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INLEIDING..
DeN„V» Waterleidingmaatschappijwandeprovincie Groningen
(WAPROG)onttrekt sinds het einde van de jarenzestig,
ten behoeve vandedrinkwatervoorziening,wateruitde
diepe ondergrond in de nabijheid vanDeGroeve (Dr.).
Inhet voorjaar van 1972trad inditgebied hinderlijke
droogteschade op® Deze droogteschade bestond voornamelijk
uit scheurvorming inhet oppervlakkige veenpakket.Deze
scheurvorming is zeerwaarschijnlijk hetgevolg vaneen
grondwaterstandsdaling,welke drie oorzaken kanhebben:
1•De toenemende grondu/ateronttrekking door middelvan
pompputten ophet waterwinterrein.
2.Een algemenepeilverlaging, welke inhetkadervan
de ruilverkaveling werd toegepast,
3,Degrote droogte vanhetvoorjaar 1972*
Om de gevolgen van deze droogteschade tebestrijden en
om schade indetoekomst tevoorkomen,u/erdeengebied
van 15,9 ha.aangewezen alsinfiltratieproefveld (zie
bijlage 1) S
Na dat erin deloop der jaren nogalwat onderzoek is
gepleegd aan ditproefveld, werd eind 1979,insamenwer~
king met deLandinrichtingsdienst teAssenf besloten
eenklein gebied tedraineren endaarverder onderzoek
op teverrichten*Het proefveld werd in twee gedeelten
opgesplitst (gewoeld en niet gewoeld).Deze twee gedeelten
zijn ieder voor dehelftgedraineerd.
Inhet voorjaarvan 1984kregen wijvan ing.W.H.Naarding
vandeLandinrichtingsdienst teAssen,deopdrachtom
m„b»v„ deinmiddels verzaoieldegegevensvan het proefveld
te onderzoeken ofinfiltratie via drainbuizen eeneffectieve manier vangrondwateraanvulling kan zijnenomeen
literatuurstudie teverrichten naareerder verrichte
infiltratieonderzoeken.
Inhoofdstuk 1geven wijeenbeschrijving vanhet ge~
bied envan deinrichting van het proefveld* Alledoor
onsgebruikte formules en-theorieSnwordenuitgewerkt
enuitgelegd inhoofdstuk 2*
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Inhoofdstuk 3en4wordende gegevens van "DeGroeve"
uitgetuerktendeconclusiesgetrokken*Omdat erophet
proefveld nogalwatmis bleek te gaan ten aanzien van
u/atergemeten ujerd,hebbenwijgemeend om,inhoofdstuk 5,nog enkele kritische kanttekeningen temoeten
plaatsen bijdeopzet vanhet nieuwop te zetten proefveld
"Valthermond"®
Het laatste onderdeel vanonze opdracht,deliteratuurstudies viel een beetje inhet water,want over infiltratie
via drainbuizenis totdpheden nog erg weinig literatuur
uerschenen.Het enige matnog enigzins van belangtuas,
warenpublikaties over in-enuittreeweerstanden9 maarvan een samenvatting inhoofdstuk 6isgegeven®
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1 . GEBIEDSBE5CHRIJV/ING.

1•1 A l g e m e e n ,

InDe Groewe nabijZuidlaren(Dr)ligteentuatermingebied van deN.V.Waterleidingmaatschappijwoorde
provincieGroningen (WAPROG).Het gebied ligt ineen
oud stroamdal van deHunzemet eenprofielopbouwwaar
zand-en veengronden een grillig patroon vormen(zie
bijlage 2 ) . Een dergelijke opbouwvan de bodemis
gevoelig voor blijvendewijziging indewaterhuishouding.Doorde onttrekking van water uit debovengrond treedt verdroging op,maardoorschade voorde
iandbouw ontstaat.Dit kan zich manifesteren induidelijk
zichtbare en zeerhinderlijke scheurvorming,metname
in grasland.

1.2 De bodemkundige gesteldheid.
Het grootste gedeelte vanhet proefveld bestaatuit
veengronden (11,2ha).Het veen bestaat grotendeels
uit rietzeggeueenmet plaatselijk voorkomende houtresten (bosveen)* De bovengrond wordt gevormd door
duidelijk veraardveen.dat ca.20cm dik is enmeer
dan 8%lutum bevat.Op deovergang van veen naar
zand wordt meestal een gliedelaag aangetroffen(10a
15cm dik)welkevaak een geringe doorlatendheid heeft
maardoor de gronden,afhankelijk vandediktevandeveen™
laag,droogtegevoelig kunnen zijn.De tweede hoofdgroep
wordt gevormd door demoerige gronden (2,9 ha).Deze
gronden wordenonderverdeeld naar het al dan nietvoorkomen
van een duidelijke humuspodzol-B inde zandondergrond.De
moerige gronden vormen deovergang van de veengronden naar
de zandgronden.
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De zandgrondenworden voornamelijk alsruggen inhet
terrein aangetroffen.Zebestaan vanafmaaiveld tot
minstens 120cm diepte uit zeer fijn Zand.Dndernatte
omstandighedenisdoor inspoeling een zogenaamd A-B-C
profiel ontstaan met eenhumus houdende bovengrond van
15a30cm (A1)eneen donkerbruine B-laag vanca.15cm
dikte.Het humusgehalte van de bovengrond varieert van
5 tot 15%.Het leemgehalte varieert van 10tot 17,5%.
(bron:Onderzoek naar deinvloed vanuaterwinningop
hetinfiltratieproefveld "DeGroeve" H. Siebering 1974)
Deondergrond isoverwegend leemarm (minder dan 10%
leem)met verspreid overhet terrein lokale,slecht
doorlatende beekleemafzettingen opeendieptevan
+ 3m(zie bijlage3 ) .

1.3 Deopzet van hetproefveld,
Bijonttrekking vanwater aan dediepe ondergronds
zoalsdit gebeurt voor dewinning vanIndustrie-en
drinkwater, treden,afhankelijk vande geohydrologische
omstandigheden,raeestalverliezen vanwater uit debovengrond op» Het gevolg hiervan is eendaling vandeondiepe grondujaterstandf dikwijls gepaard gaande met schade
voor delandbouw* In "DeGroeve"openbaarde zich ditvooral door grote scheurvorming in debovengrond endoor
droogteschade*
0m de schade tebeperken enzoveel mogelijk tevoorkomen zijn een aantal maatregelengetroffen® Naast
maatregelen opbedrijfsniveau door betreffendegebruikers (het scheuren vangrasiandt afwisselend akkerbouw)moetinditverband het peilbeheersingsplan
genoemd i*Jorden#Ditplan voorziet indeaanleg enherprofilering van eenaantaiwaterlopen met de benodigde
kunstwerken enhet imatervoerend makenvan perceelssloten
voor zouermogelijkB
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Inmiddelsuitgevoerd beoogt deze maatregel,door peilverhoging indeopen leidingen enwateraanvoeruitde
Oostermoersche Vaart,het verlies tecompenseren.Een
relatief hoog peilin droge perioden zal infiltratie
totgevolg hebben.Het effect daarvan zal afnemen naar~
mate deafstand totdeopenwaterleiding (of randsloot)
groter wordt.Oraheteffect tevergrotenraoethetgehele
perceel van (infiltratie-)water warden voarzien.Door
een systeem van (drainage)buizen aanteleggenzou
deze voorziening optiraaalkunnenuorden.
Inhetgebied iseen vandepercelen (grootte+4ha)
eigendom van deWAPRDG9 Ditperceel isin 1980doorde
Landinrichtingsdienst ingericht alsinfiltratieproefveld*
Dehoogteverschillen binnen het perceel ende gegeven
(ongunstige)lengte/breedte verhouding (lengte 615m,
breedte 65m)bepaalden hetdrainagesysteem.0m nog een
enigzins aanvaardbare lengte van dedrains teverkrijgen
moesten de drainsin delengterichting gelegd worden.(zie
bijlage A ) .Erisgekozen voor geperforeerde ribbelbuis
(060mm)meteen omhulling van polystyreenkorrels in
Drakafolie.DeWAPR0Gs alseigenaresse,geeftvan jaar
tot jaarhet graslandperceel uit aaneen gebruiker die
daarvoor inaanmerking komt.Zijhecht ook waardeaan
een bedrijfszekeref goed vlak liggende grond en besloot
inoverleg enmetmedewerking van deLandinrichtingsdienst profielverbetering toe tepassen.
Gezien deuitkomsten van debodemkartering endehuidige
stand van de(grondverbeterings-)technieken,besloot
men het gedeelte tenwestenvan deinfiltratiesloot
temengwoelen en teegaliseren„ Voor zo'nbewerking
kuiamhet gedeelte ten oosten van deinfiltratiesloot
niet in aanmerking, enerzijds omdathet veenpakket te
dik is,anderzijds omhet effect vaninfiltratie ook
tekunnen volgen en vergelijken bijhandhaven vande
bestaande situatie.
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1»4Inrichting vanhetproefveld.
Tussenhet oostelijk enhetwestelijk gedeelteiseen
drainsloot gegraven (diepte+1,50 m ) . Hieropmonden
10drainsuit,5inelk perceel meteen lengte van
150men een onderlinge afstand van10m.De binnenste
3 drains aanweerszijdenvan de sloottuordengebruikt
om deinfiltratie temeten,terwijldebeidebuitenste
drains dienst doenalsbufferdraineomde zijdelingse
afstroming tecompenseren.De drainsliggen horizontaal*
Inhettuestelijkegedeelte op0,50 m"NAP (gem,1,40m
beneden maaiveld)en inhetoostelijke gedeeltevarierend
van0,35ra~NAP tot 0,65 m~*NAP (genu 1,20 -0,90m
beneden maaiveld).
Indedrainsloot isaan dezuidzijde een damtuandaangebracht,waaropeenVopo-pomp isgeplaatst meteen
urenteller eneenelektrode die depomp inworking zet
zodra hetpeilindedrainsloot 2cm zakt,Aande noordzijde iseendam met eenafsluitbare duiker aangebracht#
Deverdere inrichting vanhetproefperceel bestaatuit
het plaatsen van grondwaterstandsbuizen ineenaantal
raaien dmarsopdedrainreeksen op 1/4,1/2 en 3/4
gedeelte van delengte van een drainbuis(150m)»
Door buizen indedrainsteplaatsenkan dedrukhoogte
indedrains worden gemeten.In de buizen die geplaatst
zijn op een afstand van resp» 1men5muitdedrain
enop een diepte van resp» 1f60 mbeneden maaiveld en
2,00mbeneden maaiveld,,,kan degrondtaaterstand warden
geroeten*
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2.THEORIES
2.1 Inleiding.
Voor detheoretische benadering voor de aanvulling
van grondwaterdoor middel van hetontwateringssysteem,
wordtmeestal gebruik gemaakt van debestaande theorie
voorontwatering.
Wijhebben bijonze berekeningen gebruik gemaaktvan
de drainagetheorievanErnst*

