestromingenstromendwater).
659. schor(inzuidwesten)(gors(inrivierengebied),kwelder(innoorden))
dryshoal,tideland,saltpasture
Buitendijksaangeslibd land,datbijgewonevloednietmeeronderlooptendoorgaans
begroeidis.
660. sedimentatie
sedimentation
Hetprocesvanbezinkingvandeeltjes inhetwaterdoordezwaartekracht.
Opmerking:menonderscheidt aanslibbingenaanzanding
661. seiche
seiche
Zeerlangzame,periodiekoptredendegolfbeweging vanhetwaterineenmeer.
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662. seiches(afteraden),ziehaling
663. sifon
inverted siphon
Kokervormigeconstructiemeteenverlaagdmiddengedeeltedatgeheelmetwateris
gevuldendietweewaterlopenmetelkaarverbindt.
664. silt
silt
a) Laagslibopdevastebodemvaneenwaterloop, diemeestaldoornatuurlijke
depositieisontstaan.
b) Sedimentwaarvandekorrelgroottezichtussendievankleienzandbevindt(50- 2
um)
665. simulatie
simulation
Reproductieofvoorstellingvaneengebeurtenisofserievangerelateerdegebeurtenissen
ineenmodel.
666. simulatieperiode
simulationperiod
Tijdsperiode waarbinnen dehydrologischeprocessenengesteldheidvaneendoorde
gebruikergedefinieerd gebied dooreenmodelberekendworden.
667. slenk
creek,runnel,low,swale
Eendepressieinhetnattes/ram/evenwijdig aandekust.
668. slibvang
silttrap
Inrichtingineenwaterloop diedientomhetdoorhetwatermeegevoerdeslibtelaten
bezinken.
669. slik
tidal flat
Buitendijksaangeslibde,onbegroeidegronddiebijvrijwel elkhoogwateronderloopt.
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670. sloot
ditch,drain
Algemenebenamingvooreenwaterloopvanbeperktebreedtediestilstaandofslechts
langzaamstromendwaterbevat.ZieFiguur 11biz. 85.
671. slop
lead
Gebrokengeulinvast ijsdek.
672. slufter
tidalcreek
Gebiedtussendeduinenwaartoedezeegeregeld doordringt.
673. sluis,doorlaatsluice
Kunstwerk, deeluitmakendvaneenwaterkeringwaardoorwatertransportkan
plaatsvinden.
674. sluis,inlaatinletsluice
Doorlaatsluisdiedientvooraanvoervanwater.
675. sluis,keerguardlock
Beweegbaarkunstwerk, deeluitmakendvaneenwaterkering,waardoorwaterkan
wordenafgelaten ophetbuitenwater.
676. sluis,schutlock
Eenaanweerszijden afsluitbaar kunstwerkwaarindooraanpassingvanhetwaterpeil,
schepenvanheteneophetandereniveauwordengebracht.
677. sluis,spuia) scouringsluice
Eensluisdietotdoelheeft eenaansluitendevaarwegofhavenopdieptetehouden,
doorhetopwekkenvaneenplotselingekrachtigewaterstroming.
_
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b) drainagesluice
Uitwateringssluis.
678. sluis,suatie-,zieuitwateringssluis
679. sluis,uitwateringsoutletsluice,drainagesluice
Doorlaatsluisdiedientvoorafvoervanovertolligwater.
680. sluisgang
dischargeperiod

- , (h.),[T]

Eenaaneengeslotenperiodewaarinwaterdoorlaatdooreensluisplaatsvindt.
681. snelheid,effectieve effective velocity

ve, (md"'), [LT"']

Feitelijke snelheidvandewaterdeeltjes. Indeonverzadigdezoneteberekenenalshet
quotientvandefiltersnelheidenhetwatergehalteenindeverzadigdezonealshet
quotientvandefiltersnelheiden deeffectieveporositeit.
682. snelheid,filterapparentvelocity,specific discharge

vofq,(md"'), [LT"']

Snelheidmeteenrichtinggelijk aandegemiddeldestroomrichtingvande waterdeeltjes
indedirecteomgevingvanhetbeschouwdepuntenmeteenabsolutewaardegelijkaan
devolumestroomdichtheidindierichting.
(afteraden:schijnbare grondwatersnelheid)
683. snelheid,werkzame-,zieeffectieve snelheid
684. spaarbekken
a) storagereservoir
Bekkenwaarinwaterwordtverzameldomopzekertijdstip gebruiktteworden.
b) lockreservoir
Spaarkom.
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685. spanningswater(afteraden),zieafgesloten grondwater
686. spanningswater,semi-(afteraden),ziegedeeltelijkafgesloten grondwater
687. spreidingslengre
leakage factor

X°f B,(m),[L]

DeworteluithetproduktvanhetdoorlaatvermogenkDvaneenwatervoerendpakketen
dehydraulischeweerstandcvandeonder-ofbovenliggendeslechtdoorlatendelaag:
A = 4kDc
688. spuibekken,ziespuikom
689. spuitdrift
spray drift
Bewegingvandeeltjes ingas-ofvloeibarevormbuitenhetdoelgebiedvaneen
bespuitingvaneengewas.
690. staandwater
intermediatewaterlevel
Overgangstoestand tussenwasenvalineennatuurlijkewaterloop.
691. stabiliteit
stability
Eigenschapvaneenrekenproceswaarbij defoutvanopeenvolgendeberekeningenniet
toeneemt.
692. stamafvoer
stem flow

Sf, (mmd"'), [L"2 MT"']

Dehoeveelheid neerslagdieviadestamvandeboomdebodembereikt.ZieFiguur14
biz.119.
693. standplaats
habitat
a) Instriktezin:dekleinsteineenbepaaldverbandalsfysieke eenheidbeschouwde
omgevingvandeplant,waarbinnen destandplaatsfactoren overeenstemmen metde
fysiologische behoeften vaneenplant.
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b) Inpraktischezin:dewortelzonevaneenbodemkundig,waterhuishoudkundigen
vegetatiekundighomogeendeelgebiedoplokaleschaal(perceelofkleinnatuurgebied
vanenkelehectares).
c) Inecotopenindeling:ruimtelijke eenheiddiehomogeen isvoorwatbetreft de
belangrijkste abiotischestandplaatsfactorendievoordeplantengroei vanbelang
zijn.
694. standplaatsfactor
habitat factor
Eenvariabeleeigenschapvandestandplaatsmetbetrekkingtotde fysiologische
behoeften vanplanten.
695. stationair
steady,stationary
Niet-veranderlijkbinnendegesteldeperioden.
696. statistischeverdeling
statistical distribution
Kansverdelingvandewaardevaneenvariabeleofparameter.
697. STERIN,STERLAB
STERIN,STERLAB
STERINenSTERLABzijn doorde(Nederlandse)RaadvoordeAccreditatie afgegeven
erkenningenvoorlaboratoriaeninspectie-instellingen. Toetsingvankwaliteisssystemen
vindtondermeerplaatsopbasisvanISO-normen.
698. stijghoogte
a) hydraulichead

h,(m),[L]

Desomvandrukhoogteenplaatshoogte.
Indeonverzadigdezonekomtdezeovereenmetdeafstand tussenhet
tensiometerpeil,gemeteninhetbeschouwdepunt,enhetreferentieniveau ten
opzichtewaarvandeplaatshoogteisbepaald.
b) piezometrichead,piezometriclevel
Indeverzadigdezonekandezegrootheidwordengemetenmettenpiezometer
waarvan dehoogtet.o.v.eenreferentievlak bekend is.Hetresultaatheeft betrekking
opdeplaatswaarhetfilterisgesteld.
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699. stijghoogte,vol-capillaireheightofcapillaryfringe, capillaryheight

hc, (m),[L]

Dehoogtetotwaarhetgrondwaterbovendegrondwaterspiegelkanopstijgen, waarbij
alleporiengeheelgevuldblijven endewaterdruknegatiefis.
700. stijghoogte,zoetwaterfresh-water head

h/, (m),[L]

Fictievestijghoogteinbrakofzoutgrondwater, indiendezezouwordengemetenineen
peilbuisgevuldmetzoetwater.
701. stijghoogte,zoutwatersalt-waterhead

hs, (m),[L]

Stijghoogtegemetenmeteenpeilbuisgevuldmetbrakofzoutgrondwater,zoalsdezeter
plaatsevanhetfiltervoorkomt.
702. stijghoogtebuis, ziepeilbuis
703. stijghoogteoppervlak
piezometric surface
Hetvlakdatdestijghoogteaangeeft voorelkpuntvaneennaderaantegevenvlak
binneneenwatervoerendpakket. Inhetalgemeenwordtstilzwijgend aangenomendat
binnenditpakket inverticalezindestijghoogteverschillen teverwaarlozen zijn,hoewel
ditstriktgenomennietaltijd enoveralzois.
704. stof,zwevendsuspendedmatter
Gedeeltevanhetsedimentdatcontinuzwevendwordtgehoudendoordeopwaartse
componenten vandeturbulente stroming,ofalscolloi'deinsuspensie.
705. stopproef
aquifertest
Eenproefomdegeohydrologischeparametersvandebodemtekunnenbepalen, waarbij
eenstationairegrondwateronttrekkingwordtstopgezetenindeomgevingvande
onttrekkingstijghoogten indetijdwordengemeten.
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706. stormvloed
stormsurge
Eenhoogwaterperiodeinhettijgebied tijdens stormwaarinhethoogwaterpeileen
vastgesteldewaardebereiktof overschrijdt.
707. stormvloedkering
stormsurgebarrier
Keersluis diegeslotenwordtbijzeerhogebuitenwaterstanden.
708. straling,globale-,zieglobale stralingsstroomdichtheid
globalradiation

709. straling,netto-,zienetto stralingsstroomdichtheid
netradiation

710. straling(sflux), kortgolvige-,ziekortgolvige stralingsstroomdichtheid
shortwaveradiation (flux)

711. straling(sflux), langgolvige-,zielanggolvige stralingsstroomdichtheid
longwaveradiation (flux)

712. stralingsstroomdichtheid, globaleglobalradiationfluxdensity

Rg ofA 4 ,(Wm 2), [MT ]

