INSTITUUTVOOR CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING

Ontwateringvanlaaggelegenpoldersmet sterkekwel door diepeputtenin
directe verbindingmet openwater.
door
Drs,L.F.Ernst

Intensiteit van dekwelinafhankelijkheid vande eigenschappen vanhetbodemprofiel endeafstand tot derand van depolder.
Inhet Zuid-Hollands-Utrechtse veengebied,waarinsommige droogmakerijen
eenzeersterkekwelvariërend van enkelemillimetersper dagtot 10enzelfs
20mm/daggevondenwordt,kanmen drie oorzaken voor dezesterkekwel aanwijzen:
het groteverschilinpolderpeilmethet omliggende gebied,dehogekD-waarde
endelagevertikale weerstanden.
Deplaats,waar desterkstekwel gevondenwordt,kanniet zondermeeraangegevenworden.Bijeenbekende stijghoogte vanhet diepe grondwater enbijeen
bekendeverticaleweerstandkan dekwel directberekend wordenuit S =

.J^h/c,

Hierbijbetekent S deintensiteit van dekwel;Ah ishet verschilin stijghoogte
tussenhetdiepewater enhetlandbouwwater; cis devertikaleweerstand. DaarAh
langs derand vandepolder ongeveer 0,5 tot 2mkanbedragen,volgt hieruit dat
devertikale weerstand ingrootte-orde gelijkisaan30tot 200dagen.Alslaagstevertikale weerstand in eenhomogene laaglijkt c=J0dagennogwelmogelijk;
eenstijghoogteverschil van 50cmgeeft danalskwel 17mm/dag.Een dergelijke
vertikale weerstandkomt reedsvoor in een5meter dikpakketmet alsvertikale
doorlatendheid0,2mm/dag (b.v. eengelaagd complexbestaande uit zand endunne
kleilagen).
Bijeendunneafdekkendekleilaagwordt degemiddeldevertikale weerstand
inhetalgemeen sterkverlaagd door diepinsnijdende leidingen,In een dergelijk
gevalkan degrondwaterstandshoogte behalve aanderand vandepolder nauwelijks
ongunstigbeinvloed worden,daar dekwelvia eenkleineweerstand in deafvoerleidingkomt.Bijde zogenaamdekwelplekken, diemeestalvankleine afmetingen
zijn,moetmen deoorzaak zoekenin eenplaatselijk verlagingvanhetmaaiveld
ofinhet ontbrekenvan deafdekkendekleilaag.Inhetlaatste gevalisde
toestand natuurlijk ongunstiger,naarmate deperforatie verder verwijderdis
van eendrainerende leiding.
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2)
Bijeenhomogene afdekkende laagmoet dekwelvoorallangs derand vande
poldervoorkomen (zie fig.1). Ditvolgt uit devergelijking voor dediepe grondwaterstand,¥/elkevergelijkingbij eenpolderpeil (slootpeil)=0e*alsvolgt
uitziets
x
h=h(o)e ' ^

(1)

In dezevergelijking isx deafstand tot derandvandepolder enh(o)dus
destijghoogte vanhet diepewater onder dezerand.Nemenweingrootte-orde aan,
datkD=5000m/dag enc= 100dagen, danvolgt uit vergelijking (1), datde
kwelop een500meter afstand vanderand vandepolder al tot dehelft verminderdis.

