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Woordvooraf

Inopdracht vanDienstLandelijk Gebied, deprovincie Noord-Brabant en Waterschap
De Dommel zijn de effecten van het Landinrichtingsplan De Hilver met behulp van
modellen gekwantificeerd. Met dit onderzoek wordt de effectiviteit van het plan
beoordeeld. Indien noodzakelijk kunnen op basis van de resultaten aanvullende
maatregelen worden gedefinieerd. Hetonderzoek isinzesfasen uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•

Meetprogramma
Simuleren vandebestaanderegionale waterhuishouding
Berekenen vandeeffecten vaningrepenopde waterhuishouding
Uitvoeren vaneenkwantitatievehydrologische systeemanalyse
Berekenen vandeeffecten vaningrepenopdeuitspeoling vanNenP
Vertalen naarecologische effecten

Iedere fase is afzonderlijk gerapporteerd. Dit rapport beschrijft de eerste fase: het
meetprogramma
Voor het meetprogramma is een meetplan opgesteld om voor een voldoende
(minimaal 1 jaar) lange periode veldgegevens beschikbaar te hebben voor de
modellering. Tevens was in eerder uitgevoerde studies gebleken dat in het
studiegebied te weinig meetgegevens beschikbaar zijn over de afvoeren en de
grondwaterstanden om de resultaten van de studie te kunnen toetsen. Het meetplan
diendeinformatie teverstrekken over:
• Het afvoerverloop vandeverschillendebeken
• Deondiepeendiepere grondwaterpotentialen
• Derelatietussendegrondwaterstand endepeilenindebeken
Hetonderzoekisbegeleid dooreenwerkgroepbestaande uit:
G.A.Schouten (vz. vanaf 1-1-1998)
H.Vissers (vz.tot 1-1-1998)
F.Helmich
M.vanBetuw
J.vanBakel

DienstLandelijk Gebied
DienstLandelijk Gebied
Provincie Noord-Brabant
WaterschapDeDommel
DLO-Staring Centrum
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Samenvatting

Alsonderdeel vanhet uitvoeren van een waterkwantiteits/waterkwaliteitsmodellering
in het landinrichtingsplan "De Hilver" is door het DLO-Staring Centrum een
meetprogramma uitgevoerd. Voor dit meetprogramma is een meetplan opgesteld en
uitgevoerd.Ditmeetplan liepvanapril 1996t/mmaart 1997.
Een onderdeel van het meetplan was het bepalen van een afvoerverloop van de
verschillende waterlopen. Hiervoor zijn bij een viertal stuwen metingen uitgevoerd
voor het berekenen van het debiet van de stuw. Hiervoor is meetapparatuur geplaatst
waarmeecontinue-metingen gedaanzijn voorhetbepalen vanhet afvoerverloop. Ook
zijn gegevensverzameld van stuwenwaarbij reedsdebietmetingen worden uitgevoerd
doorhetwaterschap.
Het tweede onderdeel van het meetplan was het verkrijgen van gegevens over de
ondiepe en diepere grondwaterpotentialen. Als aanvulling op de gegevens over
grondwaterstanden uit het OLGA-bestand iseen aantal boringen uitgevoerd totinhet
eerstewatervoerendpakket.Deindezeboringen geplaatstebuizen zijn opgenomenin
hetmeetplan.
Alslaatste onderdeel zijn voorhetbepalen van een relatie tussen de grondwaterstand
en de peilen in de waterlopen, loodrecht op een aantal waterlopen, grondwaterstandsbuizen geplaatst.Dezebuizenzijn eveneensopgenomeninhetmeetplan.
Inditrapport wordtverslag gedaanvandeuitgevoerde metingen.
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1 Inleiding

Ten behoeve van de nadere invulling van verschillende landinrichtingsmaatregelen
binnen het landinrichtingsproject "De Hilver", heeft LBL-Noord-Brabant , SC-DLO
gevraagd om een eco-hydrologisch onderzoek te doen naar de water- en
stoffenhuishouding van het herinrichtingsgebied en in het bijzonder de daarin
voorkomendebeekdalen inbeeldtebrengen.
Hetdoelvanhetonderzoek (onderzoeksvoorstel LBL, 13maart 1995)is:
- het berekenen van het rendement van verschillende vernattingsmaatregelen op de
grondwaterstand indebeekdalenendeafvoerdynamiek van debeken
- hetvaststellen vandebijdrage vankwelenregenwaterinde vernatting
- het berekenen van de effecten van de vernattingsmaatregelen buiten de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS-gebieden)
- het vaststellen van verschuivingen in de stoffenhuishouding ten gevolge van
vernattingsmaatregelen
- het vaststellen van de relatie tussen vegetatieontwikkeling in de beekdalen en de
toekomstige water-en stoffenhuishouding.
Hetonderzoekrichtzichophetlocaleen subregionale niveau.
Hetonderzoekbestaatuithetopzetten enuitvoeren vaneenhydrologisch meetplanen
het uitvoeren van een waterkwantiteits/-waterkwaliteitsmodellering in aansluiting op
eenreedsdoorhetSC-DLOuitgevoerde studieinhet Beerze-Reusel-gebied.
Aangezien het voor demodellering van groot belang isdat over een voldoende lange
periode (minimaal één jaar) veldgegevens beschikbaar zijn is een meetplan
uitgevoerd.Hetmeetplan zaltijdens ennahetonderzoekdienst doen alsmonitoringsprogramma teneinde het effect vanuitgevoerde maatregelen daadwerkelijk te kunnen
toetsen.
Ditrapportbeschrijft deopzet,deuitvoering enderesultaten vanhetmeetplan.
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2 Gebiedsbeschrijving en -begrenzing

2.1Algemeen
Hetgebied omvat globaal het stroomgebied van deReusel,het Spruitenstroompje, de
Roodloop en de Rosep. Het grootste deel van de beekdalen maakt deel uit van de
ecologische hoofdstructuur (EHS) waar het onderzoek zich primair op richt. Het
EHS-gebied omvatca.800ha,hettotalestroomgebied omvatca. 15.000ha.