Dekortgolvigestralingsstroomdichtheid(golflengte <4um)dieuitdehemisfeer invalt
opeenhorizontaal vlakpereenheidvantijd eneenheidvanoppervlakte.Deze
inkomendekortgolvigestralingsstroomdichtheidbestaatuitdirecteen diffuse
kortgolvigezonnestraling.
713. stralingsstroomdichtheid, kortgolvigeshortwaveradiationflux density,solarradiation

K, (Wm 2), [MT 3]

Destralingmeteengolflengte <4umpereenheidvantijd envanoppervlakte.
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714. stralingsstroomdichtheid,langgolvigelongwaveradiationfluxdensity,terrestrialfluxdensity

L,(Wm"'),[MT']

Destealingmeteengolflengte tussen4urnen 100urnpereenheidvantijdeneenheid
vanoppervlakte.
715. stralingsstroomdichtheid, nettonetradiationfluxdensity

R„of£>* ,(Wm 2), [MT 3]

Hetverschiltussendeneerwaartseenopwaartsetotale(kortgolvlgeenlanggolvige)
stralingsstroomdichtheid pereenheidvantijd eneenheidvanoppervlakte.
716. strand,drogebackshore
Gedeeltevanhetstrand,waaropbijverrewegdemeestegetijdengeenzeewaterkomt.
717. strand,natteforeshore
Hetgedeeltevanhetstranddatlagerligtdanhetdrogestrand.
718. strand,storm-,zienattestrand
719. strandhoofd
beachgroyne
Zeewaartsgerichtekribaanhetstrand.
720. Strang
oxbowlake,bayou
Doderiviertakinhetwinterbed.
721. streefwaarde
targetvalue
InVlaanderenvergelijkbaar metdeachtergrondwaardebijbodemonderzoek.In
NederlandvastgelegdindeWetbodembescherming,alshetniveauwaarbij geensprake
isvandeaanwezigheid vanverontreinigende stoffen indebodem.
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F,(cm),[L]

722. strijklengte
fetch
Afstand waaroverwindovereenaaneengesloten oppervlak strijkt.
723. stromendwater
subcritical flow

Stromingstoestand waarbij dewatersnelheid kleinerisdandevoortplantingssnelheid van
langegolven. Hierdoorplantenstoringenzichookinbovenstroomserichtingvoort.
Hierbij geldt:
Fr=

<i

4)

waann
Fr = getalvanFroude
= gemiddeldesnelheid
v
= versnellingvandezwaartekracht
g
A= natteoppervlakte
B= bergendebreedte

-, dimensieloos
(ms-'),[LT-']
(ms- 2 ),{LT-]
(m/),[L 2 ]
(m),[L]

(zieookkritischestromingenschietendwater)
Opmerking:Bijdezestromingoverheerstdeinvloedderzwaartekrachtt.o.v.dievande
internetraagheidskrachten.
724. stroming,eenparigeuniform flow
Stromingineenopenleidingmetconstantedwarsdoorsnedewaarbij dewaterdiepte
gelijk isinalledwarsdoorsneden (675s=0).
725. stroming,kritischecritical flow
Stromingstoestand waarbij dewatersnelheid gelijk isaandevoortplantingssnelheid van
langegolven.
Toelichting:dezestromingstoestand, dieopzichzelf instabiel is,vormtdeovergang
tussenstromendenschietendwater. Hierbij geldt:
v
Fr=
=1
g

B
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waarin:
Fr = getalvanFroude
v = gemiddeldesnelheid
g = versnellingvandezwaartekracht
A= natteoppervlakte
B= bergendebreedte

- , dimensieloos
(ms"'),[LT'']
(ms"2),[LT"2]
(m ),[L ]
(m),[L]

Opmerking:degegevenajvoervindtdanbijminimaleenergiehoogteplaats.Zie
stromendwaterenschietendwater.
726. stroming,laminairelaminar flow
Stromingstypedatoverheersend doordeviscositeitwordtbepaald.Bij laminaire
stromingbewegendewaterdeeltjes zich(inhoofdzaak) evenwijdig aanelkaar.Ergeldt:
vR
Re=— <500
v
waarin:
Re = getalvanReynolds
-, dimensieloos
v = gemiddeldesnelheid
(ras"'),[LT'']
R = hydraulischestraal
(m),[L]
V = kinematischeviscositeit
(m 2 s"'), [L T"1]
(zieturbulentestroming)
Opmerking:Laminaire stromingkomtzeldenvoorinopenleidingen,maarisnormaalbij
grondwaterstroming.
727. stroming,niet-eenparigevariedflow,non-uniform flow
Stromingineenopenleidingwaarbij tenminsteeenvandehydraulischegrootheden
(waterdiepte, stroomsnelheid,dwarsdoorsnede)verandert indelengterichting(8/8s*0).
728. stroming,niet-permanente-,zieniet-stationaire stroming
729. stroming,niet-stationaireunsteadyflow
Destromingwaarbij deplaatselijke snelheidverandertindetijd (8v/8t*0).
Opmerking:Bijhetgebruikvanhetbegripsnelheidzijn hierdestochastische
snelheidsvariaties veronachtzaamd.

104

Hydrologischewoordenlijst

730. stroming,permanente-,ziestationairestroming
731. stroming,preferente preferential flow
Strominglangspreferente stroombanenindebodem,veroorzaaktdoor
waterafstotendheid vandebodemofdoordatmacroporien(bijv.scheuren)indebodem
aanwezigzijn.
732. stroming,pseudo-stationaire pseudostationary flow
Stromingdiealseenopeenvolgingvanstationairestromingssituatieswordtberekend.
733. stroming,stationairesteadyflow
Destromingwaarbij gedurendedebeschouwdeperiodedeplaatselijke snelheidniet
verandert(8v/8t=0).
Opmerking:Bijhetgebruikvanhetbegripsnelheidzijn hierdestochastische
snelheidsvariaties veronachtzaamd.
734. stroming,tijdsafhankelijke -,zieniet-stationaire stroming
735. stroming,turbulenteturbulent flow
Stromingstypedatnietofnauwelijks wordtbepaalddoordeviscositeit. De waterdeeltjes
verplaatsen zichwervelend inderichtingvandestroom.Ergeldt:
vR
Re=— <2000

v

waarin
Re =
v =
R =
v -

getalvanReynolds
gemiddeldesnelheid
hydraulischestraal
kinematischeviscositeit

- , dimensieloos
(ms"), [LT"]
(m),[L]
(m s ' ),[L T"]

(zieooklaminairestroming)
Opmerking:degrens2000isvaag.
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736. stromingsweg,ziestroombaan
737. stroomafwaarts
downstream
Gerichtnaarderiviermonding.ZieFiguur 13 btz.107.
738. stroombaan
pathline,flowline
Baandieeenbewegend(water-)deeltje beschrijft. Zieookstroomlijn.
739. stroombuis
streamtube
Denkbeeldige kokermetvasteafvoerenbegrensddoorstroomlijnen, deeluitmakendvan
eenaangenomen stromingspatroon.
740. stroomdichtheid,volumevolumefluxdensity

v, (md"'), [LT"']

Hetdifferentiaalquotient vandevolumestroom naarhetoppervlak,somsaangeduidals
volumestroompereenheidvanoppervlak.(Alshetgegevenoppervlakloodrechtstaatop
destroomrichtingisdevolumestroomdichtheid gelijk aandeabsolutewaardevande
filtersnelheid.)
1A\. stroomdomein
flow domain
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Eenruimtelijk begrensdgebieddatgekenmerktwordtdooreenfunctionele coherentieen
gebaseerdisopfysiografische grenzenwaarineenofmeerhydrologischesystemen
kunnenvoorkomen.

Benedenloop

Figuur 13:Hetstroomgebiedvaneenrivier.

742. stroomgebied
riverbasin,catchment,catchmentarea
Eengebiedwaaruithetafstromendewaterdooreenbepaaldewaterloopwordt
afgevoerd. ZieFiguur 13 biz. 107.
743. stroomjaar,ziehydrologischjaar
744. stroomlijn
streamline
Lijnwaarvanderichtinginiederpuntderichtingvandegemiddelde(-)snelheid aangeeft
dieopeengegeventijdstip bestaat.Ditintegenstellingtoteenstroombaan.
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745. stroomnaad
flowseparationline
Aanhetoppervlakzichtbarebegrenzingtussentweelangselkaarbewegende
waterstromen
746. stroomopwaarts
upstream
Tegenovergesteld gerichtaanstroomajwaarts. ZieFiguur 13 biz.107.
747. stroomsnelheid,porienwater-,zieeffectieve snelheid
748. stroomtijd,zie looptijd
749. stroomvoerend profiel
cross-section,flowarea
Hetgemiddeldeprofiel vanhetriviervakdatbijeenbepaaldpeilbeschikbaar isvoorde
rivierafVoer
750. stuw
weir,barrage
Vasteofbeweegbareconstructiediedientomhetpellbovenstroomsvandeconstructie
teverhogenc.q.teregelen.
751. stuwbekken,ziestuwmeer
752. stuwdam
dam
Vasteconstructiediedientomafstromend wateroptestuwenteneindedittijdelijk te
bergen.
753. stuwmeer
reservoir,storagereservoir
Hetmeerbovenstroomsvaneenstuwdam.
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754. substraat
substrate
Vastmateriaal,zoalszandendoodoflevendblad,waarinorganismenleven.
755. successie
succession
Deintijd opeenvolgendeveranderingen diezichindevegetatievoltrekken,waarbijeen
plantengemeenschapofvegetatietypeontstaatofineenanderovergaat.
756. sulfaatreductie
sulphatereduction
Bacterieleomzettingvansulfaat inzwavelverbindingen onderanaerobe
omstandigheden.
757. superpositie
superposition
a) (grondwaterhydraulica)hetprincipedatdepotentiaalverdelingbijverschillende
onttrekkingeneninfiltratieskanwordenbepaalddoordeeffecten vanelke
afzonderlijke onttrekkingeninfiltratietesommeren.
b) (analytische-elementenmethode)hetprincipedat(combinatiesvan)elementenkunnen
wordentoegevoegdaanofverwijderd uitdebestaandeschematisering. Gebaseerdop
hetfeitdatdePoisson-vergelijking eenlineairedifferentiaalvergelijking is.
758. systeemanalyse
systemanalysis
Analysevaneenhydrologischsysteem.
759. systeemverval
systemheadloss