2.2Stationaire stromlng tussendrains,,
Woordestroming tussen evenwijdigedrainsdefinieBrt
Ernst de drainageweerstand>.
n

y=
0

mm -

n

°

n

N

maarins £ = dedrainageweerstand (dag)
h m =destijghoogtevan het freatisch waterin
hetmidden vanhet perceel (m)
h Q = dehoogte van dematerspiegel in dedrain(m)
Nsseenkonstant over het gebied verdeelde
effectieve neerslag (m/dag)
Ish m <h Q enN negatie^datwil zeggen er isuateraanvoer door de drains eneenkonstant gelijkmatig over
het gebied verdeeld waterverlies doorwegzijging en/of
cappilaire opstijging, danu/ordt £ deinfiltratietueerstand
genoemd,
Deinfiltratieweerstand kanmordenonderverdeeld in
een aantal componenten nl,een horizontals ,een radiale,
een uittree ,eneen vertikale component.
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/'tot**^hor *^rad *^uit+^vert
Ernst leidde voor deverschillende componenten devolgende vergelljkingen af;

r

-

L?

^hor ~8l<D™"
cfrad= LW rad
duit = L W uit
avert ~ c
waarin; L= afstand tussen de drains (m)
kD = doorlatendheid van het pakket (m/dag) 2
c = wertikale weerstand (dag)
UoorW rad
. geldt de uolgende formulB bijeen Isotroop
homogeen pakket (Ernst);
rad

TFK

Bu

k = doorlaatfaktor (m/dag)
D - laagdikte (m)
B = natte omtrek van de drain(sleuf)(m)
W - specifieke weerstand
Zijn de vertikale en horlzontale doorlaatfactoren
verschillend (anisotropic)dan geldt;

k=x/nr"*
v

xy
VoorW •.zijn, voor infiltratie, geen bruikbareformula's beschikbaar®
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Wanneer usetemakenhebben met drains in eendrainsleuf
maarvan dedoorlatendheid niet te sterk afmijktvan
dedoorlatendheid van deongeroerde grond, dattuilzeggen,
erisgeen discontinuiteitinhet freatisch vlak opde
overgang sleuf,ongeroerde grond, dankunnen wetii.,
definieren als(in infiltrerende toestand).'
•..
W

h
-h.
on d

uits"-TN~"

waarint h =hoogte uiaterspiegelindrain (m)
h. =hoogte freatisch vlak indrainsleuf (m)
L -afstand tussendrains(m)
N =hetinfiltrerende debiet (m/dag)
Iser bijde grens van dedrainsleuf uel eendiscontinuiteit en/of iser indesleuf geen sprakevan een
gelijke waterstand,danmoetvoor h.het peilvanhet
freatisch vlak onmiddelijk naast desleuf genomenaorden®

2.3De inrichting van een meetopsteiling®
Wiilenwijinhetveld deinfiltratieweerstand bepalen
enook deverschillende componentenhierint dan zuilen
weeen meetopsteiling moeten maken,die hiervoor voldoende informatie oplevert»
Hieronder zuilenwijeenmeetopsteiling voorstellen,
uaarbijwe ervanuitgaan dat devertikale component
veruaarloosd kan uorden,Bijinfiltratie zalditmeestal
het geval zijns zo niet,danisceenvoudig tebepalen
door boven enonder de storende laag de stijghoogte
temeten.
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AH

Fig. 1:De meetopstelling metde gebruikte symbolen.
Als debreedte van de drainsleuf verwaarloosbaar is
ten opzichte van X„,mat eigenlijk altijd net gevalis,
enwe een infiltratiefluxhebben vanNm/dag,dan gelden
de volgende formules:
voor het debiet qop afstand Xvan het midden
q =-NX

(negatief omdathet water innega™
tieve richting stroomt)

eninhet gebied methorizontals stroming
q =-iKD

i=verhang = dx

kiezen we X.zodat tussen X=0en X=X1 de strominghorizontaal is,dan geldtvoor het gemiddelde verhang T
enhet gemiddelde debiet qop dit traject
h

1 =

o -h X.

AH.

tot
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X
-N —*r en q=-lKD
NX*

KD

2liT

1

Dpm:Bartelds e.a.(1982)gebruikten eenzelfde rekenu/ijze
voor de stroming tussenevenwijdigewijken in "Valthermond".Inplaatsvanqophet trajectvanhorizontale stroming,vulden zeq 1 ,zijndeheteenzijdige debiet,uit(in)eenwijk,in.Dit zoualleen correct zijn
alsereen constants stroming is wanwijk 1naar wijk 2,
zonder dat eronderweg verliezen zijn.Dit isechter niet
het geval, daarhetpeilinbeide wijken gelijk is.De
wijkafstand bedraagt 170m,terwijl dedoor hun gebruikte
peiibuizen 10muit dewijk eninhetmiddenvanhetperceel
stonden.Op 10muit dewijk isq 1 Q =0s88q..finhetmidden
isq = 0 , zodatq=0s44q...Hieruit blijkt datdetuerke™
lijkeKD waarde slechts44$wan dedoor Barteldse.a»
gevondenwaardeis.
Nu kunnen we dehorizontale component van deinfiltratie bepalen
L2

ohor

KD

en

X AH

2

chor

NX

L = 2X

2

1

2

v/oordeuittree componentgeldt.*

<Puit~ N
omdatuoor detotale infiltratieweerstand geldt
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AH

/tot

=

+AH2 + AH3

—™~

- g ~ —

en
^tot " ^hor

+

<*rad

+

4uit

geldt woor de radiale component :

/ l H 1 4- ^ H 2 + AH 3

AH

X§

x

2AH1

^H3

AH0

x1
tot slotkunnenmeUT .
enW ...bepalen
uit
rad
uit ^
W

^H

/uit _

uit =~TxT7 - ^ N2XJ
/

M

s.

AH,

x;

,2

AH,

2®hDedefinitievan
deradiale weerstand,
De radiale ueerstandiseen vrijalgeroeenbegripinde
drainage/infiltratie problematiek® Toch wordterin
deuerschiilende publikatiesverschillend tegenaan
gekeken.Opzich zelfisditgeen bezwaar*Weibezuaarlijk is,dat
deuerschiilende zienswijzenf door elkaar gebruiktworden,uat dubbeltellingenopkanleveren#
Wijzullentenenander toelichtenmet onderstaand
uoorbeeld.
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1

1

N = Os005 m/dag

AH

!•!