2.2Geologie
De geologie van het gebied wordt gedomineerd door de tektoniek die langs de oostwest voorkomende Feldbiss-breuk heeft plaatsgevonden. Dit breuksysteem verdeelt
hetgebiedineenhooggedeelte,onderdeel vanhet Kempischplateau inhetzuidenen
eenrelatief laaggebiedinhetnoordendatonderdeel uitmaaktvan deCentrale Slenk.
De bovenste 10-20meters van de bodem wordt gevormd door de zgn. Nuenengroep
diebestaat uit fijnzandig materiaal afgewisseld met leem en veenlaagjes. In de regel
wordt deze afzetting begrensd door een afsluitend kleipakket van enkele tientallen
meters die wordt gevormd door de Tegelen Formatie en/of de Formatie van
Kedichem. In het noorden komt vervolgens één watervoerend pakket voor tot aan de
hydrologische basis (Formatie van Oosterhout/Breda).Inhet zuidelijke slenkgedeelte
komteenafwisseling van2-3watervoerende/waterscheidende lagenvoor.
Een uitgebreide beschrijving van het geologisch en het geohydrologisch systeem is
beschreven in "Hydrologische schematisatie topsysteem Hilver" (Weijers, 1997).

2.3 Geohydrologie
De stromingsrichting van het grondwater is voornamelijk zuid-noordwaarts gericht.
Ter hoogte van de breuksystemen verandert het isohypsenpatroon van relatief stijl
naar vlak. Dit laatste is typisch voor het deel van het studiegebied dat in de slenk te
vinden is. De overgang vindt globaal plaats ter hoogte van de plaats waar het
Spruitenstroompje en de Reusel het Wilhelminakanaal kruisen. De invloed van het
hoofdafwateringssysteem isalleenmerkbaarinhetisohypsenpatroon vanhet le en 2e
watervoerend pakket. Met name de werking van de Reusel blijkt een intermediair
karakter te hebben, waarbij in de zomer infiltratie en in de winter drainage
plaatsvindt. Het Spruitenstroompje isvooreenbelangrijk gedeelte altijd drainerend
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2.4Bodem en bodemgebruik
Voor debeschrijving van debodemopbouw en hetbodemgebruik wordtinditrapport
niet nader ingegaan. In deelrapport 2 "Simulatie van deregionale waterhuishouding"
(van der Bolt e.a., 1999) worden deze twee parameters nader omschreven als input
voorhetmodel.
2.5 Topografie
Ook voor de beschrijving van de topografie wordt verwezen naar deelrapport 2
"Simulatie van de regionale waterhuishouding" (van der Bolt e.a., 1999). Er is een
digitaal terreinmodel (DTM) ontwikkeld als input voor de topografie van het
onderzoeksgebied.

2.6 Afwateringsstructuur
Inhetgebiedzorgeneenaantal aldannietgekanaliseerde natuurlijke waterlopen voor
de afwatering. In het westelijk deel van het stroomgebied vormt het Spruitenstroompje dehoofdafwatering waaropo.a. deRoodloop afwatert, inhet oostelijk deel
vormt de Reusel de hoofdafwatering. Beide watergangen kruisen ten noorden van
Hilvarenbeek, het Wilhelminakanaal. Daarna vloeien de Reusel en het
Spruitenstroompje samen in een verzamelleiding die via deEsschestroom uitkomt in
deDommel.Hetgebiedkenteenminofmeerboomvormige afwateringsstructuur

Kaart1. Afwateringssysteem vanhetonderzoekgebied
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waarin nauwelijks sprake is van wateraanvoer en waar het oppervlaktewaterverhang
(evenals het maaiveldverloop) relatief groot is. De Rosep vormt een afzonderlijke
afwateringsstructuur inhet oostelijk deel van debenedenloop.Deze voert water afuit
hetnatuurreservaat "Kampina"enhetzuidelijker gelegenlandbouwgebiedje. Opkaart
1ishetafwateringssysteem vanhetonderzoekgebied weergegeven.
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3 Meetprogramma

3.1Doelstelling meetprogramma
Tijdens de reeds eerder door het SC-DLO uitgevoerde studie in het Beerze-Reuselgebied is gebleken dat er in het gehele gebied te weinig meetgegevens beschikbaar
zijn over de afvoeren en de grondwaterstanden/diepere potentialen om de resultaten
van de studie te kunnen toetsen. Om meer calibratiemateriaal beschikbaar te hebben
voordemodelstudieiseenmeetplan opgezetwatmoetvoorzien in:
1. informatie overhetafvoerverloop vandeverschillendebeken
2. informatie overdeondiepeendiepere (Iewvp) grondwaterpotentialen
3. informatie over de huidige relatie tussen de grondwaterstand en de peilen in de
beken.
ad.l