H, (m),[L]

Hetverschilingrondwaterstandtussenhetwegzijgingsgebied (ingang)enhet
kwelgebied(uitgang)vaneengrondwatersysteem.
760. talweg
thalweg
Devloeiendelijn inlangsrichtingdiedediepstepuntenvaneenrivierbedofvm eendal
verbindt.
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761. TAW,zieTweedeAlgemeneWaterpassing
762. temperatuur,dauwpuntsdew-point temperature

Tu,(°C)of(K), [0]

Detemperatuurtotwelkeeengegevenhoeveelheid,vochtigeluchtbijconstantedruken
mengverhoudingmoetwordenafgekoeld omverzadigingteverkrijgen. ZieFiguur5biz.
22.
763. temperatuur,natte-bolwet-bulbtemperature

Tw ,(°C)of(K), [6]

Detemperatuurdiedoorvochtigeluchtstrijkend langseennatoppervlakwordt
verkregenalsdeverdampingswarmteuitsluitend doordeluchtwordtgeleverd.Zie
Figuur5biz.22.
Opmerking:deventilatiemoetzozijn datdestromingrondomdenatteoppervlakte
turbulentis.
764. temperatuur,virtuelevirtual temperature

Tv, (°Qof(K), [0]

Detemperatuurdiedrogeluchtmoethebbenopdatdedichtheidervangelijk isaandie
vandevochtigeluchtbijdezelfde druk.
765. tensiometer
tensiometer
Instrumentvoorhetmetenvandedrukindeonverzadigdezone. Indeeenvoudigste
vormisditeenmetwatergevuldebuis,aaneenkantverbondenmeteenvloeistof
manometerenaandeanderekantvoorzienvaneenporeusmateriaalofeen
waterdoorlatend membraan,geplaatstinhetbeschouwdepuntvandeonverzadigdezone.
766. tensiometerdruk
tensiometerpressure

p, (Pa),[L"' MT"2]

Dewaterdrukindeonverzadigdezone, diemeteentensiometerof soortgelijke
apparatuurkanwordengemeten.
767. tensiometerdrukpotentiaal
tensiometerpressurepotential

V,,(Jkg"'), [L2T 2]

Depotentiaalvanhetbodemwateropmassabasis,welkegrootheidkanworden afgeleid
uitmetingenmeteentensiometerofsoortgelijke apparatuur.
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768. terp
dwellingmound,artificial dwellingmound
Heuvelaangelegdtotwijkplaats bijoverstroming, vaakpermanentbewoond.
769. terrestrisch
terrestric
Voorkomend (groeiend)opmineralesubstraten;ophetland.
770. terrestrisch,semisemi-terrestric
Ecosystemenmetverlandings-enwatervegetaties,voorkomend (groeiend)oporganische
substraten.
771. thalassotroof
thalassotrophic
Metzeewatergevoed(zeewaterachtig).
772. thermiek,zievrije convectie
773. tij,doodneaptide
Hetofdeminstontwikkeldedergetijdenkortnaeersteoflaatstekwartier(inhet
Nederlandsetijgebied na2a3 dagen).
774. tij,gier-,zie springtij
775. tij,krank-,ziedoodtij

776. tij,springspringtide
Hetofdemeestontwikkeldedergetijdenkortnanieuweofvoilemaan(inhet
Nederlandsetijgebied na2a3 dagen).
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777. tij,wana) wantide
Verticaalgetijdatnietofnauwelijks metstrominggepaardgaat,alsgevolgvande
toetredingvandegetijgolf vanuittweerichtingen.
b) tidelesspoint
Deplaatswaarditverschijnsel (a)optreedt.
778. tij,ziegetij
779. tijdstap
timestep
Periodetussentweeopeenvolgendetijdstippen waarvooreenmodelbinnende
simulatieperiodedehydrologischeprocessenengesteldheidberekent.
780. tijd-stijghoogtelijn
groundwaterhydrograph,graphofgroundwater levelversustime
Lijn diehetverloopindetijdweergeeft vandestijghoogteineenbepaaldpuntvaneen
watervoerendpakket(zowelvoorfreatischwateralsvoordestijghoogte).
781. tijverschil,gemiddeldmeantidalrange

TV ,(cm),[L]

Hetverschiltussendegemiddeldehoog-enlaagwaterstanden.
782. toestand
state
Eenverzamelingvariabelenbinneneensysteemopeenbepaaldtijdstipwaarinalle
informatievanhetverledenisopgeslagendierelevantisvoordetoekomst.Detoestandis
nietaltijdeenuniekeverzamelingvariabelen: erkunnenverschillendeverzamelingenzijn
dieaandedefinitievoldoen.

783. tools,generiekegenerictools
Computerprogramma's(software) metfunctionaliteiten dienietmodelspecifiek zijnen
daardoorbreedinzetbaarzijn.
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784. topofactor
topofactor
Opdetopografiebetrekkinghebbendeonafhankelijke factor.
785. topologischerelatie
topological relationship
1-Dimensionale(verticale)relatietussenplant-bodem-water.
786. topstand
creststage,flood creststage

-, (cm),[L]

Hoogstepeilopeenbepaaldpuntaaneenn'v/erbijpassagevaneenafvoergolf.
787. topvervlakking
flood-peak attenuation
Hetverschijnsel dateeno/voergo/fbenedenwaartsgaande afvlakt.
788. toxiciteit
toxicity
Giftigheid.
789. toxine
toxin
Giftige stof.
790. transmissiviteit,ziedoorlaatvermogen
transmissivity

791. transpiratie
transpiration

T, (kgm"2 s )of(mmd"'), [L"2 MT"']

Hetgedeeltevandetotaleverdampingdatvanuitdebodemviadeplanten (huidmondjes
encuticula)indeatmosfeer komt.ZieFiguur 14biz. 119.

113

Hydrologischewoordenlijst

792. transport,bodembedload
Indeonmiddellijkenabijheid vandebodemoptredendmateriaaltransport, waarbijde
deeltjes zichschuivend,rollenden/ofsprongsgewijsverplaatsen.
793. transport,conservatiefconservativeflow
Transportvaneenstofinenmetwaterzonderchemischeinvloeden.
794. transport,sleep-,ziebodemtransport
795. transport, suspensiefsuspensivetransport
Transportvangesuspendeerdedeeltjes doordestroming
796. trofie(graad)
trophicity,trophicdegree
(Graadvan)intensiteitvanproductievanorganischestof,alsmede(graadvan)aanbod
vananorganische voedingsstoffen.
797. turbiditeit
turbidity
Troebelheid.
798. tussenstroom,zieoppervlakkige afvoer

799. TweedeAlgemeneWaterpassing
reference levelinBelgium

TAW,-,-

HetingeheelBelgiegeldigereferentievlak, gelijk aanhetgemiddeldepeilvande
gewonespringebteOostende,daaromookOostendsPeil(OP)genoemd.
Opmerking:HetTAW-vlakligt242,6cmbenedenhetNAP-v\ak. Ditvlakis geleidelijk
ingevoerdvanaf 1946;voordeWesterschelde isditvlakbv.pasvanaf 1-1-1981officieel
ingevoerddoordeAntwerpseZeediensten.
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800. typologie,hydrologischehydrologiccharacterisation
Eenhydrologischetype-indelingopbasisvaneenafstromingsdiagram. Detypologieis
indicatiefvooreenaantalhydrologischegebiedskenmerken,zoals: systeemverval,
opbouwondergrond,drainageweerstanden qfvoer.
801. uiterwaard
flood plain
Eendeelvanhetwinterbed, doorkadenendoorbandijkofhogergelegenlandbegrensd.
802. uitschuring,zieerosie
803. uitvoer,ziemodeluitvoer
output

804. userinterface
user interface
Functioneleeenheid,doormiddelwaarvaneengebruikermeteencomputerprogramma
kancommuniceren.
805. val
a) fall
Hetdalenvandewaterspiegel alsgevolgvanafnemende rivierafvoer.
b) landslide
Inlosgepaktzandoptredendeomvangrijkeenmootsgewijzebodemuitvloeii'ng,
veelalkom-ofschelpvormigbegrensd.Eendergelijke valbestaatuiteensnelle
opeenvolgingvan afschuivingen.
806. validatie
validation
Proceswaarbij dejuistheidvaneenmodelwordtaangetoond.Indepraktijk blijft dit
beperkttotdejuistheidvanderesultatenvaneenmodelberekening. Eenvoorbeeld
hiervan ishetdoorrekenen(methetzelfde model)enanalyserenvande
berekeningsresultaten vaneenandere(afwijkende) meetperiodedandiewaarvoorhet
modelisgekalibreerd.
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807. variabele
variable
Grootheiddieuiteengegevenreekswaardenelkewillekeurigewaardeaankannemen.
808. variabele,afhankelijkedependentvariableVariabeledietenopzichtevaneenofmeer onafhankelijke
variabele(n)verandert(bijv.peil).
809. variabele,onafhankelijke independent variable
Variabeletenopzichtewaarvandeveranderingenineendynamischsysteemworden
beschreven(bijv.tijd,dedrieruimtelijkedimensies).
810. variabele,toestandsstatevariable
Eenvariabelediedetoestandvanhetsysteembeschrijft, bijv.stijghoogte,temperatuur,
concentratie.
ill. veldcapaciteit
field capacity

6FC,(-), [-]

Hetwatergehaltedatindebovenlaagvandegrondnaeennatteperiodegevolgddoor
eenperiodevanuitzakking(duurenigetotmeerderedagen)wordtaangetroffen. De
zuigspanningbijveldcapaciteit ligtmeestaltussen200en500hPa(pF=2,3 - 2,7,zie
Figuur4biz. 16)afhankelijk vandegrondwaterstandsdiepte. Wegensdeze
afhankelijkheid kandeveldcapaciteit geenconstantezijnvoorde desbetreffende
grondsoort.