AH.

X=1-0(j)
1Q0n

«6H1 +AH 2
AH

1 "

AH

2

=

°'

25m

en

= 100(dag)

/tot

Fig. 2%l/oorbeeldbeschouuing radiale weerstandmet
gebruikte symbolen.
We beschouwen bovenstaande stationaire situatie« Devertikale-en intreemeerstand zijn op0gesteld,X=10m
wormt de (aangenomen )scheiding tussen radiale enhorizontale stroming.
De totale drainageweerstand is 100dagen,
Uit de formuiesvan paragraaf 2«3volgt:
KD= 16m2/dag

frad "<ftot"^hor" 2 2

(da

^

Sommige auteurs gaan anders tewerk9 zijstellen
AH

<3rad
met:
voor>.

T

,

AH2

— i n ons g e v a l —rr™ - 50 (dag)

H„ J =hettotale peiluerschil over hettrar
rad
jektmet radiale stroming
stellen zijanaloog;
^

O I

._ h o r

h„er

_ ,

x 5 Qf£jag)

_ 1A-

1, ,= >. + r . - 100:dag
^tot <3hor ^rad
••
De bowenstaande zienswijze isniet inovereenstemming
met de theorie vanErnst* ImmersErnst berekent.*
<W

met

"8KD"

=

78

idagi

In de tweede ziensuiijze u/ordt de formule:
(L - 2X)'

50 ^dag^

Anders gezegd.Ernst definie'drtde radialeu/eerstand
-^s ^ e e * t r a weerstand dieonderwondenu/ordtdoorde
afwijking van dehorizontalerichting®
In detueede zienswijze isde radiale weerstand,de
enige weerstand op het trajekt met radiale stroming,
a

Beide zienswijzen zijn verdedigbaar enhebbenvooren nadelen,Menmoet echtermel eenkeuze makenenniet
zoalsBartelds e„a® (1982), de horizontale weerstand
viaErnst ende radiale via deandere methodeberekenen,
Dit levert inons voorbeeld devolgende dubbeltelling
op®

I

2

^ h o r " ^8KD "

78

>da^

AH

<frad

=

2

-JT

s 50 fda91

' t o t = < W * <frad "

128

*»•*

!!

u/at n i e t k l o p t met:
a H ^ &H2

<T,t o t

100 (dag)! !
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2,5 Praktische problemen bijmetingen inhetveld*
Deinparagraaf 2®3 omschreven theoretische proefopstelling9 wordtinde praktijk zelden gerealiseerd,
eni»ielam devolgende redenen,
Het meten indegeroerde grond van de drainsleuf,levert
een grote spreiding op in demetingen.Men isalleen
gei'nteresseerd inde totale weerstand en niet inde
afzonderlijke componenten.
Wanneermen dewerking van een drainage/infiltratie
systeem mil beoordelen,isde totale drainage/infiltratieweerstand een goede maat.De afzonderlijke componenten verschaffen informatie oyer de oorzaken van
een eventuele slechte werking*
Wanneer men over een proefveld beschikt,waarvanhet
profiel uoldoende homogeen gebleken is,kan men zoook
dewerking vanverschillende buistypen enomhullimgsmaterialen meten.
Wil menwel deafzonderlijke componenten van dedrainage/
infiltratieweerstand meten,maar nietin de drainsleuf
zelf,dan zalmende stijghoogte opdegrens vande
drainsleuf trachten teberekenen,uitminstenstuiee
waarnemingens inhet trajekt met radiale stroming»
Men gebruikt hiervoor deformule vanThieme:
^0

h 2 -h1

waarin:

7fk

resp.h«:
! resp» R„:

In

R

1

stijghoogte inpunt 1resp,
punt 2is
afstand vanpunt 1resp,punt2
tothet hartvan dedrain

H
yrrr0 volgt danalskonstante uit devergelijking,door het invullen vande

meetwaarden.

16

Nukan door voorFL de grens van dedrainsleuf tekiezen en voorR~enh ? eenvan de bekende punten,h^
uitgerekend worden®
Wanneer uemetdeze methodewerken,hebbenwedusvijf
peilbuizen nodig,nml.: 1inde drain,2inhet radiale gebied en2inhethorizontalestromingsveld.
Vaak tracht menmet 1buisminder tevoldoen,door
slechts 1buisop de grensvan radiale en horizontale
stroming teplaatsen,
Dit heeft echter bezwaren.De grensisalleen redelijk
tebepalen alser betrouiubarebodemgegevenszijn.
Bovendien isergeen sprake van een scherpe grenss
maar van een overgangs zone*
Een algemeen bezuiaartegen boven omschreven methode
iss dat er eenmengvorm tussen meetgegevens entheoretische berekeningen ontstaat,waardoor de betekenis
van deuitkomsten afneemt.Het is nuimmersnietmeer
mogelijk de theorie aan depraktijk tetoetsen,wat
vooral voor deradiale enuittreeiueerstandeninteressant zou zijn*
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3.VERWERKING VAN DEMEETRE5ULTATEN.
'
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3.1 Oe berekening.
Gedurende4achtereenvolgende jarenisinhet groeiseizoen (vanmei tot en met September)hetpeil inde
drainsloot opgepompt tot een hoogte van0,12m + NAP^
uiaardoor eeninfiltrerende situatie ontstaat.In deze
seizoenen zijn in ongeveer 14daagse periodes de stijghoogtes in de drain* op 1men op 5mopgenomen« Uit
deze gemeten stijghoogtesu/ordennude gemiddelde stijghoogteverschillen tussen drain en 1m U H J en tussen
1
drain en 5m ( A H J bepaald.
Terverduidelijking zal indithoofdstuk steeds peilbuis
32(zie bijlage4)in deperiode van8juli tot 15juli
1983 alsvoorbeeld wordenmeegenom^n.
drainno,:
opnarae
datura
8/7 1983
15/71983

32
afstand:
1/4L
Peilen t.o.v.NAP
A H incm
infiltratie H op 1m
H op 5in
gem,LenR
hoogte
L
R
L
R
1 m 5m
+
+
+
+
11 14
D,13
0,01 0 t 02
0903""0,01
+
+
11 20
0,12
0 9 04 0 f 03" 0,10™0,06"

Tabel 1.:Stijghoogten incm.
Perperiode isook steeds"h¥taantalTdraalurenvan
depomp opgenomen* Door hetaantal draaiuren te vermenigvuldigen metde capaciteit van depomp (45m/uur)
k.rijgen we de totaal verpompte hoeveelheid per periode.
Door deze hoeveelheid tedelen doordegelnfiltreerde
oppervlakte (15000m )enhet aantal dagen per periode,
krijgenwe deinfiltratieflux(.mm/dag)'.
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periode

dagen

fi/7- 15/7

draaiuren
pomp

totaal totaal infiltratieflux
m3
mm
mm/dag

22,9

1029

68,6

9,8

Tabel 2.:De infiltratieflux.
Hierbijzijn weervanuitgegaan datalle drains,dus
ook de bufferdrains evenveel water infiltreren.Dit
blijkt echter niet het geval te zijn,zoals blijkt uit
dewaterbalans.

3.2 Dewaterbalans.
De waterbalans uoor dit gebied luidtalsvolgt:
Infiltratie + neerslag =verdamping +wegzijging +
bergingsverandering
De bergingsverandering is,doordat hethier eenstationaire toestand betreft,teverwaarlozen® De verdamping
wordt gelijkgesteld aan deverdamping,zoals dieisgemeten
door hetKNT1Istation Eelde,vermenigvuldigd meteen gewasfactor van 0,8.De neerslag wordt dagelijks gemeten op
het proefveld zelf,Omdat de infiltratieflux bekend is
volgt dewegzijging als enige onbskende uit dewater~
balans.

periode |infiltratie
8/7-15/7I9,8

neerslag

verdamping

wegzijging

0,0

3,4

6,4

Tabel 3.:Dewaterbalans inmm/dag.