Mogelijkheden totverbetering vanbestaande toestand.
Debestaande toestand laathetmeeste tewensen over op devenige gronden,
waar deslappebovengrond voortdurend in desloten afglijdt,de dieptevande
sloten daardoormeestal ergkleinis enook deaanleg van eenbuizendrainage
invele gevallenfeeëngoede resultaten opgeleverd heeft.Hetverzakken van een
enkelebuiskan deverstopping van eenlange reeksveroorzakensvooral deeindbuizeninhet sloottalud verzakken gemakkelijk.Eenprincipieel andere drainagemethodekanmenvindeninvertikaleputten dietot inhet diepe grovepakket
reiken.Op enkelemeters afstand van deslootis dekans opverzakkingwaarschijnlijkvoldoendeklein. Omhet sloottalud zominmogelijk tebeschadigen is eenhorizontaalbuisstuk totboven deslootwaterspiegel wel aantebevelen. Uitmonding
onder slootpeilisvanvoordeelwegens de sterker drainerende werking: eenvrije
uitstroomopeningmoet zolaagmogelijk liggen.Eenmechanische pompisniet nodig,
daar destijghoogte vanhet diepe grondwater onder debeschouwde omstandigheden
zoverboven slootpeil ligt,dat eenaanzienlijkeafvoer Q verzekerd isbijredelijke afmetingenvanhetputfilter.Dekans opverstoppingen door oxydatievanijzerverbindingen isgeringwegens desterke afvoer.

Berekening van degrondwaterstandsverlagingdoor een enkele diepeputmet vrije
afvoer.
Onafhankelijkvande diktemag gesteld worden,dat deopbolling van degrondwaterspiegel evenredigismet het verschilinhoogte tussen slootpeil enstijghoogtevanhet diepewater.Eris dus ook evenredigheid tussen opbolling enkwelsterkte. Indienhet alleen gaat omderelatieve grootte van eenmogelijkeverbe-
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3)
tering(bijvoorbeeld devoorwaardenteberekenen,waaraanvoldaanmoet wordenoui
debestaande opbolling tot dehelft terug tebrengen)^ danbehoeft men dus alleen
het verschil tussenhet slootpeil en de stijghoogte vanhet diepewater te kennen
envervolgens deverandering in de stijghoogte vanhet diepe water teberekenen.
Deze stijghoogteveranderinghangt af van devolgende omstandigheden? afmetingen
en dieptevan deput,dikte endoorlatendheid van deverschillende bodemlagen.
Rondom het putfilter ontstaat eentrechtervormige verlaging van destijghoogte,
dierecht evenredigismet de stijghoogteverlaging ophetputfilter.
De stijghoogteverlagingophetputfilter magniet zonder meer gelijk worden
gesteld aanhetbestaande verschil tussen slootpeil enstijghoogte vanhet diepe
water,daar.-deuitstromende hoeveelheid water in devertikale stijgbuis en eventueel
in eenhorizontale afvoerbuisnog een zekereweerstand moet overwinnen.Hetstijg!hoogte verschil datin dezebuizen optreedt hangt afvan debuisdiameter e'nde
i

stroomsterkte. Om dit verlies niet te groot telaten worden, zoumen bijvoorbeeld
alsvoorwaarde kunnen stellen, dat depotentiaalgradient in destijgbuis niet grotermag zijn dan0,01.Bij eenopbrengst van 10l/secis,hiervoor echter al een
inwendige buisdiameter nodig van 11 cm.Eenvoudigheidshalve wordt in devolgende
berekeningen echterverondersteld, dat destijghoogte ophet putfilter gelijk is
aanhet slootpeil. Om dit goed temaken zoumenbijvoorbeeld invergelijking (2)
eencorrectiefactor Akunnen opnemen,welke correctiefactor dan tenslotte ook aan
vergelijking (9)moet worden toegevoegd.
De opbrengst van eenputfilter,waarvan delengte Hveel groter is dande
diameter 2r,terwijl debovenkant vanhetputfilter samenvalt met debovenkant
vanhet grovepakket en dezelaaghomogeenismet zeer grote dikte D,kan afgeleid
wordenuit:
h = A-s'frIn.—
o 2rckH
r