Het afvoerverloop van de vier genoemde beken is geregistreerd zoals dat ook
geldt voor de afvoer van het gehele stroomgebied dat ten noorden van het
Wilhelminakanaal automatisch doorhet waterschap wordt geregistreerd en de
afvoer vaneendeelvanhet stroomgebied vandeRosepbij deRozephoeve die
eveneens door het waterschap wordt geregistreerd. Op de nauwkeurigheid,
continuiteiten debeschikbaarheid van dezemetingen zal in een later stadium
worden teruggekomen.

ad.2 Met name in het bovenstroomse deel van het studiegebied waren te weinig
diepere peilbuisgegevens beschikbaar om het regionale grondwaterstandsverloop te toetsen. In het EHS-gebied waar de belangstelling meer in detail
ligt, was te weinig informatie beschikbaar om b.v. de optredende regionale
kwel tekarakteriseren aan de hand vanpeilbuisgegevens. Voor een goede set
calibratiegegevens is het aantal diepere peilbuizen uitgebreid met 8 extra
meetpunten. Datzelfde geldt voor de freatische meetpunten, welke met 9
meetpunten isuitgebreid.Hoewel hetzwaartepunt ligt opdeEHS-gebieden in
de beekdalen, zijn een aantal meetpunten in het landbouwgebied gesitueerd,
aangezien ditindirectverband staatmetdebeekdalen.
ad.3 Om te kunnen inschatten welk effect aanpassingen aan de beeklopen en de
beekpeilen hebben opdekwel-engrondwatersituatie, ishet vanbelang omde
drainerende werking van de beken te beschouwen. Er zijn hiertoe een aantal
grondwaterstandsraaien geplaatst. Deze raaien kunnen gecombineerd worden
methetfreatische meetnet.

3.2Uitvoering metingen
De metingen zijn uitgevoerd gedurende de periode 1april 1996 t/m 31 maart 1997.
De meeste veldmetingen zijn uitgevoerd door medewerkers van het waterschap De
Dommel. Deze veldmetingen zijn opgestuurd naar SC-DLO en zijn daar verder
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verwerkt. Omdat hierdoor geen feeling aanwezig is met de veldsituatie heeft dit nog
weleensgeleidtot vragendienietmeeropgelostkonden worden.
3.2.1 Oppervlaktewatermetingen
Omeenindruk tekrijgen van de waterbalans vanhet gebied ishetbelangrijk om een
voldoende lange en gedifferentieerde reeks afvoercijfers van de verschillende
deelstroomgebiedjes te krijgen. Het gebied is in eerste instantie onderscheiden in 6
aparte en goed te onderscheiden deelstroomgebiedjes. Deze gebieden waren goed te
bemetenenvormdeneenlogischehydrologische/topografische eenheid.Hetgebied is
ingedeeldindevolgende gebieden:
1. bovenloop Spruitenstroompje, totaandelijn Esbeek-Baarschot, metals afvoerpunt
klepstuw S3
2. bovenloop Reusel, tot aan de lijn Esbeek-Baarschot, met als afvoerpunt klepstuw
S4
3. middenloop Spruitenstroompje/Roodloop tot aan dekruising met het Wilhelminakanaal,metalsafvoerpunt stuwSI (eenvastehouten overstort)
4. middenloopReuseltotaandeinlaatvandeRWZI,metalsafvoerpunt klepstuw S2
5. benedenloop Reusel,totaandestuwbij Moergestel,metalsafvoerpunt stuwS5
6. RoseptotaandeRosephoeve,metalsafvoerpunt devasteoverloopS6
Demeetpunten voor afvoermetingen zijn aangegeven opkaart2.
De afvoeren van deelgebieden 1,2, 3en4 zijn gemeten aan dehand van de gemeten
hoogte van de waterspiegel tov de kruinhoogte (overstort) van de stuw. De afvoeren
van deelgebieden 5 en 6 zijn gemeten door het waterschap. Bij de meetpunten voor
gebied 1t/m 4 zijn automatische electronische peilschrijfunits geplaatst, die iedere
maand uitgelezen zijn door medewerkers van het waterschap. Tegelijkertijd zijn op
een aantal momenten ijkmetingen uitgevoerd voor het bepalen van stuwconstanten.
Bij de meetpunten voor gebied 5 en 6 waren reeds peilschrijfunits aanwezig. De
debietgegevens hiervanzijn doorhetwaterschaptoegestuurd aanSC-DLO.
De ingerichte meetpunten zijn gewaterpast en de resultaten van de metingen zijn
bewerkttotetmaalwaarden voorhet debiet.
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Kaart2.Kaartmetdemeetpunten voorafvoermetingen

Ervaringen met de uitvoering van de metingen door derden heeft geleerd dat niet
altijd de optimale omstandigheden aanwezig zijn geweest om een zo betrouwbaar
mogelijke meting te kunnen garanderen. De stuwen zijn nogal eens verontreinigd en
erzijn nogalwat storingen opgetreden dienietaltijd directzijn opgelost.