812. verdamping
evaporation
Proces:Deovergangvanwaterinvloeibareofvastevorminwaterdamp.
Grootheid:De(totale)verdampingvaneenalofnietbegroeid oppervlak.
813. verdamping,bodemsoilevaporation

Es, (kgm2s"')of(mmd"'), [L"2MT"']

Deverdampingstroomdichtheidvanuitdebodem.ZieFiguur 14biz. 119.
H6
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814. verdamping,interceptieevaporationofinterceptedwater

£>,(kgm2s"')of(mmd_1), [L" 2 MT"']

Deelvanbrutoneerslagdatdoordevegetatieofanderestructurenwordtonderschepten
datvervolgensverdampt.ZieFiguur 14biz. 119.
815. verdamping,open-wateropenwaterevaporation

Eo ,(kgm'2s"')of(mmd"'),[L"2 MT"']

Detheoretischeverdampingssnelheiddiezouoptreden vaneenoneindiguitgestrekt
ondiepgladwateroppervlak (zonderdatopslagvanenergieoptreedt)wanneerdit
wateroppervlakwordtblootgesteld aandeheersende,meteorologische omstandigheden,
dieonveranderdblijven doorhetverdampingsproceszelf.Deopen-waterverdamping
berekendvolgensPenmanwerdveelalgebruiktvoorhetvaststellen vandepotentiele
verdampingvanhetgewas:Ep=f£bwaarbij feengewasfactor is.InNederlandwordt
thansdereferentieverdampingmetbehulpvandevergelijking vanMakkinkberekend.
(1kgm"2 s"' =86400mmd"')
816. verdamping,open-water referentie- zie open-waterverdamping
817. verdamping,panpanevaporation

Epa„, (kgm"2 s"')of(mmd"'), [L" 2 MT"']

Deverdampingssnelheiduiteenverdampingspan. Degemetenwaardehangtsterkafvan
hettypepan,dewijzevanopstellingendeomgeving.
818. verdamping,Penman-,zie open-waterverdamping

819. verdamping,potentielepotential evaporation

Ep,(kgm"2s"')of(mmd"'), [L"2MT"']

Detheoretischeverdampingdiezouoptredenwanneereenoppervlakdatvoldoendevan
waterisvoorzien,blootgesteld wordtaandeheersendemeteorologische omstandigheden
dieonveranderdblijven doorhetverdampingsproceszelf(zieookopenwaterverdamping).
820. verdamping,referentie (gewas)reference (crop)evaporation

Eref, (kgm" s")of(mmd"'), [L"2 MT"']

Nederland:Deverdampingvaneenuitgebreiduniform,vanbuitendrooggrasoppervlak
meteenhoogtevan8-15 cmdatvoldoendevanwaterisvoorzien.Dezewordtthansmet
behulpvandevergelijking vanMakkinkberekend.De (gras-)referentieverdamping
wordtgebruiktvoorhetvaststellenvandepotentieleverdampingvaneengewas:Ep =g
Eref, waarbij geengewasfactor isongelijk aanf(zieopen-waterreferentieverdamping).
_
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Intemationaal:Deverdampingssnelheid'van eengei'dealiseerdgrasmeteenhoogtevan
0,12m,eenalbedovan0,23eneengewasweerstandvan70sm" .Metbehulpvandeze
karakteristiekenkanhetweerstandsmodelvanPenman-Monteithgebruiktwordenomde
referentieverdampingteberekenen.Dekarakteristieken komenovereenmetdevroegere
definitiesvan eenreferentiegewas namelijk, eenuitgestrektoppervlakvangroengras
vanuniforme hoogte,actiefgroeiend,degrondhelemaalbedekkendenwelvoorzienvan
water.
821. verdamping,relatieverelativeevaporation
Deverhoudingvandewerkelijke totdepotentieleverdamping: — .
E

P

822. verdamping,totaletotalevaporation

Et0,, (kgm"2s"')of(mmd"'), [L"2 MT"']

Desomvandeinterceptieverdamping, detranspiratieendebodemverdamping(zieook
verdampingssnelheid). ZieFiguur 14biz. 119.
823. verdamping,werkelijke-,zieverdamping
actualevaporation
Hetgebruikvandezetermisafteraden.
Vaakwordtdezetermgebruiktinrelatietotdepotentieleverdamping, hetbetreft dan
eenberekende(gemodelleerde) verdampingwaarineffecten vanstress,bijvoorbeeld
dooreentekortaanbodemwater,zijn verdisconteerd.
824. verdampingsflux, zieverdampingssnelheid
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825. verdampingsfractie
evaporative fraction

/!,(-),[-]

Deverhoudingvandelatentewarmte(yerdamping)totdehoeveelheidenergie
beschikbaarvoorvoelbareenlatentewarmtesamen.

tTWtrtpffiiHFI

Figuur 14:Vanneerslagtotverzadigdezone.
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826. verdampingssnelheid
evaporationrate

E, (kgm"2 s"')of(mmd"'), [L"2 MT_1]

Demassawaterdiepereenheid vanoppervlakpertijdseenheid verdampt.
-I

827. verdampingswarmte
latentheatofvaporization

2

AE,(Jkg ),[L T" ]

Dehoeveelheid energiedienodigisomeenmassaeenheid waterzonder
temperatuurverhoging(isotherm)vandevloeibarefase indedampfase tedoenovergaan.
zl£=2,4518xl0 6 Jkg" 1 (20 o C).
828. verdelingscoefficient
distribution coefficient
Concentratieverhouding vaneenstofintweefasen inevenwicht, bijvoorbeeld
vast/vloeibaar,tweemineralen,gas/vloeibaaretc.
829. verdroging
desertification
Alleonbedoeldeeffecten alsgevolgvandalingvandegrondwaterstand opbos,natuuren
landschap,zowelalsgevolgvanvochttekortalsvanmineralisatieenverandering inde
invloedvankwelenneerslag.(DerdenotaWaterhuishouding, 1989)
Eengebiedwordtalsverdroogdaangemerktalsaandatgebiedeennatuurfunctie is
toegekendendegrondwaterstand inhetgebiedonvoldoendehoogis,danweldekwel
onvoldoendesterkombeschermingvandekarakteristieke grondwaterafhankelijke
ecologischewaarden,waaropdefunctietoekenning isgebaseerd,tewaarborgen.Een
gebiedmeteennatuurfunctie wordtookalsverdrooogd aangemerktalstercompensatie
vaneentelagegrondwaterstandwatervanonvoldoendekwaliteitmoetworden
aangevoerd.(Evaluatienota 1994)
830. vereffeningscoefficient, bodemvocht-,zie bodemwatervereffeningscoefficient
831. vereffeningscoefficient, bodemwatersoilwater(moisture) diffusivity

De, (m 2 d"'), [L 2T"']

Dedoorlatendheidgedeelddoorhetproductvandedifferentielewatercapaciteitenhet
soortelijk gewicht,pg,vanhetwater.
832. verhang
hydraulicgradient
_

Hetquotientvanhetvervaltussentweepuntenenhun afstand.

s,- ,dimensieloos

2
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833. verhang,dwarscrossgradient

s,-,dimensieloos

Verhanginderichtinghaaksopderichtingvandewaterloop.
834. verhang,energieenergygradient

s, - , dimensieloos

Verhangvandeenergielijn vaneenopenofgeslotenleiding.
835. verhang,waterspiegel-,zieverhang
836. verificatie
verification
Proceswaarbijwordtaangetoonddateencomputerprogrammadatgeneberekentwaarvoor
hetontworpenis.
837. verlaat,zieschutsluis
838. vermesting
overfertilisation
Verstoringvandenatuurlijkebalansvaneenmilieualsgevolgvaneentehoge
concentratieaanfosfor enstikstof,onderandereafkomstig uitmestenwaterzuivering.
839. verruiging
roughgrowth
Hetindekruidenvegetatie of-laag optredenentotoverheersingkomenvan
hoogopschietende,meerjarige kruidenmetbebladerdeStengels(ruigtekruiden)door
verstoringvanhetmilieu,inhetbijzonder tengevolgevanbemestingofmineralisatie.
840. versteviging,zieconsolidatie
841. verstrooiing,zie diffractie

842. verval
headloss

AhofAH, (cm),[L]

Verschilmpeil tussentweepuntenvaneenwaterloopopeenbepaald tijdstip.
Hetisafteradendezetermtegebruikenvoorgetijverschil.
_
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843. vervluchtiging
volatilisation
Deverdampingvaneenvaste,vloeibareofopgelostestof,meestalgebruiktindecontext
vanorganischemicroverontreinigingeninbodemenporienwater.
844. vervuiling
pollutant, contaminant
(Ongewenste)substantieofactiviteitenineensysteem ofcompartiment ingebracht.
845. verwelkingspunt
wiltingpoint

6wp, (-), [-]

Hetwatergehaltevandegrondwaarbij hetvoordeplantnietmeermogelijk isomhet
bodemwaterdoormiddelvandewortelsoptenemen.Deonderdrukbijhet
verwelkingspunt isongeveergelijktestellenaan 16.000hPa(pF=4,2,zieFiguur4biz.
16).
846. verwering
weathering
Omzettingvannatuurlijkegesteenten,mineralenofsedimenteninmeerelementaire
componenten ofandereverbindingen, onderinvloedvannatuurlijke (biochemische,
geochemische,fysische) processen.
847. verzadigdezone
saturatedzone,zoneofsaturation
Deelvandebodemwaarindeporiengeheelmetwaterzijngevuld,dusinclusiefde
capillairezone.Ingesteentenmetafgesloten porien,tijdens stallingontstaan,kunnende
porien luchtofgas(inplaatsvanwater)bevatten.ZieFiguur 14biz.119.
848. verzadiging
saturation
Verzadiginggeeft demaximaleconcentratieaanwaarbij stoffen ofverbindingen in
oplossingkunnengaanineengrondwatersysteem.Bovendezeconcentratiezaldestof
neerslaanofzichineenanderevormaandeoplossingonttrekken.
849. verzadigingsgraad
saturationrate,degreeofsaturation
Hetwatergehaltegedeelddoordeporositeit.
—