(2)
v

o

Hierbijwordt verondersteld, datHkleinis ten opzichte vanD en datin een
cirkelvormig gebiedmet straalD devoedingvanuit degrondwaterspiegel klein is
tenopzichte van de opbrengst van deput Q.
Onderh wordtverstaan deverlaging van destijghoogte vanhet diepe water
-1
cm,
danvolgt
uitputfilter.
vergelijking
(2)men
t b.v.:h = 1,5m;k = 30m/dag;H='20m;2,r_
op5de
plaats
vanhet
Neemt
Q =850nr/dag = 10l/sec
Opkleine afstand vanhet putfilter krijgen deaequipotentiaalvlakken na
spiegeling ten opzichte van debovenkant van degrovelaag devormvan confocale
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e l l i p s o ï d e n . Voor 3^<r<D g e l d t dam
, / N

o

n

H+ïH +r

/•, \

Omdeverminderingvandekwelovereenwillekeuriggebiedteberekenen,
kanmendevergelijking (3)grafischintegreren.Vervangtmenechterdehalve
ellipsoïdendoorhalvebollen,danwordtmetzekerebenaderingvergelijking (4)
geldigenisdeintegratievanvergelijking (5), waarmeedeveranderinginde
vertikalestroomsterktebinneneenstraal:T berekencUwordtgemakkelijkuitvoerbaar.
Q

h(r)- *£=
r-dr=. Ax
Q(vert)ö|2nrädr^J
Uit (2)en(5)volgt;Q (vert)=

(4)
(5)

2nHkr
—,

(6)
c]n—r
o
Verondersteltmenverder,dathetbeschouwdegebied vrijkleinisendewaarde
van Ah dusvrijwelconstant,danmagmenbinneneendergelijkgebiedmetstraalr
voordetotalekweldevolgendevergelijkinggebruiken:
Ttrh2,
Devergelijkingen (6)en(7)gevenrespectievelijkdekwelvermindering dooreen
diepeputendebestaandekwel.Beidehoeveelhedenzijnevenredigmeth,hetgeen
ookzonderafleidingvan (6)en(7)duidelijkis.Invergelijking (6)komtrslecht:
o

totdeeerstegraadvoor;vergelijking (7)bevatr,Dithoudtin,datvoorgrote
r dekwelQ veelgrotermoetzijndandekwelverminderingQ(vert).
Definieertmennueeninvloedssfeervandeputalseengebiedwaarbinnen
detotalekwelhoeveelheid endusookdegemiddeldeopbollingvandegrondwater*
spiegel
totdehelftverminderdwordt,dankan
destraalr vanditgebied
ver"
1
m
kregenwordenuitvergelijking (9),welkevergelijkingontstaatdoorsubstitutie
van (6)en(7)in(8)s
2Q(vert)=Qg

5H_
I 7ntHr—
o
Uitvergelijking (9)volgt,datr dezelfdegrootteordeheeftalsH.Omniet
r=
m

altekleiner tekrijgenmoetmenHzogrootmogelijkmaken.Bijgebruikvan
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(8)

(9)

5)
dezelfde waarden alsbij (2)vindt men r = 12meter,Door vervanging van (3)door
(4)is deze uitkomst iets tehoog. Hieruit volgt dus,dat deinvloedssfeer van
eenput betrekkelijkklein is,M-~t ruwe benadering geldt voor derand r van
1
deinvloedssfeer (zie
v fig,2), dat h(r
v )s*rh.

° ''

m

m' 4°

Uithet voorgaande ishet wel duidelijk geworden, dat vrijveel benaderingen
zijningevoerd omhet rekenwerk tevereenvoudigen.De invloed van debeperkte
dikteD vanhet goed doorlatende pakket is ondermeer verwaarloosd, Voor zover
deverticale stroming door de slecht doorlatendelaag zeerkleinis ten opzichte
vanhet stroomsterkte naar deput,mag dezelaagals ondoorlatend beschouwd wordenom dastijghoogte verdeling in de goed doorlatende laag teberekenen. Hierbij
kan dan despiegelmethodeworden toegepast} hetgeenhet gebruik van oneindige
reeksenmet zichmeebrengt.Voor r>D! behoeft echter geen ondoorlatende laag meer
teworden aangenomen, daar dan devolgende vergelijking geldig iss
K