3.2.2 Grondwatermetingen
Het bestaande meetnet bevatte zowel teweinig freatische alsdiepere (Ie wvp)buizen
om een goede calibratie mogelijk te maken. Het aantal diepere peilbuizen is
uitgebreid met buizen op 8lokaties,met het zwaartepunt in het interessegebied inde
middenloop, maar tevens op een beperkt aantal plaatsen in de bovenloop. Deze
buizen (SCI t/m SC8)zijn geplaatst tot eenmaximale diepte van ca. 20 mtot aan de
Ie scheidende laag.Deboringenzijn uitgevoerd alspulsboringen.
Omdeontwateringseigenschappen van debeken vast te stellen zijn er 10tweezijdige
raaien met grondwaterstandsbuizen geplaatst (raai 1 t/m 8).Deraaien 4 en 5bestaan
uit2delen,welke inelkaart verlengde liggen. In principe isin iedere raai één buisin
de waterloop geplaatst en aan weerszijden buizen op 5, 25 en 200 m afstand met op
iedere locatie buiten de waterloop een filter op 2, 3 en 4 m onder maaiveld, dus 19
buizenperraai.Doorde liggingvanderaaien inhetverlengde vanelkaar (raai4a,4b,
5a en 5b) vallen bij deze raaien de locaties van de buizen op 200 m van 4a en 5a
samenmetresp.4ben5b.
Het freatische meetnet is uitgebreid met 9buizen (LI t/m L10, L9 ontbreekt). Deze
zijn geplaatst tot net onder de GLG en zijn bedoeld om de "witte plekken" op te

SCRapport683.1D 1999 • 19

vullen die overblijven bij combinatie van het bestaande freatische meetnet en de
nieuw geplaatsteraaien loodrecht opdebeken.
Opkaart 3zijn delokatiesweergegeven vandemeetpunten voor grondwaterstanden,
welkezijn ingericht door SC-DLO,terwijl inbijlage 11detechnische gegevensvan
demeetpunten zijn opgenomen.

Kaart3.Liggingvan demeetpunten voorgrondwaterstanden

Deraaien zijn inkaart 3aangegeven doormeerderepunten naastelkaarenzijn van
noord naarzuidgenummerd met 1 t/m 8.
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4 Meetresultaten

4.1Meteogegevens
In hetdatabestand zijn de dagelijkse gegevens van deneerslag vanhet KNMI-station
Esbeek en de referentiegewasverdamping van het KNMI-station Eindhoven
ingevoerd. In fïg. 1 voor Esbeek het neerslagverloop per decade weergegeven.
Opvallend hierbij is de natte periode eind augustus, waarbij de afvoeren van de
stuwenweertoezalnemenenwaarna degrondwaterstand weerstijgt. Ditbeeldwordt
bevestigd door de hierna weergegeven figuren. Daarna volgt een natte periode in de
maanden november endecember, waarnaeenzeer drogelaatste decade van december
endegehelemaandjanuari volgen.

150

neerslag Esbeek

mm

apr-96 mei

jun

nov

dec jan_97 feb

Fig.1 Neerslagperdecade voorEsbeek

4.2 Grondwaterstijghoogten
Van de geplaatste diepe boringen en landbouwbuizen is 2keer per maand omstreeks
de 14een de28edegrondwaterstand/stijghoogte gemeten door medewerkers vanhet
waterschap en DLG. Deze metingen zijn verricht van april 1996t/mmaart 1997.De
meetgegevens zijn door SC-DLO ingevoerd in een databestand en omgerekend naar
NAP.Vanhetverloopvandezegrondwaterstanden isinfig.2een voorbeeld gegeven
vanhetgrondwatertstandsverloop vanboring SC6.Degrondwaterstand vanhetdiepe
filterstaathogerdanvanhetbovenstefilter.
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grondwaterstanden SC6

m tov NAP

12.0
1.25- 1.75 m-mv
6.00 - 7.00 m-mv
14.00-15.00 m-mv

:'l

» "•-

I \

11.8

11.6-

11.4-

11.2

11.0

Apr-96 Mei
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Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec Jan-97 Feb

Mil

Fig.2 HetgrondwaterstandsverloopbijboringSC6op3verschillendedieptes

Daarnaast zijn op bovengenoemde dagen ook de raaien met grondwaterstandsbuizen
waargenomen en voor zover mogelijk eveneens een peil van de waterloop ter plekke
gemeten. Hiervan is in fig. 3als voorbeeld gegeven de buizen van raai 6 op 5 meter
van deReusel.Dediepte vandefilters isresp.voor 05-1, 05-2 en05-3,2,3en 4m
-mv. Hierbij is duidelijk te zien dat het diepste filter de hoogste grondwaterstand
aangeeft, hetgeen wijst opeendrainagesituatie.
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grondwaterstanden raai6

mtov NAP

13.0

12.6

12.2-

11.8

11.4

11.0
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Nov

Dec Jan-97 Feb

Mrt

Fig.3 Hetverloop vandegrondwaterstanden ineendeelvan raai6

Tevens zijn uit het OLGA-bestand voor het onderzoeksgebied voor de periode van
1984 t/m 1997 de grondwaterstanden opgevraagd van alle buizen, en van een
geselecteerd aantal landbouwbuizen. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de
calibratie van het grondwatermodel (van der Bolt e.a., 1999).In totaal zijn voor 121
lokaties de standen verkregen van 253 buizen en deze zijn opgenomen in een
databestand. De diepte van de filters varieert van 1tot 500 m -NAP. Van al deze
grondwaterstanden iseenplot gemaakt voor controleopeventuele meetfouten. In fig.
4 is een voorbeeld gegeven van 1lokatie met 4 filters: buis 57AP0026. Opvallend
hierbij is de verlaging van de grondwaterstand welke vanaf 1989 is opgetreden. Dit
beeldisbij meerderebuizentezien.
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mtov NAP

Stijghoogte57AP0026
Locatie
X:

149970

Y:

363960

B1
B2
B3
B4
Filterdiepten
(m tov NAP)
B1

KW\ VI /'!