3*3De gecorrigeerde berekening.
Deze wegzijging kanonderverdeeld worden in een wegzijging
naar deondergrond enineen afstroming naar dezijsloten®
De zijdelinyse afstroming kan bijbenadering wordenber^kend uit degegevensvan de peilbuizen die tussen de
zijsloot en debufferdrains staan.Probleem hierbijis
dat de bodemkonstante (KD waarde) niet nauwkeurig bekend
is.
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Uitderapporten van dr.R B A e Feddesen mej.M„G„ van
Steenbergen, 1973,en vanH» Siebering, 1974,kaneen
schatting van deKD uaarde gemaaktujorden® Datdit niet
meerkan zijn alseen schatting,blijktuit het feit dat
deKDwaarde sterk varieert over hetgebied® Wijhebben
gerekend met een gemiddeldeKD waardevoor het gehele
2
gebied van 10m/dag,,
De zijdelingse wegzijging tnoetaanzienlijk zijn,want
invoornoemde rapporten uiordtgeconcludeerd datdeuegzijging naar deondergrond 1,5 a2mm/dag is# Omdat onder
het gedraineerde gedeelte een eilandjevan slecht door-.
latende beekleem ligt isdeverwachting dat indit gebied
nog minder water naar de ondergrond inegzijgtendan moet
vrijuielalles zijdelings afstromen®
Daar dezijdelingse afstroming volledig gevoed wordt
door debufferdrainskan men concluderen dat dezebufferdrainsmeer u/ateruit de sloot opnemen alsdeinfiltratie™
drains# Hiervoor hebben uiijde infiltratieflux vande
infiltratiedrains gecorrigeerd doorhet gemiddelde peil~
verschil van depeilbuizen die op 1men op 5 muitde
sloot opeen lengte 1/2 Lstaan, tevermenigvuldigenmet
deKDwaarde (10)en de totaie lengte van de drain (150m)
en tedelen door deafstand waaroverdit peilverschil
voorkomt (4 m ) . Hieruit volgt dan hetaantal m dat extra
indebufferdrains verdujijnt.Door deze m af te trekken
van het totaal aantal m krijg jedegecorrigeerde infiltratieflux.
gem* peilverschil
inm
0,035
oorspronkelijke
3
m
1029

KD uaarde
10m/dag
0,35

afstand
4m
0,0875

3 ..
gecor,
m diein
m3
bufferdrain
verdwijnen
976,5
52 5
s

mm

65,1

Tabel4 # :De'gecorrigeerdeinfiltratieflux.

lengte
150ra
13,125

4 bufferdrains

^Itl-^—

gecorrigeerde
infiltratieflux
mm/dag
9,3
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Door nu degecorrigeerde infiltratieflux samenmet
4H 1 en4Hr inhet speciaal uoor hetinfiltratieproefveld "De Groeve" geschreuen cornputerprogamma"INFIL"
(zie bijlage 5)in teuoeren,volgtyiadeformules
beschreweninhoofdstuk 2,de totale,radiale enuittreeweerstand perpeilbuis per periode indagen,,De
horizontals weerstand is,doordat dedrainafstand zo
gering is (10m), vertuaarloosbaarklein(minder dan2
dagen)® Het programmaberekent onmiddelijk degemiddelde
uieerstand per periode over depeilbuizen die inhet
beschoutudegedeelte staan(zie tabel5 ) .

3.4 Het niet gedraineerde gedeelte®
Doordat jenuhebt berekend u/ater inhet gedraineerde
gedeelte naar deondergrond verdusijntjkun jedit transformeren naar het niet gedraineerde gedeelte* Bijhet
proefveld "DeGroeve"isdit echter niet mogelijkf daar
hetgedraineerde gedeelte juist boven een eilandje van
slecht doorlatende beekleem ligt (zie bijlage 3 ) ,die
inhet niet gedraineerde gedeelte volledig ontbreekt*
fflaarook al zou deze beekleem nietinde ondergrond
uoorkomen,dan nog zou de transformatie problemengeven»
Feddes envan Steenbergen (1973)enSiebering (1974)
hebben destijdsmetingen naar de c-tuaardevan dediepe
ondergrond gedaan,Hiervoorhebben zetwee raaienuitgezet (zie bijlage 2), maarbijraai Ainhetgemengmoeldegedeelte ligt enraai Binhet niet gemengiuoeldegedeelte* Zijkwamen op gemiddelde c-maardenvoordediepere lagenvan respectievelijk 730 dagen en 204dagen*
Hiertussen zitduseenverschil van 526dagen,terwijl
erniet bekend isof er een scheiding aanwezig isen
zo jauaar die loopt.Inhetgebied rondom raaiBzal
dusveeimeer water naar deondergrond luegzijgenalsin
hetgebied van raai A# Hoeveel deextrauiegzijgingbedraagt isuit deonsbekende gegevens niet precieste
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n i e t Gewoe I d

Getnoeld

periode

totaal

radiaal uittree

totaal

radiaal uittree

1980 1 3 - 6 / 2-"i
: 2-7/24-7

20,3

12,9

7,3

12,7

7,4

5,3

29,4

17,6

11,9

24,4

8,8

15,6

2 4 - 7 / 4-9

23,8

11,6

12,2

14,8

5,5

4,3

4-9/18-9

22,7

11,3

11,4

13,4

7,0

6,4

1-5/14-5

31,6

12,3

19,3

25,7

7,1

18,6

14-7/29-7

15,1

8,5

6,6

16,2

6,9

9,3

2 9 - 7 / 7-8

23,9

9,5

14,4

27,4

7,0

20,4

7-8/14-8

18,2

6,9

11,3

19,5

4,7

14,8

14-8/28-8

26,5

8,9

17,7

25,0

5,6

19,4

28-8/11-9

29,1

10,2

19,0

27,7

9,4

18,3

1982 1 9 - 5 / 2-6

95,6

13,8

81,8

68,0

15,7

52,3

2-6/17-6

88,6

8,8

79,8

65,9

. 22,3

43,6

1 7 - 6 / 7-7

85,1

11,1

74,0

65,7

21,5

44,2

7-7/26-7

49,1

9,0

40,1

38s6

10,7

27,9

26-7/11-8

48,2

9,2

39,0

35,2

9,2

26,0

11-8/24-8

65,3

9,6

55,7

45,5

9S6

35,9

28-9/14-9

72,3

9,4

62,9

53,6

12,9

40j8

1983 1 7 - 5 / 3-6
4 - 7 / 8-7

155,6

77,8

77,7

116,0

58,6

57,4

29,2

14,6

14,5

25,3

10,4

14,9

8-7/15-7

25,7

12,8

12,9

23,9

12,2

11,7

15-7/22-7

26,5

14,3

12,2

28,0

10,5

17,5

2 2 - 7 / 5-8

26,0

13,1

12,9

29,0

9,2

19,8

5-8/18-8

33,1

11,4

21,7

37,2

13,2

24,0

1 8 - 8 / 5-9

34,3

10,2

24,1

40,4

16,6

23,8

__ _.
1981

Tabel 5 . : De gemiddelde tueerstand per periode in dageru
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bepalen.Dus ook het precieze infiltratiedebiet is niet
te bepalen en dan kun jeook de infiltratieweerstand
niet berekenen.
We hebben echter wel een schattingsberekening kunnen
maken.Hiervoor hebben we aangenomen dat de cappilaire
opstijging verwaarloosbaar is en dewegzijging 1,5 mm/dag
bedraagt.We stellen de wegzijging gelijk aan het in~
filtratiedebiet.We gebruiken de formule;
hn--hm

s~ °

waarin: J* - de infiltratieweerstand (dag)
hg"*de hoogte van de waterspiegel in de sloot (m)
h = de stiighoogte wan het freatisch water in
het midden van het perceel(ra)
q =het infiltratiedebiet(ra/dag)
Uit de gegeuens blijkt dat h n - h -0f60m ongeveer het
gemiddelde is.Als we nu dewaarden inwullenj dan volgt

JT" 076W- - 400 < d a 9 )
Rekenen we echter met de formule wanErnst?
2
j , «_ L _ + L W

e n u =^

ln

_D_
w

waarin: y - de infiltratieweerstand (dag)
L = de afstand tussen de ontwateringsmiddelen (m)
K = de doorlaatfactor («/dag)
D = de dikte van de watervoerende laag (m)
W = de radiale weerstand (dag/m)
Q =de natte omtrek (m)
w
en stellen we k= 1m/dags D= 10m enB = 3m, dan volgt
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W

» 3TTO ^

1

f - = 0,38dag/ m

en

<r- BTTTTO + 6 0 - 0 ' 3 8 - 6 8

da9

Als jenu aanneemtdathetverschil tussen deverticale
enhorizontale doorlatendheid een factor 10is(aniso~
tropie)b.v.K v e r t =0,1 enK h o r = 1,0,dan volgtvoor
deK r a d = V Xwert^hor' = D , 3 2 e n j e v e r u a n 9 t d e K u i t
bovenstaande berekening door de nieuiugevondenKracj>
dan volgt hieruit eenWvan 1,4dag/ m eneen^ van129(dag)„
Uit het grote verschil inuitkomstenblijkt weldater
ergensiets misgaat.Wat erexactraisgaatvaltniet
precies te zeggen,maarhetmeest aannemelijk isdatde
fout inhet infiltratiedebiet zit(dit isin depraktijk niet gemeten)of indeK enDuaarden,
Een andere regie mogelijkheid isdathet profiel niet
homogeen is,zoalswijaangenomen hebben, zodat de formule vanErnst niet op dezemanier gebruiktmag worden,
Bijeen niet homogeen profiel most gerekend uordenmet
lif=- 1 - In

€KD

u
waarin OHeenvormfactor voor de homogeniteit vanhet
profielis*
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4.CONCLUSIES "DEGROEVE".