cf r )
H-h(D)gJffiÊ
Eeniets nauwkeuriger rekenmethode is onmisbaar indienmen bijvoorbeeld
hetverschilwilberekenenbestaande tussenputtenmet gelijke filterlengte maar
verschillende filterdiepte, Ineen homogene grovelaagheeft een zohoog mogelijk
gelegen filter opkorte afstand (totrond 20m afstand)een ongeveer 10$hoger
effect, opgrotere afstand eenongeveer 15$lager effect dan eenput met filter
ophalve hoogte inhet grovepakket,Deze verschillen hebben dezelfde grootteorde
alsdefoutenveroorzaakt doorvervanging vanvergelijking (j) door (4)of door
verwaarlozing van deinvloed van delaagdikte D. In eenheterogene grove laag
worden deverschillen groter. Indien een dergelijkpakketbovenin. fijner zand
bevat enonderin grover zand danis een diepeplaatsing vanhet filter altijd
gunstiger.Bij eenverhoudingk :k= 1;2 ishet effect vanhet diepe filter ook
opkorte afstand al een 20$gunstiger danvan eenondiep filter.De lagere kosten
van eenondiep filter zullen dan echter de doorslag geven.Bijgrotere verschillen
indoorlatendheid (k sk«1s5)ishet devraagwat voordeliger is. Bijverhoudingen,
dieliggenbij 1:10ofhoger,is eenplaatsing vanhet filter in de grofste laag
meestal wel aantebevelen.
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(10)

6)
Kwelvermindering door eenklein aantalputten opkorte afstand vanelkaar.
Meerdere putten opkorte afstand ondersteunen elkaar,zodat dan degrondwaterstandsverlaginginhet omliggende gebied ietsgunstiger wordt,/oalstevoren
roer'sopgemerktmoetmen erv/elrekeningmeehouden,dat debenadering door bolvormige aequipotentiaalvlakken (zieverg.3,4en5)voorQ(vert)een tehoge uitkomst geeft endus ook dewaarde voorr uit (9)aan dehogekant is.Bijmeerdere
m
putten zal eentussenruimte vanrond 25mwelgoed zijnom dekwel daar ter plaat2
setot dehelft terug tebrengen.Voor eenkwelplek van 20x100m zoumen reeds
eenrijmet 4v a n dezeputtennodighebben.
IG het aantalputtenbetrekkelijkklein,enwilmen eenzelfdebewerkingsmetho
deals -j.ndevorigeparagraaf toepassen -wat zekernauwkeuriger kan zijn dan de
voorgaande schatting van 25m afstand -danmoetmengebruikmakenvanhet superpositie-principe.Hieronder verstaat menhet optellenvan destijghoogte-verande*ringen,welke door deverschillende puttenveroorzaakt worden.
Nemenwenputten aan,dangeldt voor het filteroppervlakvan elkvan deze
putten eennieuwevergelijking, diegevondenwordt doorhet sommeren vanvergelijking (2)en (n-1)vergelijkingen (3),waarmee detotale invloed van denputten
verantwoord is.In elkvan dezennieuwe vergelijkingenkomenn onbekende opbrengstenQ voor.Door dewederzijdsebeinvloedingisvoor elkeput deopbrengst Q
nietmeer direct teberekenen uit (2).Ditisgeenbezwaar,daar de grootte van de
linkeriedenbij elkvan dezenvergelijkingenwelbekend is,Voor het filteroppervlakvan elkeput isimmers destijghoogteverlaging gelijk testellenaanhet
verschil tussenpolderpeil enstijghoogte vanhet diepewaterin de ongestoorde
toestand en dusals eengegeven tebeschouwen.
Indienn ~ 1 0 ofkleiner,danis dezeoplossingsmethode nogwelaantebevelen,
Het oplossenvannlineaire vergelijkingenmet nonbekendenisdangeenonoverkomelijk werk.Liggen debetrokkenputten opgrotere afstand van elkaar dan volgenshetbijvergelijking (3)opgegeven traject is toegestaan, danmoet hiervoor
nog eenkleine correctie worden toegepast,waarvoor vergelijking (10)gebruikt
kanworden.