S,(-), [-]
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850. verzadigingsindex
saturationindex
Delogaritmeuitdeverzadiging,waarbij deverzadiginggelijk staataande
ionenactiviteitvaneenspecifiekmineraalgedeelddoorhetoplosbaarheidproduct. Bij
eenverzadigingsindex >0spreektmenvanoververzadiging,bij eenverzadigingsindex <
0vanonderverzadiging.
851. verzadigingstekort, ziebergingsvermogen
852. verzilting
salinisation
Hettoenemenvanhetzoutgehalte inoppervlaktewater, indegrondofhetgrondwater
853. verzuring
acidification
Toenamevandezuurgraadvanhetmilieualsgevolgvandeuitstootvanvooralzwavelenstikstofdioxiden enammoniak.
854. viscositeit
viscosity

v,(Pa), [ L " ' M T " 2 ]

Weerstandvaneenvloeistofofgastegenstroming.
855. viscositeit,dynamischedynamicviscosity

u , (ms"2),[LT 2]

Verhoudingtussendeviscositeitvendichtheidp vaneenstof.
v
v =—
P

856. vloed
a) opkomendwater
flood
Detoestandwaarindevloedstroomoverheerst.
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b) opkomendwater
flood tide
Hetstijgenvandewaterspiegelnadeebkentering.
c) vloedstroom
flood current
Stroominderichtingdieoverheerstbijstijgendwater.
d) hoogwater
highwater
Detoestandvanhoogwater. (Gebruikvanvloedindezebetekeniswordtontraden).
857. vloed,hogehightide
Eenhoogwaterperiode inhettijgebied waarinhethoogwateraanzienlijk verhoogdis
maarbenedenhetstormvloedpeil (ziestormvloed)blijft.
858. vloedbranding
bore
Eenzichbijvloedopeenriviersnelvoortplantendebrekendegetijgolf bijrijzendgetij.
859. vloedoverschot
flood surplus

-, (m 3 ), [L3]

Detotalehoeveelheidwater,waarmeeineenzekeredwarsdoorsnedehetvloedvolume
hetebvolumeovertreft.
860. vloedstroom,zievloed

861. vloedvolume
flood volume

- , (m 3 ), [L 3 ]

Detotalehoeveelheidwater, dietussendeeb-endevloedkenteringvaneengetijdoor
eenzekeredwarsdoorsnede stroomt.
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862. vochtcapaciteit,differentiele -,ziedifferentiele watercapaciteit
differential moisturecapacity

863. vochtdrukprofiel, zie waterdrukprofiel
864. vochtgehalte,ziewatergehalte
soilmoisturecontent

865. vochtgehalteprofiel, zie watergehalteprofiel
866. vochtgehalteverdeling,zie watergehalteprofiel
867. vochthoudendvermogen,ziewaterhoudendvermogen
868. vochtigheid,absolute-,ziedichtheidvanwaterdamp
absolutehumidity

869. vochtigheid,relatieverelativehumidity

Rh, (%)of(-), [-]

Deverhoudingvandeheersendedampdruketotdeverzadigingsdampdrukesbij
dezelfdetemperatuur:

870. vochtigheid,specifiekespecific humidity

q, (-), [-]

Hetquotientvandemassawaterdampmvendemassavochtigelucht (ma+mv):
maJrmv

waarbij mademassadrogeluchtis.
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871. vochtinhoud,specifiekeevenwichts-,ziespecifiekeevenwichtswaterinhoud
872. vochtpotentiaal, ziepotentiaalvanhetwater
moisturepotential,

873. vochtverdeling,evenwichtsequilibriumsoilwaterdistribution
a) Nacapillaireopstijging: Hetverloopmetdedieptevanhetwatergehalteverkregen
doorcapillaireopstijgingineenaanvankelijk drogegrond,nadathetwatertransport
indeonverzadigdezoneweerverwaarloosbaar kleinisgeworden.
b) Nauitzakking:Hetverloopmetdedieptevanhetwatergehalteverkregendoor
langduriguitzakkenvanwaterinaanvankelijk nattegrond,nadathetwatertransport
indeonverzadigdezoneverwaarloosbaarkleinisgeworden.
874. voedingsgebied
rechargearea
Gebiedwaarhetgrondwatervanhetwatervoerendepakketwordtaangevuld.ZieFiguur
3biz.9.
875. voelbarewarmte(-flux),zievoelbarewarmtestroomdichtheid
sensibleheat (flux)

876. voelbarewarmtestroomdichtheid
sensibleheatfluxdensity

H, (Wm ),[MT"3]

Deenergiepereenheidvantijd eneenheidvanoppervlakte,dieindevormvan
verwarmingvanluchtaandeatmosfeerwordt afgegeven.
877. vol-capillairezone,ziecapillairezoom
878. volledigheidsfactor
completeness factor
Maatvoordevolledigheidvanindicatorsoortenvaneenbegrensdeeenheid.
879. volledigheidssom
completenesssum

—

Genormeerdescoresvanindicatorsoorten;eenmaatvandefloristischekwaliteitvaneen
ecotoopgroep.
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880. volumeflux,zievolumestroom
881. volumefluxdichtheid,zie volumestroomdichtheid
882. volumestroom
volume flux

Qofqv, (m 3 s*'),[L 3T"']

Hetvolumewaterdatpertijdseenheid dooreengedefinieerde doorsnedestroomt.
883. waarnemingsbuis,ziepeilbuis
884. wad
tidal flat
Bijebgrotendeelsdroogvallend,uitgestrektgebiedvanzandenslibdoorsnedendoor
prielenengeulen,aandezeezijde dooreilandenbegrensd.
885. warmte(-flux),latente-,zielatente warmtestroomdichtheid
latentheat flux
886. warmtestroomdichtheid, latente
latentheatfluxdensity

AEE,(Wm 2), [MT 3]

Deenergiepereenheidvantijd eneenheidvanoppervlakte,diewordtgebruiktvoor
verdamping. Verdampingalsmassavolumestroomvermenigvuldigdmetde
verdampingswarmte.
887. was
rise
Hetstijgenvandewaterspiegel alsgevolgvantoenemende rivierafvoer.
888. water
water
Demeestalgemene,overdegeheleaardeverbreidevloeistofdie,alszijzuiveris,geen
kleur,reukofsmaakheeft enwaarvan demoleculenuittweeatomenwaterstofeneen
atoomzuurstofbestaan(H2O).
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889. waterbalans
waterbalance
Devergelijking vandehoeveelheden waterbetrokkenbijtoevoer,afvoer, onttrekkingen
veranderinginbergingovereenbepaaldeperiodeenbinneneengegevengebied.
890. waterbeheer
watermanagement
Hetgeheelvanonderzoekingen,plannen,technischewerkenenbestuurlijke maatregelen,
datdientomtekomentoteenzodoelmatigmogelijk integraalbeheervanhetaanwezige
grond-enoppervlaktewater.
891. waterbeheerder
watermanager
Organisatorischeeenheidofderde(niet-natuurlijkerechtspersoon), verantwoordelijk
voordezorgenhetgebruikvan(eendeelvan)eenhydrologischsysteem. De
onderverdelingkanbetreffen eenfysiek deelsysteem,danweleen funktioneel
deelsysteem(kwantitatief en kwalitatief).
892. waterbeheersing
watercontrol
Hetgeheelvanmetenenregelenvandebieten,peilenenstroomsnelhedentenbehoeve
vanhetwaterbeheer.
893. waterbehoefte, aanvullendeadditionalwaterdemand

-,(mmd ),[L MT ]

Hetverschiltussenhetpotentieleneerslagtekortendebodemwaterleverantie voorde
situatiemetaanvullende watervoorziening.
894. waterbodem
sediment
Debodemonderopenwateren,meestalaangerijkt meteenlaagslib(bestaandeuit
organischeen/ofmineralenbestanddelen)diedoor(natuurlijke) sedimentatievan
zwevendebestanddelen inhetopenwaterisontstaan.
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895. watercapaciteit,differentiele differential watercapacity

CeofCw, (Pa"'), [LM"'T2]

Dereciprokevanhetdifferentiaalquotient vandebodemwaterkarakteristiek, diegelijk
gesteldmagwordenaanhetquotientvaneenkleineveranderinginwatergehalteende
bijbehorende veranderingvandematrischecomponentvandewaterdruk.
896. warerconservering
water conservation
Deopslagvanwatervangoedekwaliteittijdensnatteperiodesteneindeindroge
periodesdeinlaatvangebiedsvreemdwatertekunnenverminderen.Hierdoorkanbeter
wordenvoldaanaandewaterkwaliteitseisen diedevoorkomendefuncties stellen.
p, (Pa),[L"' MT 2]

897. waterdruk
waterpressure
Dedrukvanhetwaterverminderdmetdeatmosferische druk.
(Afteradenterm:waterspanning)
898. waterdruk,absoluteabsolutewaterpressure

pabs, (Pa),[L" MT" ]

Dedrukvanhetbodemwaterovereenkomendmetdesomvanderelatievewaterdruken
deatmosferischedruk.
899. waterdruk,relatieve-,ziewaterdruk
900. waterdrukprofiel
soilwaterpressure profile
Hetverloopvandewaterdrukmetdediepteonderhet grondoppervlak.
901. waterequivalentvansneeuw
waterequivalentofsnow

-, (mm),[L]

Dediktevandewaterschijf dieevenveelwaterbevatalshetaanwezige sneeuwdek.
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902. watergang,ziewaterloop
903. watergebruik
wateruse
Hetaanwendenvanwatervooreenbepaalddoel,zonderdatbinnenhetbeschouwde
systeemdebeschikbarehoeveelheid watervermindert.
904. watergehalte
watercontent
a) watergehalte alsmassafractie
masswetness

w,(kgk g ' ) , [M M"']