4.1 Algemeen.
Oraeen goed overzicht vandeonderlinge verschillen
en deonderlinge verbanden van deverschillendeiueer~
standen te verkrijgen,hebbenuiedegemiddeldeweerstanden in grafieken uitgezet (zie bijlage 6), Indeze
grafieken hebben wedeweerstand opdevertikale as
uitgezet, tegen dedata opdehorizontaleas.
Omdat erverscheidene perioden voorkwamen metonvolledige gegevens,hebben u»ede niet aaneengesloten
perioden weergegeven meteen onderbroken lijn.V/erder
hebben weonderscheid gemaakt tussen het geuioeldeen
het niet gewoelde gedeelte.De totals ,radiale en
uittreeuieerstandenzijn inverschillende grafieken
weergegeven.
De gemiddelde weerstanden,die doorhet computerprogramma zijnberekend,uorden beschouu/d als zijndede
gemiddelde waardeperperiode.
Door temiddelenworden toevallige fouten weggewerkt
Het blijkt namelijk dater tussen depeilbuizen soms
grote en onverklaarbare verschillen voorkomen,waardoor men een verkeerd beeld van deuitkomsten zoukunnenkrijgen.

4.2 De vergelijking tussen hetgewoelde enniet gewoelde
gedeelte.
Uit eenvergelijking vande totaleweerstand inhet
gemengwoelde enhet niet gemengwoelde gedeelte blijkt,
datervrijwel geen verschil is tussen beide gedeelten.Alleen springt 1982erinhet gewoelde gedeelte
bovenuit.Dit blijkt helemaal toe teschrijven te
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zijn aan een verhoging van deuittreeweerstand (zie
bijlage6c).
Deze verhoging van de weerstand kan nietbelnvloed
zijn door het mengwoelen,omdat ertoteenmeterbeneden maaiveld gemengwoeld is.De drains liggenop
een gemiddelde diepte van 1,40meter beneden maaiveld.
De drains liggen dus nog 0,40 meter inde ongeroerde
grond.De verhogingrnoetdusaan andere oorzaken wor~
den toegeschreven(zie4.3).
Erkan dus geconcludeerd worden,dater geen aantoonbare verschillen zijn tussen het geiuoeldeen hetniet
gewoelde gedeelte.Dit wordt natuurlijk in grote mate
veroorzaakt door het feit datain beide percelen,de
drainbuizen indeongeroerde grond liggen.
Op grond wandeze gegevens mag men niet zondermeer
concluderen datmengwoelen totaal geen effectheeft,
De slecht doorlatende gliedelaag,die beschreven is
inhoofdstuk 1„2S wordt doorhet mengwoelen natuurlijk
wel doorbroken,zodat ermeeren gemakkelijker cappilaire opstijging plaatskan vinden® Ook wordtde
doorwortelbaarheid naar deondergrond sterk verbeterd.
Of woelen al dan niet effect heeft zaldushoofdzakelijk afhangen van eventuele storende lagen inde
ondergrond.

4.3De vergelijking tussen totale ,radiale enuittreeweerstand.
Uit deuitsplitsing,van de totale u/eerstand enradiale en uittreeweerstand,blijktheel duidelijk dat
het grootste gedeelte vandeweerstand veroorzaakt
wordt door deweerstand die optreedt in dedrainsleuf(uittreeweerstand).
Vooral in 1982openbaart zich dit heel sterk.Dit
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wordt veroorzaakt door hetfeit, datde drainbuizen
totaal dichtgegroeid uaren,met zwammen,sponsenen
algen.
Begin 1983 zijndedrainbuizen voordeeerste keer
op een goederaanierdoorgespoten.Deuittreeuieerstand
zakte dan ook bijna naarhetoude nivo terug.Op een
goede manierdoorspuiten mil zeggen,datdegrond
eerst ineen verzadigde toestand (met water)wordt
gebracht,doorhet opzetten van hetpeil indeinfiltratiesloot totinfiltratiehoogte.Hierna isdesloot
helemaal afgelaten en zijn dedrainsdoorgespoten.
Indevoorgaande jaren isdegrond niet ineenverzadigde toestand gebracht,met alsgevolg dathetingespoten water onmiddelijk inde grond verdween en
deverontreiniging indebuisachterbleef.
De radiale weerstand blijkt in alle jaren engeduren™
dehethelerneetseizoen vrijwel konstant teblijven,
Alleen hetvoorjaar van 1983schiet erin negatieve
zin bovenuit* Deze uitschieter uiordtveroorzaakt door
eln enkel uiaarnemingspunt,Daar het voorjaar van1983
extreem nat isgeweest,kan dit demeting ernstig
beinvloed hebben, zodat aandeze waarneming niette
veel waarde gehecht moet worden.Dit blijktookwel
uithet feit datdeuittreeweerstand indat voorjaar
extreem hoog is*

4,4De invloed vanhetwater.
De grafiek van deuittreeweerstand geeft in deloop
van hetrneetseizoeneerst een daling en daarna een stijging van deweerstand tezien.Dit kan gemakkelijk verklaard worden doorhet verschil inviscositeit van
het water bijverschillende temperaturen*
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Alsweaannemen datde temperatuur vanhet water binnen
het meetseizoenkan variBrenvan 5 Ctot 15 C,dan
krijg jeeen viscositeitswaarde vanrespectievelijk
1,57.1Q~3 kg.m~*1.s""1 en 1,14.10*"3kg.m~ 1 .s~ 1 .Ditgeeft
een verschil inuieerstandvan 37$.Bijhoge temperaturen ishet waterminder visceus en zaldus gemakkelijker
de grond in stromen.Alswe deze 37%in de grafieken
invoeren dan haalt dit,voor het grootste gedeelte,
het dalende effekt van deweerstand indezomermaanden
weg.
Inhoeverre bepaalde bacterien nog invloed hebbenop
deuittreeweerstand binnenSen seizoen,kunnen wij
aan dehand vande aan onsbeschikbaar gesteldegegevensf niet zeggen.Dat bacteriSn invloed kunnen hebben
staat zonder meervast* Ir,Stuyt,van hetI8C®UJete
Wageningen* heeft geconstateerd dateronder bepaalde
omstandigheden door bacteriSn een slijmhuidjewordt
gevormd, datalseen ondoorlatend laagje rondom de
drainbuis gaat zitten* Dit zou duseenhogere weerstand
tot gevolg hebben* Het isechter ook bekend dater
zich bepaalde bacteriSn kunnen ontwikkelen,diezich
gedragen alsdraadwieren endie door delossestructuur rondom dedrainbuis,zorgen voor eenverminderde
weerstand,,
draadwierachtige
bacterien metlosse
,&&£yctuur
drainbuis

perforatie
Fig. 3:Draadwierachtige structuren rond drainbuis,
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Om echter precies teluetentekomenmat er nou op bacteriologisch nivo rondom een drainbuis gebeurt,zal
ereen zeeruitgebreid enintensief onderzoek naarde
chemische samenstelling vanhetwatermoetenkomen.
Er zalvan hetbinnenkomende water o.a,het electrische
geleidingsvermogen (E.G.V.)en desamenstelling van
het water ten aanzien van Cl", SO?",NOT, Fe 2 + , F e 3 +
2+
enMn onderzocht moeten worden.Verder zal erften
aanzien van eenheleboel bacteriBndeminimalegroeifactor voor een ofmeerdere van deze stoffen ofverbindingen van deze stoffen^onderzochtmoetenworden.
Het zal duidelijk zijn dateen dergelijk onderzoek
alleen op labaratoriumnivouitgevoerd zalkunnenworden,
ook alvanwege desteedsweer veranderende samenstelling vanhet aangevoerde water.Bovendien zal zo#n
onderzoek dusdanig veel tijd in beslag neraenenmede
daardoor zoveel gaan kosten, terwijl het effectvan
de bacterien vrijklein is,dat hetonderzoek tenene
male geen rendement zal opleveren,
Men moetechter tenalle tijden dekwaliteit vanhet
gelnfiltreerdewater inde gaten houden.In voedselrijk water zal snel algengroei optreden,wateente
grote weerstand tot gevolg zal hebben® Ijz2errijk water
infiltreren zoukunnen betekenen dater extreemveel
verstoppingen zouden gaan optreden indebuizen,waardoor
het rendement van de infiltratie omlaag zou gaan.Chemisch
verontreinigd water zou het grondwater sterk kunnen verontreinigen waardoor zelfsproblemenvoor de volksgezondheid
kunnen ontstaan.