Eenringvanputten langs derand van depolder.
Wilmen degrondwaterstand over degehelepolder verlagen dan zoumenopdezelfdemanier voortgaande eenringvanputtenlangs derand van depolder moeten
aanbrengen.Gevraagd wordt nu deafstand b tussen deregelmatig in eenenkele rij
geplaatste putten,waarbij degrondwaterstand tenopzichte vanhetpolderpeil tot
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dehelft verlaagd wordt.Bijeen dubbele rijmaghet aantalputtenietskleiner
zijn.Derijputtenwordt gelegd op eenafstandx--bvan derand (ziefig ^s. en 3b)
Op deafstand xis deafpomping door deputtenVrijconstant enmoet evenals op
elke grotere afstand gelijk zijnaandehelftvandestijghoogte vanhet grondwaterin deoorspronkelijke toestand.Deze laatste stijghoogte wordt voorgesteld
door ah ,waarbij,:;:dusstaatin deplaatsvanexp(-x/VkDc),Deafpompingveroor0
1
zaakt door deputtenbedraagt hier àxh ,zodatwegens de toestroming vantweekantenhet debiet vanelkeputmagwordengelijkgesteld aanabhVkD/cjNuisnogrondom elkeput eengebiedje buitenbeschouwing gelaten dat devormheeft vaneenrechthoekigparallellepipedum met alshorizontaal oppervlak eenvierkantmet zijden b r
Veronderstelt menverder,datin ditparallellepipedum destroming grotendeels
volgens confocale ellipsoïdale aequipotentiaalvlakkenloopt,maar dat ophetbinnenste oppervlak vergelijking (2)geldt enophetbuitenste oppervlak vergelijking
(4), danisdit eenbenadering, daar elkparallellepipedum slechts door twee vertikale vlakken eentoestrcnir.^ontvangt.Men ziet direct datvolgens figuurJb
hetverschilinstijghoogte op deze oppervlakken gelijkisaan (ß-äa )h •Daar
destijghoogte ophetputfilter altijd ietsbovenpolderpeilmoet liggen endus
voor ßh eenkleinere waardemoet wordeningevoerd danhetverschiltussen slootpeil enstijghoogtevanhet diepe grondwater,mogenweverwachten dat ßen a
ongeveer evengroot zijn enmogelijk zelfs ßietskleiner dana.Het verschil
1
1

. . . t l

(ß-p<x)h mag daaromvervangenworden doorsah .Dewwardevan decoëfficiënt *
is dusnietgeheel zeker,maarkanvoor gegevenomstandigheden gemakkelijkgecontroleerd werden.
Voor destroomsterktenaar 1put volgthieruitmet zekerebenadering (uitkomst 10tot 20$tehoog)s
1
2TCk.5ah
H r
b
o
Bovendiengeldts

«- "^ofr

(i 2 )

Uit (11)en (12)volgt:

b(lln|S-|, -,ß£
0

Oplossing van (1J)
b =

H

r

o

*

•

(13 )

8)
Nasubstitutie vanc=30dagen;D=60menverder dezelfde waardenalsgebruikt
bijdevergelijkingen (2)en (9)>volgtuit (14)naverlaging vandeuitkomst
voor detweeingevoerdebenaderingen:b«35tot40m.
Devergrotingvanhettotalewaterbezwaar opdepolderkanookuitfig,3b
afgelezenworden,Indebestaande toestand isdehoeveelheid kwelperlengte-eenheidvanderand gelijkh ~\)kb/c, Deafpompingonder derandvandepolder bedraagt
ïjocyh^waarbij ystaat voor e x p ( ^ ~ ) .
Daar aenyaltijd <1,maar vaakweinigvan1afwijken(dit gaat niet opin fig.Jb),
kan voordeafpompingonder derand gesteld worden,datdezegelijkisaan0,45h,
"De toenameinhettotalewaterbezwaar isdandus45$,namelijk 0.45h .VkTT/c.