Demassa-hoeveelheidwater,diedoordrogingbij 105°Cuitdegrond verdwijnt,
gedeelddoordemassavandegedroogdegrond.
b) watergehalte alsvolumefractie
6,(m m"), [L L"3]
volumetricwatercontent,volumetricsoilmoisturecontent,volumewetness,volume
fraction ofliquid
Hetvolumewaterdatdoordrogingbij 105°Cuitdegrondverdwijnt, gedeelddoor
hetoorspronkelijk volumevandegrond(=vastestof+water+lucht).
905. watergehalteprofiel
soilwater profile
Hetverloopvanhetwatergehaltemetdediepteonderhetgrondoppervlak.
906. watergehalteverdeling,zie watergehalteprofiel
907. waterhoogte,ziepeil
waterlevel

908. waterhoudendvermogen
waterholdingcapacity,soilwaterretention

SFC,(m),[L]

Dehoeveelheidwater,diepereenheidhorizontaal oppervlakbijveldcapaciteitinde
bewortelbarezoneaanwezigis.Geziendeonzekerheden inhetbepalenvande
veldcapaciteitenbewortelbarezoneisdezetermnietaantebevelen.Bovendienisdeze
termtaalkundignietbevredigend.
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909. waterhuishouding
watermanagement
Dewijzewaaropwaterineenbepaaldgebiedwordtopgenomen,zichverplaatst,en
gebruikt,verbruikt enafgevoerd (enz.)wordt.Indemeestegevallenwordtditbei'nvloed
doormenselijk handelen.
910. waterinhoud,speciflekeevenwichtsspecificequilibrium soilwatercontent
a) maximalespecifiekeevenwichtswaterinhoud
We+,(m),[L]
Debergingvandeonverzadigdezonepereenheidvanhorizontaal oppervlakbijde
evenwichtswaterverdelingnauitzakking.
b) minimalespecifieke evenwichtswaterinhoud
We', (m),[L]
Debergingvandeonverzadigdezonepereenheidvanhorizontaal oppervlakbijde
evenwichtswaterverdelingnacapillaireopstijging.
911. waterinhoud,zieberging
912. waterkering,hoofdprincipalfloodprotection,primaryflooddefence
DoorRijkofProvinciealszodanigaangewezennatuurlijke ofkunstmatigewaterkering
terblijvende keringvanhetbuitenwater.
913. waterloop
watercourse
Eenlanggerekteverlaginginhetterreinvannatuurlijke ofkunstmatigeoorsprongdie
permanentofperiodiekstromendwaterbevat.
Naast specifieke benamingenzijn ernogveleandereingebruik:tocht,wetering,vaart,
shot, gracht,leiding,openleiding,gang,wijk,priel,geulenz.
Toelichting:Dezetermenwordenveelalregionaalgebruiktomwaterlopenaanteduiden
vanbepaaldeafmeting, functie, oorsprong,beheerstoestand,ed. Denamengevenook
eenzekererangordevanbelangrijkheid ofafmeting aandieechternietalgemeengeldend
is.Geadviseerdwordtdanookalshetomdeafwateringgaat,derangordeineen
waterlopensysteem aantegevenmet(vangrootnaarklein)primair,secundairentertiair.
914. waterschap
districtofwaterboard
Doelcorporatieopteritorialegrondslag,publiekrechtelijk lichaamtotuitoefening vaneen
taakopwaterstaatsgebied (waterkering,waterlozing,verkeer),doordehiertoebevoegde
wetgever(deKroon,Provinciale Staten)alszodanigopgerichtoferkend,en
gereglementeerd.
__
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915. waterscheiding
catchmentboundary,catchmentdivide
Grenstussentweestroomgebieden.
(Opmerking:Dewaterscheidingvoorhetgrondwaterbehoeft nietsamentevallenmet
dievanhetoppervlaktewater).
916. warerspanning(afteraden),ziewaterdruk
917. watersprong
hydraulicjump,stationarywave
Staandego/foptredend bijdeovergangvanschietendnaarstromendwater.
918. waterstand,ziepeil
waterlevel
919. watersysteem,ziehydrologisch systeem
watersystem

920. watersysteembenadering
watersystemapproach
Werkwijze vanwaaruitdezorgvoordewaterhuishoudingwordtbenaderdenwaarbij
wordtuitgegaanvandesamenhangbinnendewaterhuishoudingmetzijn relevante
omgeving.
921. watersysteemdeel
watersystemcomponent
Eendeelvaneenhydrologischsysteem datdezelfde beherendeinstantieheeft en
functiehomogeen is.Degrenzenvaneenwatersysteemdeel wordenindeeersteplaats
bepaalddoordebeheergrenzen vandeverantwoordelijke instantieendaarbinnenop
basisvanhetvoorkomenvandezelfde functies.
922. watertoedeling
waterallocation
Dehoeveelheidwaterdiebeschikbaarisvoorwatergebruikers
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923. watervang
diversionweir
Combinatievanstuwensluisineenriviervoorhetaftappen vanwater.
924.waterverbruik
waterconsumption
Hetzodanigaanwendenvanwatervooreenbepaalddoeldatditeenverminderingvan
debeschikbarehoeveelheidwaterbinnenhetbeschouwdesysteemtotgevolgheeft.
925. waterverdeling
waterdistribution
Deverdeling(opbasisvanprioriteitsstelling)vaneenbeschikbarehoeveelheidwaterover
deverschillendewatergebruikersineengebied
926. waterverdeling,evenwichts-,zie evenwichtsvochtverdeling
927. watervoerend pakket
waterbearinglayer, aquifer
Eengeologische formatiewaarbinnen derelatief(tenopzichtevandeomgeving)hoge
doorlatendheid aanzienlijk transportvangrondwatermogelijkmaakt.ZieFiguur3biz.9.
928. watervoerend pakket,artesischartesian aquifer
Eenafgesloten watervoerendpakket,waarindestijghoogtevanhetgrondwaterboven
hetmaaivelduitkomt.
929. watervraag
waterdemand
Actuelehoeveelheiddienodigisvoorverschillendebehoeften gedurendeeenbepaalde
periode,bepaalddooreconomische,socialeenoverigefactoren.
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930. weerstand tegenradialestroming,zieradialeweerstand
931. weerstandtegenverticalestroming,ziehydraulischeweerstand
verticalflowresistance

932. weerstandvoorwaterdamptransport,aerodynamischeaerodynamicresistancetowatervapour

ra, (sm"'), [L"' T]

DeweerstandvoorhettransportvanwaterdampEindeluchtlaagtussenhet
gewas/bodemoppervlakz\ endehoogtevandemetingzi\
t =p
waarbij qdespecifiekevochtigheidisenp dedichtheidvanlucht.
933. weerstand,gewascanopyresistance

r ( , ( s m "'), [L"' T]

Deschijnbare diffusieweerstand voorhettransportvanwaterdampvandestomatavan
eenhypothetischplatgeslagengewasnaardebronhoogtevanuitwisseling:
rs
waarbijEdeverdamping(stroomdichtheid),p dedichtheidvandelucht, qx(To) de
\erzadigmgs-specifiekevochtigheid'bij 7b detemperatuurvanhethypothetischgewasen
qodespecifiekevochtigheidaandebuitenkantvanhetgewas(dusopdebronhoogte).De
bronhoogteisgelijk aandesomvandenul-vlaksverplaatsingenderuwheidslengtevan
devegetatie.
934. weerstand,hydraulischehydraulicresistance,verticalflowresistance

c, (s),[T]

Weerstanddieeenbepaaldelaagbiedttegen(meestalverticale)grondwaterstroming.Te
berekenenalshetquotientvanhetstijghoogteverschil Ahaanweerszijden vandelaagen
devolumestroomdichtheidvdoordezelaag.
AA
v
Bijeenhomogenelaagisdezegrootheidgelijktestellenaanhetquotientvanlaagdikte
Den(verticale)doorlaatcoefficientK,watovereenkomt metdereciprokevanhet
lekvermogen y.
c-
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935. weerstand,perifereperipheryresistance

P, (s),[T]

Deweerstand diehetgrondwaterineengebiedondervindtbijdestromingvanofnaarde
omgeving.Ditwordtuitgedrukt alshetquotientvanhet(grondwater-)peilverschil£ji
tusseneengebiedendelagereomgevinginrelatietothetdebietqdatnaardeomgeving
wegstroomtonderdeinvloedvanhetpeilverschil:
P= M
q
936. weerstand,radialeradialflow resistance

Q ,(m"' s),[L~'T]

Hetverschiltussendeweerstanddieperstrekkendemeterleidingwordtondervonden
doordewerkelijke grondwaterstromingnaareenrelatiefondiepeleiding(waterloop)en
deweerstandbijeenevengrotegrondwaterstromingnaareenopenleidingmet
denkbeeldigeverticaletaludsentotopdeondoorlatendebasis,eveneensperstrekkende
meterleiding.
937. weerstandscoefficient
roughness coefficient
Eenfactor indesnelheidsformulesvanDarcy-Weisbach,Manningenanderenvoorhet
berekenenvandegemiddeldesnelheidvanwaterineenwaterloop. Dezefactor geeft het
energieverliestengevolgevanderuwheidaan.
Opmerking 1: Desymboleneneenhedenzijnvaraibelenafhankelijk vandegebruikte formule.
Opmerking2:DeCindeformule vanChezyisdereciprokewaardevaneen
weerstandscoefficient.
938. wegzijging
downwardseepage
Neerwaartsestromingvan(grond-)water dooreenslechtdoorlatendelaag.
939. wervel
vortex
Rondgaandewaterbewegingwaarbij desnelheidderwaterdeeltjes nabijhetmidden
groterisdanverdervanhetmidden af.
940. wieling,ziedraaikolk
941. wierde,zieterp
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942. winterbed
winter-bed
Deoppervlaktetussenhetzomerbed\an eenbovenrivierendebuitenkruinlijn vande
hoogwaterkerendedijkdanweldehogegronden,diehetwaterbijhogestandenkeren.
ZieFiguurl3blz. 107.
943. wortelzone
rootzone
Degrondlaagwaarindelevendewortelsvaneenbepaaldevegetatieaanwezig zijn,
meestalbeschouwdalsdelaagwaarinhetovergrotedeelvandewortelszichbevindt.
944. zakking,ziezetting
945. zaklaag,ziezinklaag
946. zandvang
sandtrap
Inrichtingineenwaterloop diedientomhetdoorhetwatermeegevoerdezandtelaten
bezinken.
947. zeearm
inlet,tidalinlet
Langgerekteinhaminopenverbindingmetzeeenzonder rivierafvoer.
948. zeegang
windwave
Algemenebenamingvangolfbeweging opzee,betreft zowelwindgolvenalsdeining.
949. zeegat
passagetothesea,estuarymouth
Toegangtotdeopenzee,plaatswaareenrivier,zeearmendergelijke inopenzee
uitmondt.
950. zeereep
outerdunes,coastal fringe
Duinenrij onmiddellijk langshetstrand.
736
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951. zeestand,gemiddeldemeansealevel