4.5 Oprnerkingen tenaanzien van "De Groeve".
Uitde gegevens die wijhebben gebruikt enuit deuitkomsten van deberekeningen blijktduidelijk datopdit
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proefveld infiltratie via drainbuizen zeer zeker zin
heeft. Inmei 1984komt ernamelijk tueerscheurvorming
v/oorinhetoostelijke, nietgewoelde,gedeelte.Hieruit
blijkt dat men bijeen slootafstand van 60mhieral
nietgenoeg watermeerkan infiltreren.Dat drainbuizen
wel voldoende waterkunnen infiltreren blijkt uit het feit
dat het freatisch vlak inhet gedraineerde gedeelte rond
de0,50 mhoger ligtalsinhet nietgedraineerdegedeelte,
Tevenskan men sneller reageren opweersinvloeden.
De slootafstand verder verkleinen isbedrijfstechnisch
nietroeerverantwoord, zodat drains deoplossing vormen.
Bijhet gebruik van drains is,in tegenstelling totslotens
het schoon houden erg belangrijk.Hierraeekanhethele
infiltratieprojekt slagen of falen.
Ook ten opzichte van de gegevens diewijhebben gebruikt
voor onze berekeningen valtnog welmatop temerken,
Wijzijn er namelijk vanuitgegaan datdepomp precies
45m/uur opkanpampen* Pompen zijn echter nogalge»
voelig voor verschillen inopvoerhoogte, zodataandeze
waarde getmijfeld mag worden.We wetenvrijwel zeker
dat de slootbodem niet waterdicht is,zodat ook daardoor
nogal mat waterverloren kan gaan» Er isop ditmoment
echter niet nauwkeurig temeten hoeveel waterdaaruit
verloren gaat*Ook dewegzijging naarde zijsloten is
door ons bijbenadering uitgerekend®
0m deze problemen in de toekomst tevoorkomen zouhet
aan tebevelen zijn am eendraindebietmetex opdedrains
aan tesluiten (zie paragraaf 5*2),Mocht dit financieel
niet haalbaar zijn,dan zou met eenkleilaagje desloot
kunnen worden bekleed zodatdeze waterdicht wordt* Als
verder dedrie binnenste drains alleen gevoed zouden
worden via depomp,dan zou ook hetprobleernvande
zijdelingse wegstroming opgelost zijn.
Ten slotte zouden wijopwillen merken dat ditproefveld door zijn heterogeniteit inprofielopbouw eigenlijk
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niet geschiktisalsproefveld voorbaanbrekend infiltratie onderzoek.
Een mooi aanvullend onderzoek zou kunnen zijnomeens
uit te zoekenu/elkemethode het meestrendabel isvoor
delandbouw; beregening ofinfiltratie.
4.6Effecten vanpeilverandering in deinfiltratiesloot.
We beschouwen een systeem vaninfiltrerende drainbuizen
dat zich in een stationaire toestand bevindt.De infiltratieflux isdan gelijk aan "de vraag"van hetland:
cappilaire opstijging +tuegzijging+zijdelingseafstroming =infiltratieflux.
Infiltratieflux= totale stijghoogteverschil/infiltratieweerstand,
Ueranderen we nuhet infiltratiepeil dan zal zichna
enige tijd een nieuuiestationaire situatie instellen.
Wanneer "de vraag"van hetland niet verandert5 zalde
infiltratieflux weer deoude uiaardeaannemen,Als ook de
infiltratieuieerstand nietverandert,dan vinden useeen
veranderde gronduiaterspiegel die gelijk is aan depeilverandering inde sloot.
De bedoeling vaneen peilverhoging iseen verbeterde
vochtvoorziening van dewortelz8ne» De cappilaireopstijging neemtdan toe endaarmee deinfiltratieflux(N).
De infiltratieuieerstand zal voor "diepe profielen"zoals
in "De Groeve" niet veelveranderen# De weerstandu/ordt
immersvoor eenbelangrijk deel bepaald door deuittreeuieerstand enomdat de buizenjzoiuelvoor alsnade peilverhoging,geheel gevuld zijn,zal deze nietveranderen.
De radiale weerstandis:
W

1
D
,=-Err-In — 5 —
rad
TrK
B

U)
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De toename vanDis verwaarloosbaar.de toename vanB,,
niet altijd,De radiale weerstand zaldusietsafnemen,
2
De horizontale weerstand •SJT^ Lblijft gelijk,

l/oorAH geldtA H = YH: A H zal dus toewillen nemendoor
de toename wanN #
v#b» oude toestand;
nieuu/etoestand:
3,5mm/dag
infiltratieflux 3mm/dag
K = 1 m/dag
1 m/dag
D = 10m
10,2m
B^=0,8m (drainsleuf)
1,2m
L= 10m
10m

0,2 mpeilverhe

t+ 8KD
W

rad = °» 8 d a 9 / m
stelW •,- 2dag/m

/*=29dagen
AH =0,003 .29=0,09m

0,7dag/m
2 dag/m
28dagen
AH =0,0035 .28=0,10m

We zien dat hetgrondwaterpeil ietsachterblijft bijde
verhoging vanhet slootpeil,,Bijeenverlaging vanhet
slootpeil gebeurt hetzelfde in omgekeerde wolgorde#
0m hetmeesteffectieue infiltratiepeil tebepalenmoeten
we degewenstegrondwaterstand endehierbijbehorende
infiltratiefluxkenneras De gewenste grondwaterstand is
afhankelijk vandekritieke Z—afstand9 Dit isdeafstand
tussen het freatisch vlak ende wortelzone waarovernog
een bepaalde minimale cappilaire opstijging mogelijkis,
Nemen we een gewenste grondwaterstand van0,65m~ra.v,
en stellen wek- 1,D= 10enB =2,10 dan volgtvia
bovenstaande beschouwing eenAH van0,12 m.Dit betekent
voor hetwestelijke gedraineerde gedeelte dateenslootpeil van0,53m~m/\/,(=0,37 NAP)hetmeest gewenst zou
zijn,Dit zou betekenen dathet slootpeil 0,25mhoger
zou moeten staan alsnu hetgeval is.
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5.KRPTI5CHE AANTEKENINGEN BIJ DEOPZET VANHET
PROEFVELD "VALTHERMOND".

5.1Inleiding.
fflomenteelwordt inde buurtvan Valthermond doorde
Landinrichtingsdienst insamenwerking met het waterschap
"DeVeenmarken" een nieuwinfiltratieproefveld ingericht.
Doelvanhet proefveld iso.a. dewerking van verschillende
typen omhullingsmaterialen tebeoordelen,
Voor de inrichting zie bijlage7.

5.2Teverrichten metingen.
Verschillende omhullingsmaterialen zullen eenverschillendeuittree-/intreeweerstand geven,maar de radiale en
horizontale weerstanden behoeven niet verschillend tezijn,
Omdat deprofielopbouw over het gehele profiel nagenoeg
gelijk is,mogenwe dehorizontale enradiale weerstand
voor alle buizen gelijk stellen* Hieruitvolgtdatde
totale drainageweerstand eenmaat isvoor dewerking
vanhetomhullingsmateriaal*
Om detotale drainageweerstand teberekenen moetenwe
3 dingen meten:destijghoogte indedrainbuizen,de
grondwaterstand midden tussen 2drains(met hetzelfde
omhullingsmateriaal)enhetinfiltratiedebiet®
Het meten vanhet infiltratiedebietishet grootste
probleem.Het debiet dat inde wijk wordt gepompt,
wordt gemeten.Maar omdat we voor verschillendeomhullingsmaterialen verschillende infiltratieweerstanden
verwachten, zalook het debiet doorverschillende drainbuizen verschillend kunnenzijn.
Omdat hetinfiltratiedebietin stationaire toestand
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^gelijk moet zijnaan cappillaire opstijging+tuegzijging
+ zijdelingse afstroming9 zou dit debiet berekend kunnen worden uit de3laatstgenoemde termen* Ditleidt
echter tot vrijgroteonnauiukeurigheden,
De beste oplossing is dusdirekt aande drainshet debiet
teineten,Eventueel zou menkunnen volstaan methet
meten van alleen demiddelste drain van iedere reekss
mitsdegrondwaterstanden binnen een reeks niet tezeer
verschillen®
Van derUeerd (r.C.W.)ontufikkeldeeen debietmeter die
geschikt isvoor onder water uitmondende drains.Deze
is gemaakt voor afvoerende drains (zie figuur4),~Door
deze om te draaien isdedebietmeter ook tegebruiken
voor infiltrerendedrains,,

Schema van de draitiajvoermeter.
I. verbindingsbuis, 2. cylinder, 3. klep (gcsloten), 4. klep (open), 5. conlragewicht, 6. potentiometer, 7, as, 8. contragewicht, 9. elektricitcitsdraad, 10. transparante bezinkbak,
II. scbroefdop, 12. verstelbare steiw, 13. waterpas.