Vergelijkingvandezogenaamdekwelvermindering enhettotalewaterbezwaar.
Indienmenover "kwelvermindering" doorvertikale putten spreekt,dientmen
welvoor ogentehouden,dathierbijonderkwelwordt verstaandestroming doorde
meer ofminder slecht doorlatende afdekkendeklei-veenlaag.Devermindering hierin
wordt echter overtroffen door dewaterstroom, diedoorhetputfilter omhoogkomt.
Het totale,waterbezwaar opdepolder neemt hierdoor toe,inhetmeest ongunstige
geval (putopr.derandvandediepepolder)zelfsmeteenbedrag gelijkaande
kwelvermindering.Eenaangrenzende hogerepolder heeft danaltijd eengelijkeverminderinginwaterbezwaar.
Eenberekeningvandetoename vandetotalekwel gaatinprincipe zo,dat
menbinnen enbuiten depolder eenevenhoge grondwaterspiegel veronderstelt.
Menheeft dandusmeteenradiaalsymmetrischeputstroming temaken.Detoenamevan
het totalewaterbezwaar maggelijk gesteld wordenaandehoeveelheid water,die
onderdegedachte omstandigheden door deputonttrokkenwordt buiten debeschouwde
lagepolder,dusinhetgebiedmetdenkbeeldigverlaagd polderpeil.
Bijeenverlagingvandegrondwaterstand door vernauwing vangreppel-of
,.buisafstanden ontstaat eveneens eentoenamevanhett«talewaterbezwaar.Deze
toenameisechterminder groot,daarhetonttrekkingscentrum dandichterbijde
teverlagen grondwaterspiegel ligt.Ditgunstigere rendement door "oppervlakkige"
drainage zalmenvooral vindenbijeendikke afdekkende laag.Bijeenzeer dunne
afdekkende laag (bijvoorbeeld tot1meter benedendegrondwaterspiegel)ishet
verschilkleiner.Menzoudaninhetgeheel geenverschilmeerverwachten. Daarbij
is echtertebedenken,dateenvernauwingvandedrainageafstand geheelanders
werkt,n,l.dichtlangs dedijkeenrelatiefklein effect eninhetmiddenvande
polder eengroot effect,Omdaneenzelfde effecttebereikenalsmetdiepeputten
langsderandvandepolder,zoumenopdezelfdepercelen eenzeer nauwebuisafstand
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fig1. SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN EEN DIEPE POLDER METAFDEKKENDE KLEILAAG
maaiveld
h=h e

VkDc

Stijghoogte van het
diepe grondwater

'T

polderpeil = O

fig2. VERLAGING VAN DE STUGHOOGTE VAN HET DIEPE WATER DOOR EEN DRAINERENDE
PUT;PUTFILTER IN OPEN VERBINDING MET EEN POLDERSLOOT MET PEIL = 0

Stijghoogte van het diepe
grondwater volgens fig.1

Grondwaterstand van het diepe water
bij pompput onder horizontale grondwaterspiegel.
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fig.3a GRONDWATERSTANDSVERLAGING DOOR EEN RING VAN DIEPE PUTTEN LANGS
DE RAND VAN DE POLDER
I
idem

l-*0£S-| b

-l«bh.vÇ

I i£.>j.i_:
idem

l-»-0-*-|

idem

'-* ^L|.
idem

idem

l\ •
|-»-0*-|

—i_k-^

idem

idem

_ l^v. I
Rand van de
diepe polder

fig.3b

Rand van de
diepe polder

57
682