37.2

'T

36.8
36.4

B2
B3
B4

11.97
9.97
-41.03
-43.03
-92.03
-94.03
-133.03
-135.03

198485 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 961997

Fig.4 Hetverloop vandegrondwaterstanden vanlokatie57AP0026

Uithet OLGA-bestand, aangevuld met de eigen metingen van SC-buizen, zijn voor3
watervoerende pakketten gegevens geselecteerd voor het maken van
isohypsenkaarten. Hierbij is gezocht naar eennatte periode en eendroge periode
tijdens demeetperiode. Voor denatte periode is gekozen februari 1997 envoorde
drogejuli-augustus1996.
In kaart 4 is als voorbeeld gegeven de isohypsenkaart vaneen Ie watervoerend
pakketuitwaarnemingen vandegehelemeetperiode.
Hetalgemene stromingsbeeld vanhet grondwater isvan 22,00m+NAPin hetzuiden
naar 8,50m+NAPinhetnoorden vanhet onderzoeksgebied.
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15,5stijghoogte inm+NAP
Kaart4. Isohypsenvanhetle watervoerendpakket

Van de isohypsenkaarten van het bovenste watervoerend pakket zijn waarden
afgelezen voordestijghoogte vanditpakketbij de 10meetraaien.Indebijlagen 1 t/m
10zijn van de 10meetraaien deverkregen peilen, grondwaterstanden en stijghoogten
weergegeven voor zowel de droge als natte situatie, resp 11 of 14augustus 1996 en
15 februari 1997. In alle 10 raaien is voor beide situaties de stijghoogte van het
diepere pakket hoger dan de grondwaterstand in de raaien, hetgeen duidt op een
drainagesituatie.Deenigeuitzondering hieropisraai 8,waarbij indezomersituatiede
stijghoogte vanhetdieperepakketdaalttotonderdegrondwaterstanden inderaai.
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4.3 Oppervlaktewaterpeilen en debieten
Demetingen zijn uitgevoerd in deperiode 1 april 1996t/m31maart 1997.Inprincipe
zijn er uurmetingen van het bovenstroomse peil beschikbaar voor de meetpunten SI
t/m S4,maar voor deverdere verwerking zijn deze omgerekend naar etmaalwaarden.
Deze etmaalwaarden van SI t/m S4 zijn met de kruinhoogte weergegeven in de
figuren5t/m 8.Uitdezefigurenblijkt datdereeksen vanSI enS4nietvolledig zijn.
meetpuntS1
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Fig.5 Hetverloop vanhetbovenpeilendekruinhoogte bijstuwSI
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Fig.6. Hetverloop vanhetbovenpeilendekruinhoogtebijstuwS2
meetpuntS3

mtovNAP

17.6

17.4

17.2

17.0

16.8

Apr-96 Mei

Jun

Jul

Aug Sep

Oct

Nov Dec Jan-97 Feb

Mrt

Fig.7. Hetverloop vanhetbovenpeilendekruinhoogte bijstuwS3
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Fig.8. Hetverloop vanhetbovenpeilendekruinhoogte bijstuwS4

Deze etmaalwaarden voor het bovenpeil en de kruinhoogte zijn voor bovengenoemde
stuweningevoerd ineenspreadsheet waarmeemetbehulpvandebestaande stuwformule
hetdebietperdagisberekend.
Q=c*b*h1-5

waarin:

Q=debiet(nvVs)
c= afvoercoëfficient
b=stuwbreedte (m)
h=overstorthoogte (m)

Om voor de stuwen SI en S4 toch een complete meetreeks te hebben zijn de
ontbrekende gegevens aangevuld. Met behulp van liniaire regressie is er een relatie
bepaald tussen de debieten onderling en hiervan is voor SI en S4 diegene gekozen
met dehoogste correlatie.De hoogste correlatie van SI wasmet S5enbedroeg 0.94
en de relatie tussen de debieten van beide stuwen was: SI-= 21,688 + 0,217 *S5.
Voor S4 was de hoogste correlatie 0,99 met S2 en de relatie tussen de debieten was
S4= 10,988 +0,811 *S2.Met de verkregen relaties zijn de debieten voor SI en S4
berekend voordetotalemeetperiode.Dedebieten van S5en S6zijn rechtstreeks door
hetwaterschap aangeleverd enalszodanigverder gebruikt.
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Meetprogramma DeHilver

Fig.9Hetuitdeoverstorthoogte berekende debietverloop voorSI t/m S3, voorS3tevens berekend uit
correlatiemetS
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Fig.10Hetuitdeoverstorthoogte berekende debietverloop voorS4t/m S6,voorS4tevens berekenduit
correlatiemetS2
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In fig. 9 en 10 is voor de 6 stuwen in grafiek het verkregen debiet weergegeven.
Daarbij is voor SI en S4 zowel het gemeten als berekende debiet weergegeven.
Daaruit blijkt dater weinig afwijkingen voorkomen tussen het gemeten en berekende
debiet.
De aldus verkregen dagwaarden zijn samengebracht ineen databestand en hiervan is
infig.l1 hetdebietverloop vande6stuwenweergegeven ineentotaalbeeld.