Draindebietmeter
vcrwijderde kap van de meetkamer.

Fig,Ai De draindebietmeter van van derWeerd®
Blijkt hetmeten aan dedrains financieel en/oforganisatorisch niet haalbaar,dan zalmen terugmoeten
vallen op de veronderstelling dat deinfiltratieflux

met
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over het gehele proefveld gelijk is.Wei moetdanrekening worden gehouden metde infiltratie rechtstreeks
uit deuiijk.Deinfiltratieweerstand van dewijkwerd
door Bartelds e.a.reedsin 1982bepaald.

5.3 Bodemkonstanten entheorie.
Men kanviade theorie,beschreven inhoofdstuk 2,de
radiale enhorizontale weerstand berekenen.Hiervoor
moeten de bodemkonstanten (K enD)zonauu/keurigmogelijk
bekend zijn.Ze zijn inhetkader vanhet onderzoek "De
Monden",uitgevoerd doorhetI.C.W.,deLandinrichtingsdienst enwaterschap "DeVeenmarken",welvoor een groot
gebied bekend,maar ofdeze voldoende nauwkeurig bepaald
zijnvoor het proefveld moetmordenbetwijfeld„ Uitde
berekening endetotale infiltratiemeerstand volgtdan
deuittreesueerstand alsrestterm.Het isechter wel aan
tebevelen omdan enkele drainbuizen vaneen volledige
meetopstelling,alsbeschreven inparagraaf 2®3,te
voorzien.Menkan dan namelijk controleren ofdegenoemde
theorie wel toepasbaar isinditgeval*
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6.FAKTOREN WELKE DEUITTREEWEERSTAND KUNNEN BEINULQEDEN,

6.1Inleiding.
Een onderdeel vanonze opdracht was teonderzoekenwat
er indeliteratuur tevinden wasover deinfiltratieproblematiek.Dit bleek bedroevend weinig tezijn.Ook
uit gesprekken metmensenvan diverse instantieskwam
erg weinig naar voren watbetrekking kon hebben opcms
onderzoek.Wijhebben alleen iets gevonden wat betrekking heeft op dein-enuittreeweerstanden waarvan hieronder een samenvatting.

6.2Samenvatting van deliteratuur.
Inhoofdstuk 3hebben wijlaten zienopwelkewijze
dewaarde van deuittreeweerstand kanworden bepaald
uit proefveld gegevenss waarbijdetheorie ervanuitgaat dat deuittreeweerstand een constante is,waarvan
de grootte indeeerste plaats afhangt vanhet toegepaste drainmateriaal endaarnaast vandegrondsoort»
Inwerkelijkheid zijn erevenwel nog een aantal andere
oorzaken die dewaarde van deuittreeweerstand, zoals
die uit de proefveldresultaten wordtberekend,mede
kunnen belnvloeden.
Als factoren,welke dewaarde van de uittreeweerstand
bepalen* kunnen worden genoemd:
a)Drainbuistype enafdek-ofomhullingsmateriaal®
Dm de invloed hiervan teleren kennen zijn proefvelden
ingericht als "De Groeve"en dit jaar bijUalthermond.
Vooral "Valthermond" voorziet ineenvariatie vandeze
factoren.
b)Grondsoort,
De grond waarmee de drainsleuf isopgevuld kanmede de
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gemeten intreedrukhoogte bepaleru Daarnaast ishet mogelijk dat de doorlatendheid van hetomhullingsmateriaal
beinvloed uordtdoor deomringendegrond,alsgevolg
van bepaalde processen (b»v„ werking van humuszuren)die
zich indegrond afspelen® Deze factoren makenhetmogelijk
dat deinfiltratieweerstand mede afhangt vandegrondsoort®

c) Debiet inaarbij uiordt gemeten®
De formule h ~^»q heeft als achtergrond deveronderstelling dat f een constante is enderhalve onafhanke—
lijk isvan dewaarde vanqen h •Uitproefveldresul™
taten blijkt evenwel datdit niet het geval is # Inhet
algemeen blijkt dat f kleiner wordtnaarmate hetdebiet
tuaarbijhijberekend wordt toeneemt® Dusheeft het slechts
zinomuittreewaarden,betrekking hebbend opverschillende drainagematerialen,tevergelijken indien deze
afkomstig zijn vangelijke debieten.
d)Onregelmatigheden inhetprofiel enprofielverschillen
opkorte afstand.
Naast de eerder genoemdebodemkundigeverschillen kunnen
ook binnen een zelfde proefveld,watoverigens tamelijk
homogeen van samenstelling is,ongeiijkmatigheden optreden,hetzijinde vormvanverstoringen indeoorspronkelijke profielopbouws hetzijdoor variaties van
deprofielopbouu opkorte afstand® Een enanderkan
leiden tot eenongeiijkmatigeverdeling van deuitstro™
ming van de drain® De berekende standaardafwijking blijkt
tekunnen oplopen tot 60/Svan hetgemiddelde»
e)Methodevan draineren,
Naast hetgebruikte omhullingsmateriaal endesoort
drainbuis ishetmogelijk dat demethods van draineren
mede bepalend isvoor deinfiltrerende werking* Hierbij
moet vooral gedacht wordenaan hetonder het juiste verhang
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leggen van dedrainbuizen,Hier mankeert indepraktijk nog
wel eens iets aan.Hierbijmoet wel opgemerktworden datdit
vooral bijsleufloos draineren moeilijk te controlerenis.
f)Omstandigheden tijdens deuitvoering.
Uitpraktijkervaring isbekend datde omstandigheden
tijdens deuitvoering vangrote invloed kunnen zijn
ophetresultaatvan dedrainage.Zokunnen hoge grondwaterstanden en/of minder goede weersgesteldheden tijdenshet draineren een slechte werking van de drainage
totgevolg hebben.
g)Tijdstip van meten tenopzichte vanhet tijdstip van
aanleg vanhetproefveld,
Het isdenkbaar dat deuittreeuieerstand nadeaanleg
van het proefveld in deloop van de jaren veranderd.
Vooral als dedrainage ook een drainerende funktieheeft.
Alsmogelijke oorzaken kunnen wordengenoemdi
- verandering van de struktuur van degrond waarmee
een drainsleuf isgevuld;
- afzetting vanbepaalde bodemdeeltjesinhetafdek/
omhullingsmateriaal en/of indeperforaties tengevolge
van verplaatsing van deze bodemdeeltjes;
- verandering vande structuur van hetafdek/omhullingsmateriaalalsgevolg van bepaalde processen (bijvoorbeeld verdichting ofverrotting)®
In verband methet bovenstaande dienthet verrichten
van waarnemingenop een proefveld zich niet totSin
jaar tebeperkens doch dientover meerdere jarente
wordenuitgestrekt.
h)ffleetfouten.
Meetfouten hangen samen methet onnauwkeurig meten van
debieten en stijghoogten.Ze behoren tot de toevallige
fouten.De invloed ervan kanworden afgezwakt door hetverrichten van meerdere bepalingen enhieCuitgemiddelden
af teleiden.
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SAMENVATTING*
Grondwateronttrekking veroorzaakt vaak eenvergrote
wegzijging vanwater naar deondergrond,innetwingebied,
enhiermee schade voor landbouw ennatuur.Men zaltrachten deze schade tebeperken door onder andere deaanvoer
van water, om zohet grondwater ueeiaan tevullen.
De infiltratieweerstand blijkt,uaaralleen hetnormale
slotenpatroon beschikbaar is,vaak tegroot te zijnom
het grondwater effektief aan te vullen* Menkan trachten
de effektiviteit tevergroten door hetaanleggen van
een buizendrainage® Om dewerking van een dergelijk
systeetntekunnen beoordelen isbijDeGroeve (Dr.)
door deLandinrichtingsdienst teAssen een proefveld
ingericht„ Hier zijn van 1980 totenmet 1983metingen
verricht,welkemeetgegevenswijverwerkt en geanalyseerd
hebben.
Debelangrijkste conclusies uit demetingen ophetproefveld zijn:
1.Een systeem van drainbuizen verhoogt het effekt van
deinfiltratie ingunstige zineninvrijgrote mate*
2.Deonderhoudstoestand vanhet systeem heeft grote
invloed opdewerking* Regelmatig engoed uitgevoerd
onderhoud isdusnoodzakelijk»
3 # De infiltratieu/eerstand wordt inbelangrijke mate
bepaaid door de uittreeweerstand,
De uittreeweerstand wordt bepaaid door een aantal factoren zoalsgrondsoort, buistype,wijze van draineren
en omhullingsrnateriaal.Om de invloed van hetomhullingsmateriaal tekunnen beoordelen,isteUalthermond een
proefveld ingericht met drains met verschillende omhullingsmaterialen*Op ditproefveld zalmen in 1984met
metenbeginnen®
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Een van degrootste problemen,,bijhetaanleggen van
infiltratieproefvelden,ishetmetenvanhetinfiltratiedebiet.De beste oplossing ismeten bijdedrainmond9
dit isechter vrijkostbaar®
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C