Z, (m),[L]

Hetrekenkundiggemiddeldevanhetpeil ineentijgebied overeenbepaaldeperiode.
952. zeewering
seadefence
Hoogwaterkeringlangsdezee.
953. zetting
a) totalsettlement

-,(cm),[L]

Bodemdalingalsgevolgvaninklinking, krimpendoorhetaanbrengenvaneen
bovenbelasting.
b) settlementbyloadapplication
Bodemdalinguitsluitend doorhetaanbrengenvaneenbovenbelasting.
954. zijl,zieschutsluis
955. zinker
underwatermain,sagpipe
Afgezonken leidingdieeenwaterloopkruist.
956. zinklaag
sinker
Vormvanbodemverontreinigingwaarbij deverontreinigendestof(meestalorganische
verbindingen)eendichtheidgroterdandievanhetwaterbezitentevensalspuurproduct
opscheidendebodemlagenaangetroffen kanworden(o.a.creosootofvluchtige
organochloorverbindingen).
957.zomerbed
summer-bed
Deoppervlakte,diebijgewoonhoogzomerwaterdoorderivierwordtingenomen.Zie
ZieFiguurl3blz. 107.
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958. zoutindringing
seawaterintrusion,saltintrusion
Hetbinnendringenvanzeewaterineenwaterloopofindegrond
959. zourinrrusie,ziezoutindringing
960. zouttong
saltwedge
Eentongvormigeonderlaagvanzoutwaterineenwaterloopmet zoetwaterafvoer.
961. zuigspanning
suction

p, (Pa),[L"' MT"2]

Deabsolutewaardevanderelatievewaterdrukindeonverzadigdezoneende capillaire
zoom,indiendezedrukeennegatievewaardeheeft.
962. zuiveringsschap
wastewatertreatmentboard
Instantiedieuitsluitend isbelastmetdezorgvoordekwaliteitvanhetoppervlaktewater
963. zuurgraad
acidity

pH, (-),[-]

Concentratieaanwaterstofionen. (pH= - log[H+])
964. zwaartekrachtpotentiaal
gravitational potential

Wg ,(Jkg"'), [L2T 2]

Dearbeidpereenheidvanmassa,dienodigisomwatervanuiteenreferentieniveau over
tebrengennaardehoogtevanhetbeschouwdepuntbijdezelfde atmosferische druk.
965. zwelling
swelling
a) Derelatievevolumetoenamevandegrondveroorzaakt doorhetvochtigerworden
vandegrond,uitgedrukt inhethuidigevolumegrondtenopzichtevanhet
oorspronkelijke volumegrond.
b) Rijzingvanhetgrondoppervlakveroorzaaktdoorvochtigerwordenvandegrond.
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966. zwin
creek,runnel,low,swale
Buitendijksgelegenverzandezeearm.
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accretion,2
acidification, 853
acidity,963
AD1.6
adsorption,7
adsorption complex,8
advection,9
aeration,zoneof-, 562
aerobic, 10
aerosol,11
agger,38
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backdike,86
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creek, 431,667,966
crest stage,786
critical depth, 169
crossgradient,833
crossing,bar,212
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districtofwaterboard,914
ditch,670
diurnal inequality, 142
divergence, 189
diversionweir,923
diversity, 190
diversity,bio-,191
dominant discharge,17
doublelowwater,38
downstream,737
downward seepage,938
drain,670
drainage,36,208,558
drainagebase,209
drainagebasin,37
drainageresistance,211
drainagesystem,33,561
drainpipe,210
drawdown curve,438

drift current,213
dropstructure,91
dryshoal,659
DSS.79, 106
dunebase,219
duration curve,220
dwellingmound,768
dwellingmound,artificial -,768
dynamicmodel,488
dynamics,221

evaporation,potential -,819
evaporation,reference (crop)-,820
evaporation,relative-,821
evaporation, soil -,813
evaporation,total-,822
evaporative fraction, 825
evapotranspiration,253
evapotranspiration, actual-,254
exfiltration,446
explicit approximation, 66

eagre,38
ebb,222
ebbchannel,655
ebbcurrent,222
ebbsurplus,223
ebbtide,222
ebbvolume,225
EC,237,240
ecohydrology,226
ecological potential,228
ecology,227
ecosystem,229
ecosystem factor, 230
ecotope,231
ecotopes,clusterof-,232
ectorganic,233
eddy,517
eddycorrelation technique,234
eddycovariancetechnique,234
effective velocity,331
elevation,598
elevation head,598
endorganic,241
energybalance,243
energybudget,243
energygradient,834
energyhead,244
entryvalue,air-,394
Environmental ImpactAssessment,481
equilibrium depth, 168
erosion,245
error,conceptual -,264
error, model-,265,266
estuary,246
estuarymouth,949
eutraphent,247
eutrophic,249
eutrophication,248
evaporation, 250,812
evaporation of intercepted water,814
evaporation rate,826
evaporation,actual-,823
evaporation,openwater-,815
evaporation,pan -,817

factor, dependent -,255
factor, independent-,256
fall, 91, 805
fall ofthetide,287
fauna, 257
fetch, 722
fieldcapacity,811
filter, 258
finite difference method,238
finite elementmethod,239
fixed drainage level area, 590
floating product,214
flood, 354,856
flood channel,656
flood crest stage,786
flood current, 856
flooddefence, primary-,912
flood plain,801
flood protection,principal-,912
floodsurplus,859
flood tide,856
floodvolume,861
flood, high -,570
flood-peak attenuation, 787
flora, 259
floristic, 260
flowarea,749
flow diagram,14
flow domain,741
flow line,738
flow rate,151
flow separation line,745
flow, conservative -,793
flow, critical-,725
flow,laminar-,726
flow, non-uniform -,727
flow, preferential -,731
flow, pseudostationary-,732
flow, steady-,733
flow, subcritical -,723
flow, turbulent -,735
flow, uniform -,724
flow, unsteady-,729
flow, varied-,727
ill

flume, 469
flume,flowmeasuring-,469
flushing,201
flux density,262
fluxdensity,volume-,263,740
foreshore, 717
forward difference formulation, 66
freeboard, 215
fresh-water head,700
fringe, capillary-.123
Froudenumber,274
fullypenetratingwell,620
furrow, 309
fuzzy logicmodel,489

geohydrology,285
globalbehaviourtest,293
graphofgroundwater levelversustime,780
grassedwaterway,644
gravitational discharge area,276
gravitational potential,964
grid,310,540
grid angle,312
grid cell,311
grid point,313
grip,309
groundwater,316
groundwaterbalance,326
groundwater divide,330
groundwater inflow, 328
groundwater level,335, 337
groundwateroutflow, 338
groundwaterrecharge,321
groundwaterremediation, 329
groundwaterstorage,339
groundwatertable,apparent -,333
groundwatertable,perched -,333
groundwater, confined -,317
groundwater, semi-confined -,318
gully,616

H
habitat, 693
habitat factor, 694
half-life, 342
hardness,345
head loss,842
head-dischargecurve,436
heightofcapillary fringe, 699
heterogeneity,350
heterogeneous,349
heuristicmethod,351
highwater,856
homogeneous,352
humidity, absolute-, 166,868

humidity,relative -,869
humidity,specific -,870
humusformprofile, 356
hydraulicdepth, 170
hydraulicgradient,832
hydraulichead,698
hydraulicjump,917
hydraulicpotential,357
hydraulicradius,359
hydraulicroughness,358
hydraulicstructure,444
hydrobiology, 360
hydrodynamic model,361
hydrogeology, 362
hydrograph,groundwater,780
hydrologictypology, 800
hydrological cycle,435
hydrological year,364,365
hydrology, 363
hypertrophe,366
hysteresis,368

I
iceconditions,377
ice,anchor-,372
ice,grease-,376
ice,pack-,374
ice,pancake -,375
ice,rafted -,374
identification, 370
implicitapproximation,67
indication value,378
indicator, 379
indicator,biological -,380
infiltration, 381
infiltration coefficient, 383
infiltration rate,384
infiltration, cumulative-,386
infiltration, deepwell-,388
initialconditions,63
inlet,947
input,397
interception,392
interception loss,393
interceptordrain,205
interface, fresh-water/salt-water -,308
interflow, 20
intermediatewaterlevel,690
intrinsicpermeability, 198
inundation,577
inverted siphon,663
ionicbalance,400
ions,major -,399
irrigation,401
irrigation efficiency, 404
irrigation,drip-,402

irrigation,micro-,402
irrigation, sprinkler, 69
irrigation,subsurface -,381
irrigation, surface -,82
irrigation,trickle-,402
isohypse,405
isotropy,406
iteration,407

model input,500
modeloutput, 504
modelpackage,503
modelling,502
moisturecapacity,differential -,862
moisturedeficit, specific soil -,97
moisturepotential,872
moistureratio,soil-,95
mole,347
molefraction ofwatervapour,505
monitoring,506
monitoringnetwork,471

Jacobianmatrix,408
jetty,347
juvenilewater,409

N

lagtime,455
landsideofthedike,85
landslide,805
latentheatflux, 885
latentheat fluxdensity,886
latentheatofvaporization, 827
lead,671
leakagecoefficient, 452
leakagefactor, 687
leakance,452
liquid ratio,102
lock,676
lock,guard -,675
low, 667,966
lowlowwaterspring,449
lowstage,450
lowwater,222,450
lowerreach,68
lunitidal intervals,462