Afvoer meetpuntenS1t/mS6

Debiet (l/s)

Apr-96 Mei
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Nov

Dec Jan-97 Feb

Fig.11 Hetdebietverloop vanstuwSI t/mS6in Usee

Om een betere vergelijking mogelijk te maken zijn de debieten omgerekend naar
afvoeren in mm/dag door de oppervlakte van het achterliggende gebied mee te
nemen. In fig. 12is hiervan voor de 6 stuwen het verloop weergegeven. Hierbij valt
op dehoge waarde van S6 voor eind October. De oorzaak hiervan is dehoge afvoer
zoals die ook in fig. 10 is te zien. Dit zou kunnen wijzen op een meetfout in de
debietgegevens zoals die door het waterschap zijn aangeleverd. Voor het overige is
de dynamiek in het afvoerverloop opvallend gelijkvormig en is het niveau - met
uitzondering van gebied S6- ook niet erg verschillend. De afvoer van gebied S6 ligt
duidelijk boven deafvoeren vandeanderegebieden,hetgeen opeenkwelsituatiekan
duiden.
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Fig.12 Hetdebietverloop vanstuwSI t/mS6inmm/dag

4.4 Metingen betreffende de kwelintensiteit vanuit het Wilhelminakanaal
Om een indruk te krijgen over dekwelstroming vanuithetWilhelminakanaal naar de
plaatselijk lager gebieden langs het kanaal zijn er metingen verricht voor een gebied
ten noorden van het kanaal in de buurt van Haghorst. Er is een gebied gekozen
waarbij het mogelijk was om de afvoer vanuit het gebied te meten. De afvoer is
gemeten met behulp van registratieapparatuur bij een VOPO-pomp. Er zijn voor
zowel een droge alseen natteperiode door SC-DLO berekeningen uitgevoerd om de
kwelintensiteit tebepalen. Voor de drogeperiode zijn deberekeningen gemaakt voor
21 en 22 september 1996 waarbij resp een debiet werd berekend van 1,38 en 1,29
mm/dag. Voor de nattere periode is voor resp. 30 september en 1en 2 October een
debietberekend van 1,62, 2,41 en 2,29 mm/dag. In fig. 12is voor die 2perioden een
debiet af te lezen van resp. 0,2 en 0,8 mm. Door deze waarden van het berekende
debietinminderingtebrengen isdekwelvanuithetkanaal 1,1resp. 1,3mm.
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5 Interpretatie meetresultaten

5.1Foutenanalyse
Tijdens veldbezoek werden regelmatig storingen, vervuilingen e.d. geconstateerd bij
de meetstuwen, niet alleen aan de meetapparatuur, maar ook aan de stroomrichting
van de sloten. Zo werd bij SI geconstateerd dat niet al het water over de stuw
stroomdemaar ook werd afgevoerd door dekanaalslootrichtingS2.Daarnaast waren
de stuwen soms zodanig vervuild dat niet over de totale breedte van de stuw water
stroomde. Uit deze waarnemingen blijkt dat de nauwkeurigheid van meten sterk
afhankelijk isvandeveldcondities envandecontroleterplaatse.
Om een zo goed mogelijk idee te krijgen over de betrouwbaarheid van de
meetgegevens is een globale foutenanalyse uitgevoerd om de nauwkeurigheid vast te
stellen vandeberekende debieten.
Bij dedebietberekeningen bij stuwen wordt veelal gebruik gemaakt van de standaard
stuw-formule (1). Hierin wordt gebruik gemaakt van de stuwbreedte, de
overstorthoogte en een stuwconstante. In al deze gegevens kunnen meetfouten
gemaakt worden.
Gestoeld op veldwerk en ervaring is aangenomen dat in de stuwbreedte een fout
gemaaktkanworden van5cm,mededoorvervuiling vandestuwen.Het spreektvoor
zich dateen fout van 5cmbij een stuw van 2mbreed grotere afwijkingen zal geven
inhetberekendedebietdanbij eenstuwvan5mbreed.
De overstorthoogte wordt verkregen door het verschil in de gemeten hoogte van de
kruin van de stuw en het gemeten peil van het water boven de stuw. In deze
overstorthoogte zitten dus 2 meetwaarden waarin fouten gemaakt kunnen worden.
Voor de foutenanalyse is aangenomen dat een gezamenlijke meetfout van 1cm kan
optreden.
Ten slotteisde stuwconstante een onzekere factor. In sommige gevallen zijn stuwen
geijkt waardoor een vrij grote nauwkeurigheid voor de stuwconstante is verkregen,
maar in andere gevallen is door vergelijking van stuwen en uit literatuur een
stuwconstante aangenomen. De stuwconstante zal in demeeste gevallen variërenvan
1,5 tot 2,0.Voordefoutenanalyse isaangehouden datde stuwconstante een afwijking
kanhebbenvan0,1.
Omaantekunnen gevenwatdebetrouwbaarheid van deberekendedebieteniszijn er
berekeningen uitgevoerd voor 2 stuwen, S2 en S3, waarbij al deze genoemde
afwijkingen zijn gehanteerd. De aldus verkregen afwijkingen in hetberekende debiet
voor detotale meetperiodeis voor S2minmaal 15,3 %en maximaal 17,3%. Voor S3
is dat resp. 22,9 en 28,8 %. Het verschil tussen deze 2 stuwen wordt grotendeels
verklaard door het verschil in de stuwbreedte. S2 is 4,77 m breed en S3 is 1,85 m
breed.