DECLARATIES

INTEGER I,N R S O ) ,NOG,JUIST,SCHIJF
REAL W S C 9 , 2 ) , D R W C 9 T 3 ) ? P E R ( I 0 )
INTEGER WAAM(6)
REALFLUX,T0T1,T0T2,T0T3,G E M ,GEM2.GEM3
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C.
C

I=teller iNRSbevat debuisnumtners.
NOG,JUISTen SCHIJF ziJn hujpstringsvoor Ja/neeantwoorden
WS bevat Per peilbuisdesemiddeidedeltaHIen deltaH5.
DRW bevat per petIbuisdetotale >radiaieen uittreeweerstand
PER bevat de periodeaanduidins inel. (niet)sewoeld.
NAAM bevat de opgesevefiienaamvoor de ultkomsten.
FLUX =sebiedsaanvoer
T0T1,T0T2,T0T3ziJn desecumule»rdeweerstanden per periode.
GEM1,GEM2,GEM3ziJndegemiddeideweerstanden per periode»
INVOERGEDEELTE

WRITEC3,100)
10f0 FORMAT*1 S ,'DXT ISHETPROGRAMMA INF IL »>
W-RITEC3,101)
101 FORMATC ','DITPROGRAMMA ISSPECIAAL VOORHET PROEFVELD DE GR
* 0EVE ')
WRITEC5,102)
102 FDRMATC5 ','BEREKENDWQRDTDE INFILTRATIEWEERSTANDVON GEDRAINEERD
*LAND')
WRITE(3,103)
103 FORMATC »,'DEDR01NAFSTAND IS 10MDESLEUFBREEDTE 0.2M')
WRITE<3,104)
194 FORMAT*' ' I ' E R WORDENBLOKKEN VAN9BUIZEN PERKEER VERWERKT")
WRITEC3,105)
135 FORMATC ','UMOETINVOEREN : DE INFILTRATIEFLUX (INmm)')
WRITE(3,10S)
106 FORMAT*' f , 8
9XEEN BUISNR. METDELTA HOP lmE
*NDELTA HOP 5m')
WRITEC3,107)
137 FORMATP , , , WILTUDEUITKOMSTENOPBLAANOPSCHIJF ? JR/NEE '>
READ(3,108)SCHIJF
1138 F0RMATCA2)
IF (SCHIJF.NE.'JA*)GO TO 1000
WRITEC3,189)
10.9 FORMAT*5 %*HOEMOETDEFILEHETEN ?MAX STEKENSGEEN EXTENSION
..* ')

READ(3,110)CNAAM(I),I=i,4}
110 FORMAT(4
A2)
NAAM(5)='Dft*
NAAM*G)='T5
CALLOPEN CB,NAAM,0)
'1000WRITE(3,707)
•707 .FORMAT** ',///» UELKE PERIODE ISDIT ? f )
"READC3,708)(PERU),1=1,10)
708 FORMATC10A4)
WRITE(3,709)
s f
709 FORMATS ,
WAT ISDE 1NFILTRATIE-FLUX INmm/etiw.? *)

READ(3,710)FLUX
710 FORMAT(F4.1)
FLUX=FLUX/1000.
DO400 1=
1,9
WRITEC3,111)
111 FORMATS ','GEEFACHTEREENVOLGENB BUISNR.,H1»H5 (INw)
READ(3,U2)NRS(I),WS(I,1),WS(I,2)
112 FORMATC14,2F5.2)
400 CONTINUE
WRITE(3,113)
113 FORMAT</,' ','ISDE INVOERJUIST? JA/NEE ')
READ<3,1145JUIST
114 FORMAT(02)
IF (JUIST.NE.'J A M GO TO 1000
C
C
C

')

EINDE INVOERGEDEELTE
DO200 1=1,9
CALL REKEN<W5C1,1),WSC1,2),DRW(1,1),DRW(1,2),DRW(1,3),FLUX)
200 CONTINUE
TOT1=0.0
TOT2=0-0
TQT3=0.0
DO300 1=1,9
T0T1=T0T1+DRW(I,1)
T0T2=T0T2+DRW(I,2)
T0T3=T0T3+DRWa,3)
300 CONTINUE
GEMl=T0Tl/9
GEM2=T0T2/9
GEM3=T0T3/9

C
C
C

UITVOERGEDEELTE
WRITE(2,201)
231 FORMATC ',///,' BEREKENDE INFILTRATIEWEERSTANDEN D E D R0EV
* E INDAGEN')
WRITEC2,202)CPERQ),1=1,10)
222 FORMAT<' ',/,'PERIODE :»,10A4>
WRITE(2,203)
203 FORMATC ',/,' BUISNR.I TOTAAL iRADIAAL !UITTREE !'}
WRITE(2,204)
204 FORMAT
('','
'>
DO 500 1=1,9
WRITEC2,205>NRS(I>,DRWCI,1),DRWCI,2),DRW(I,3)
205 FORMATC* ',3X,12,2X,'IM2X,F5.1,IX,'l',2X,F5.1,2X,'!f,2X,F5.1,2X,'
*|»)

500 CONTINUE
WRITE(2,204)
WRITEC2,206)GEM1,GEM2,GEM3
206 FORMATS '»' GEM. I',2X,F5.1,IX,'I',2(2X,F5.1,2X,'I'))
WRITEC2,204)
IF CSCHIJF.NE„'J A M GOTO600
WRITE(E,201>
WRITE(E,202)CPER(I),1=1,10)
WRITE(6,203)
WRITE(6,204)

DO 5P^ 1=1,9
WRITEC6>205)NRSCI),DRWQ,i)»DRW(I,2),DRWC1,3>
505 CONTINUE
WRITECB,204)
WRITECB,206)GEM1,GEM2,0EM3
WRITECB,204)
C
C
C

EINDEUITVOER
600 WRITEC3,301)
3'31 FORMAT<' ','NOGEEN KEER ? Jft/NEE
READC3,302)NOG
322 FORMATCA2)
IF (NOG.EQ.'JfV)GOTO 1000
ENDFILEB
END

C
C
C
C

?

)

Onderstaandesubroutine berekent dedrainaseweerstand ende
cowponenten hierin. Er issetaruikgewaakt vande formulevanThiewi.
SUBROUTINE REKENCDH1,DHT,TOTW,RADW,UITW.FLUX)
REALDH1,DHT,TOTW,RADW,UITW,FLUX,DHR1,DHRT,DHU,C

C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C

DH1 = peilverschil tussen 0en 1meter
DHT =peiiverschi!tussen 0en5meter Cismidden tussen drains)
TOTW=totaiedrainage-/infiItratieweerstand
RADW = radialecomponent van detotaieweerstand
UITW = uittree component
FLUX =degebieds »an~/afvoer (inm/etw.)
TOTW=DHT/FLUX
C=<DHT-DH1)/I.B09
DHR1=C*2.303
1.609-LNC5/1) 2.303 - LNC10)ISlm/HALVE SLEUFBREEDTE
DHR1 = peilverschil tussen 0en 1meter veroorzaakt door
radialeweerstand.
DHRT =totals-peiivershil veroorzaakt door radialeweerstand
DHU= peiivershil veroorzaakt door uittreeweerstand.

DHRT=(DHT-DH1)+DHRI
DHU=DH1-DHR1
IF CDHU.LT.0)GOTO 303
GOTO 304
303 DBU=0,0
DKRT=DHT
334 RfiDW=TOTW*(DHRT/DHT)
UITW=TOTW*CDHU/DHT)
RETURN
END
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