M
maindrain,204
massbalance,58
matric(al)pressure,467
meanestablishmentoftheport,346
meansealevel,951
meantidalrange,781
mesh,540
meshcenteredgrid,541
mesotraphent,476
mesotrophic,477
metainformation, 478
middlereach,479
mineralization,482
mixingratio,474
mobility,483
model,484,501
modelarea,499
modelcalculation,497
modelconcept,498

naturalconservationvalue,514
n-daysum,417
Neumannboundarycondition,542
neural network,539
nitrification, 543
n-minute sum,423
nodalpoint,424
nodaltide,544
node,424
non-stationary model,491
normal,548
numerical model,492

o
objective function, 192
observation well,589,591
offline coupling,429
oilfield water,553
oligotraphent, 554
oligotrophic,555
on linecoupling,430
operational relationship,568
optimisation,parameter,582
outerdelta, 158
outerdunes,950
output, 504,803
outsidethedike,118
outsidetheharbour, 119
overfertilisation, 838
oxbowlake,720

parameter, 579
parameter,hard,580
parameter,soft -,581
partial differential equation, 173
partiallypenetratingwell,619
passagetothesea,949
path line,738
peakdischarge,25
percolation, 592

permeability, 196,593
pesticide,594
pF,595
phreaticlevel,267,337
phreaticsurface, 270
phreaticwater,271
phreatophyte,272
phreatotrophe,273
physiotope,275
piezometer,336,596
piezometric head,698
piezometric level,698
piezometric surface, 703
pile-screen, 578
plantcommunity,599
point ofspill,458
polder,600
polderwaterlevel,586
pollutant, 844
porosity,608
porosity,airfilled-,459
porosity, effective -,609
positional relationship,612
potential,soilwater-,613
precipitation,518
precipitation deficit, 535
precipitation deficit, maximum-,536
precipitation depth,525
precipitation excess,maximum-,533
precipitation intensity,529
precipitation intensity,average-,529
precipitation intensity,instantaneous -,528
precipitation,effective -,519
precipitation,excess-,532
precipitation,gross-,520
precipitation,net-,522
precision,615
pressure head,217
processchain,617
profile, soilwater-,905
psychrometricconstant,618
pump-and-treat,329
pumped drainage,64
pumped drainagearea,65
pumpingtest,602

R
radiation (flux), longwave -,711
radiation(flux),shortwave -,710
radiation flux density,global -,712
radiation flux density,longwave -,714
radiationfluxdensity,net -,715
radiationfluxdensity,shortwave -,713
radiation,global-,708
radiation,net-,709
radiation,solar -,713

radiusofinfluence, 396
rainfall depthcurve,627
rainfall depth,critical -,534
rainfall duration curve,627
rainfall duration,critical-,626
rainfallfrequencycurve,627
recessioncurve,442
recharge area,874
recharge,artificial -,381
recharge,artificial groundwater -,322
recharge,deepwell-,388
recharge,induced -,381
recharge,naturalgroundwater-,323
reclaimed lake,216
recurrence interval,348
reference level inBelgium,799
reference level intheNetherlands,545
refraction, 625
regime,628
regulate,to-,629
regulation boundary,547
regulation width, 114
reliabilityanalysis,45
reservoir, 753
reservoir,depth-control sluice-,427
reservoir, lock-,684
reservoir, storage-,684
residual,634
residual analysis,48
residual current,635
residue,630
residue,bound,631
resistance,aerodynamic-,932
resistance,canopy-,933
resistance,hydraulic-,934
resistance,periphery -,935
resistance,radial flow-,936
resistance,verticalflow-,934
resistance,verticalflow-,931
retardation,636
retention,637
retentioncurve,soilwater-,103
retentivirycurve,soilwater-,103
returnperiod,348
Reynoldsnumber,638
rheotrophic,639
rip,507
ripchannel,507
rise,887
riseofthetide,289
river,640
riverbasin,742
riverbed,649
river,glacial -,646
river,lower-, 641
river,rain-fed -,645
river,tidal-,643

river,upper-,642
Robinboundarycondition,651
robustnesstest,652
rootpenetrablezone,83
rootzone,943
rough growth,839
roughnesscoefficient, 937
roughnesslength,653
runnel,667,966
run-off, 13
runoff, groundwater-,324

safety dike,86
sagpipe,955
salinisation,852

salt intrusion,958
saltpasture,659
saltwedge,960
salt-water head,701
sandtrap,946
SAR,511
saturated zone,847
saturation,848
saturation deficit, 155
saturation index,850
saturation rate,849
saturation,degreeof-, 849
schematisation,657
scope,284
scouring,245
seadefence,952
seawater intrusion,958
secondarydike,86
sediment,894
sedimentation,660
seepage,446
seepage intensity,448
seiche,343, 661
sensibleheat(flux), 875
sensibleheat flux density,876
sensitivityanalysis,46
set-down,35
settlement byloadapplication,953
settlement,soil-,389
settlement,total-,953
set-up,572,574
shrinkage,432
shrinkagecharacteristic,433
sidepond,426
silt,664
silttrap,668
simulation,665
simulationperiod,666
sluice,673
sluice,drainage-,677,679

sluice,inlet-,674
sluice,outlet-,679
sluice,scouring-,677
sodiumadsorption ratio,511
soft hybrid model,493
soilheat flux density,99
soilmoisture,93
soilmoisturecharacteristic,96
soil moisturecontent,864
soilmoisturecontent,volumetric-,904
soil moisture,available-,94
soilwater, 100
soilwatercontent, specific equilibrium -,910
soilwaterdistribution, equilibrium -,873
soilwaterpressure profile, 900
soilwaterretention,908
soilwater,available-, 101
soil-waterratio, 102
sourceofspill,457
specific discharge,24
specific storativity,74
specific yield,565
spill,456
spillway,575
spraydrift, 689
spring, 116
stability,691
stage,583
stagerelationcurve,81
stage-discharge curve,436
stakescreen,578
standard time,346
state,782
staticmodel,494
stationary,695
stationarymodel,494
stationarywave,917
statistical distribution,696
steady,695
steady-statemodel,494
stem flow,692
STER1N,697
STERLAB,697
stochastic model,495
storage,70
storagebasin,105
storagecapacity, 72,77
storagecapacity,specific -,78
storagechange,76
storagecoefficient, 73
storagecoefficient, specific -,74
storagereservoir, 753
storagewidth,113
storage,specific -,71
storativity,73
stormsurge,706
stormsurgebarrier,707
Vll

streamline,744
streamtube,739
streamwidth,115
subsidence,389
subsidence byshrinkage,432
subsidence,land -,90
substrate,754
subsurface drainage,208
subsurface inflow, 328
succession,755
suction,961
sulphatereduction,756
summer-bed, 957
supercritical flow, 658
superposition, 757
surface run-off, 21
surface water,569
suspensivetransport, 795
swale,667,966
swell,156
swelling,965
systemanalysis,758
systemhead loss,759
system,hydrological -,365
system,water-,365

targetvalue,721
temperature,dew-point -,762
temperature,virtual -,764
temperature,wet-bulb-,763
tensiometer, 765
tensiometer pressure,766
tensiometerpressurepotential,767
terrestrial fluxdensity,714
terrestric,769
terrestric,semi-,770
thalassotrophic,771
thalweg,760
thrift basin,426
throughfall, free -,202
tidalcreek,672
tidal flat, 669,884
tidal inlet,947
tidalprism,291
tidalrange,290
tidalvolume,291
tide,286
tideland,659
tide,ebbslack-,420
tide,flood slack-,421
tide,high-,354,857
tide,low-,450
tide,neap-,773
tide,slack-, 419
tide,spring-,776

tide,turnofthe-,419
tide,wan-,777
tidelesspoint,777
timestep,779
tobreak, 111
tolerance,maximumresiduelimit-,632
tools,generic-,783
topofactor, 784
topological relationship,785
toxicity,788
toxin, 789
train,to-,549
transient model,488
transmissivity, 195, 790
transpiration, 791
traveltime,455
trench,309
tributary,647
trophic degree,796
trophicity, 796
tsunami,304
turbidity, 797

u
uncertaintyanalysis,47
unconfined groundwater,271
underwatermain,955
unit,235
unithydrograph,236
unsaturated zone,562
upper reach, 107
upstream,746
user interface, 804

vadosezone,562
validation, 806
vapour density,relative-,143
vapourpressure,144
vapourpressure,saturation -,145
variable,807
variable,dependent -,808
variable, independent-,809
variable,state-,810
velocity,apparent -,682
velocity,effective, 681
verification, 836
viscosity,854
viscosity,dynamic-,855
voidratio,607
volatilisation, 843
volume flux, 882
volumefraction ofliquid,904
vortex,939

w
wastewatertreatment board,962
water,888
waterallocation, 922
waterbalance,889
waterboard, district -,353
watercapacity,differential -,895
waterconservation, 896
waterconsumption, 924
watercontent,904
watercontent,volumetric -,904
watercontrol,892
waterdeficit, specific soil-,104
waterdemand,929
waterdemand,additional -,893
waterdepth,172
waterdistribution,925
waterequivalent ofsnow,901
waterholdingcapacity,908
water level,583,907,918
water level,high-,584
water level,normal -,585
waterlevel,normative high-,355
waterlevel,target-,588
watermanagement, 890,909
watermanagement, integrated -,391
watermanager,891
waterpressure,897
waterpressure,absolute-,898
watersystem,919
watersystem approach,920
watersystem component,921
watersystemmodel,496
watertable,332
wateruse,903
watervapourpressure curve,slopeofthe saturation
-.146
water,high-,354
waterbearing layer,927
watercourse,913
wavebreaking,296
waverun-up,305
wave,flood-,295
wave,long-,300
wave,short-,299
wave,solitary-,297
wave,standing-,302
wave,stationary-,302
wave,translatory-,303
weathering, 846
weir,750
weir,measuring-,473
weir,sharp-crested -,472
weir,thin-plated -,472
wellclogging,621
wellscreen,258

wetness,mass-,904
wetness,volume-,904
wetted area,513
wettedperimeter,512
whirlpool,203
wiltingpoint,845
windset-down,35
wind set-up,572
windwave,948
winter-bed,942

year,hydrological-,364

zoneofsaturation, 847
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