SCRapport 683.1 O 1999O 33

De stuwen S2, S4 en S5 zijn vrijwel identiek, waardoor voor S4 en S5 dezelfde
afwijkingen kunnen gelden. Bij stuw S5is door het waterschap een ijking uitgevoerd
waarbij devolgende stuwformule isberekend:
Q=7,01 *2,498 * h

1.669

Bij de debietberekeningen voor S2 en S4 is eveneens bovenstaande formule
aangehouden, rekening houdend met de breedte van desbetreffende stuwen.
De stuw SI is een vaste schotbalk met een geringe V-vorm waardoor geen
verandering in de kruinhoogte zal optreden, maar daarnaast is deze stuw wel
regelmatig vervuild geweest en is er lekkage opgetreden langs de stuw en door de
kwelsloot richting S2. Wel zijn een aantal ijkmetingen uitgevoerd bij deze stuw,
waarbij een stuwconstante werdberekend van 1,2. Voordeberekening vanhet debiet
is deze constante aangehouden. Door de beedte van 3,00 m zal net als voor S3 ook
voorSI een afwijking voorkunnenkomen vanca. 25%.
De debietgegevens van S6 zijn door het waterschap aangeleverd. Deze stuw is een
vaste balk waarin weer een verlaging is aangebracht om ook bij lage afvoeren de
overstort redelijk nauwkeurig te kunnen meten. Bij de analyse is een
foutenpercentage aangehouden van20%.
In de meteogegevens zullen eveneens afwijkingen voorkomen door de soms
plaatselijke buienendoordeafstand tussendeKNMI-stationsendemeetlokaties.
Aangenomen isdatvoordeneerslag een afwijking van 6% (Warmerdam, 1981)enin
de referentiegewasverdamping een afwijking van 10%kan optreden in de dagelijkse
waarnemingen.

5.2 Waterbalans
De uiteindelijk verkregen debieten en meteogegevens zijn verwerkt in een
waterbalans voordegehelemeetperiode (365dagen).
De waterbalans bestaat uit de volgende termen, waarbij de kwel als restpost wordt
berekend:
K*=P*+ A*-E*-D*±B*
waarin:

K : kwel
P :neerslag
A :gebiedsaanvoer
E :evapotransporatie
D : gebiedsafvoer
jij

B :bergingsverandering
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Er is een grondwaterstandsverhoging van ca. 20 cm, zoals globaal te zien isin fig. 9
en 10,ervan uitgaande dat de grondwaterstand op 1april 1996 enkele cm's hoger is
geweest dan bij de eerste waarneming in die maand. Bij een aangenomen
bergingscoëffient van0,10isdateentoenameindeberging van20mm.
Bij deverwerkingineen waterbalans isaangegeven watdeafwijking zoukunnen zijn
in de debieten uitgaande van de maximale meetfouten zoals die zijn besproken in
hoofdstuk 5.2.Hierbij zijn devolgendepercentages aangehouden:
neerslag
6%
verdamping
10%
meetpunt SI
25%
meetpuntS2
16%
meetpunt S3
25%
meetpuntS4
16%
meetpuntS5
16%
meetpuntS6
20%
voordebergingiseen afwijking aangehouden van+/- 10mm.
Vooreen aantal stroomgebieden zijn nu berekeningen gemaakt voor een waterbalans.
Deze gebieden zijn zodanig gekozen dat erover deaanvoer en afvoer van dat gebied
gegevensbekend zijn:
1. Degebieden SI t/m S6zijn detotale stroomgebieden zoalsdieafwateren viaresp.
destuwenSI t/mS6
2. gebiedAishetgebied waarbij aanvoerplaatsvindtvia SI en S2enafvoer viaS5
3. gebiedBishetgebied waaraanvoerisviaS4enafvoer viaS2
4. gebiedDishetgebied waaraanvoerisviaS3enafvoer viaS1
Voor die gebieden is allereerst voor de balans een berekening gemaakt voor de
gemeten situatie (1), daarna voor de situatie waarbij de meetfouten zouden zijn
toegepast. In onderstaande tabel zijn de aldus verkregen verschillen weergegeven
voor de 3 situaties, waarbij de debieten zowel in positieve als negatieve richting op
kunnen. Hierbij is ook gerekend met verschillen in de neerslag en de verdamping (2
en 3). Omdat er voor alle gebieden kan worden uitgegaan van dezelfde neerslag en
verdamping zijn er tevens 2 berekeningen uitgevoerd waarbij de neerslag en
verdamping niet veranderen (4 en 5). Deze aanpak is uitgevoerd om vooral
onderlinge verschillen in kwel tussen de deelgebieden zichtbaar te maken. De
spreiding in de berekende kwel is nu aanzienlijk geringer. In tabel 1 worden de
meetresultaten samengevat.

SCRapport 683.1 O 1999O 35

Tabel1De uitde waterbalans berekende gemiddeldekwel ende spreidingbij welen niet meenemen
vanfouten inneerslag en verdamping
Gebied
Spreiding
Gemiddeldekwel
wel
niet
SI
27,7
283,5
92,0
S2
2,8
247,8
56,3
S3
-14,0
262,6
71,2
S4
-6,7
246,6
55,0
S5
50,5
246,5
73,4
S6
146,9
316,8
125,2
A
253,4
183,0
96,8
B
22,5
255,9
64,4
C
51,4
295,4
103,8

Op grond van deze tabel valt voorzichtig te concluderen dat de spreiding in de kwel
pergebied groterisdandeonderlinge verschillen,metuitzonderingvangebiedS6.

5.3 Dwarsraaien
Een interpretatie van de dwarsraaien zoals te zien in de bijlagen 1 t/m 10 is vrij
moeizaam omdat erniet tegelijkertijd debij de stijghoogten behorende sterkte van de
grondwaterstroming terplekkevandedwarsraaien bekendis.
De voornaamste constatering isdatin vrijwel alleraaien destijghoogte vanhet diepe
grondwater hoger is dan van het ondiepe grondwater. Dit lijkt de conclusie te
rechtvaardigen datindemeestegevallenindebeekdalen eenkwelsituatie voorkomt.
Over het algemeen is de stijghoogte in het diepe pakket in de winter 0,50 - 0,80 m
hoger dan in de zomer. In deraaien 7 en 8is dit verschil echter veel groter, nl. 1,50
m.
In vrijwel alle raaien komt de stijghoogte van het diepe pakket in de winterperiode
boven ofgelijk maaiveld.
In deelrapport 2 (van der Bolt, 1999) worden de gegevens uit de dwarsraaien nader
geanalyseerd.
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6 Conclusies

Devolgendeconclusieskunnenworden getrokken:
1. De resultaten van het meetprogramma voor het gebied "De Hilver" geven een
noodzakelijke aanvulling opdekennisvanhethydrologisch systeemgedrag.
2. Door dekorte duur van demeetperiode (1jaar) en het feit dat de meeste stuwen
niet zijn ingericht als meetstuw is name de nauwkeurigheid van de berekende
afvoeren beperkt.
3. Bijhetberekenen vandedebieten aandehandvandegemeten overstorten komen
vrij veel onzekerheden voor, die tot aanzienlijke fouten in deberekende afvoeren
(indeordevan20%)leiden.
4. De spreidingindeberekende kwel isvoordeelgebieden diezowel aan- als afvoer
hebben, zeer groot; de spreiding in de berekende kwel voor deelgebieden met
alleenafvoer isaanzienlijk kleiner.
5. De metingen in de dwarsraaien geven een moeilijk interpreteerbaar beeld van de
grondwaterstroming nabij dewaterlopen.
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filterdieptetov maaiveld
Ibb

filter1

filter2

1.75-2.25
1.50-2.00

5.00 - 6.00
19.00-20.00

15.00 • 16.00
- --

SC1
SC2

136620x384480
138880x382980

SC3
SC4

141600x381550

1.50- 2.00

3.00 -4.00

9.50- 10.50

135260x389700

2.50 - 3.00

6.00 - 7.00

17.00 -18.00

SC5

140780x389240
139840x390920
138510x394180

6.50 - 7.50
6.00 - 7.00

19.00-•20.00

SC6
SC7

1.00-1.50
1.25-1.75

SC8

142260x393320

1.50-2.00

L1

136660x386380

2.50 - 3.00

L2

139900x382340

2.50 - 3.00

L3
L4

144440x387850

2.50-3.00
2.00 - 2.50

L5
L6

144680x390200
144800x391840
142800x396140

L7

niet geplaatst

L8
L9
L10

135500x380440

raai1

141150x394350

raai2
raai3

142500x393500

raai4a

140400x391700
140650x391600

raai4b
raai5a

2.75 - 3.25

14.00 -15.00
5.00 -5.50

6.00 - 7.00

19.00-•20.00

2.00 - 2.50
2.50 - 3.00

140720x387700

2.50 - 3.00
2.50 - 3.00

138860x396720

2.50 - 3.00

dit betreft depunten iinderaai
waar de
waterloopwordt gepasseerd

141100x393550

138350x390300

raai5b
raai6

138450x389950
140550x389450

raai7

141000x386150

raai8

138600x386350
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vervolg bijlage11
NAP-hoogte meetpunten
Ibb
filter 1
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
SC6

23.003
24.368
17.755
13.194
12.504

SC7

23.106
22.959
24.470
17.822
13.678
12.844
13.127
10.938

filter2

maaiveld

23.078
24.445
17.776
13.650
12.817
13.106
10.896

22.716
22.608
24.005
17.407
13.237
12.461
12.667
10.565

SC8

10.896

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

21.334
24.254
17.732
14.527
13.488
10.923

20.904
23.761
17.308
13.989
12.936
10.452

30.827
16.257
12.018

30.434
15.797
11.459
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