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Proceskennis

J. V A N B A K E L , A L T E R R A

In theoretische zin ishet procesvan ontwatering duidelijk1)*. Het meest eenvoudig
conceptueel model isdat de ontwateringsflux
naar een bepaalde klassevan waterlopen van
een zeker oppervlak evenredig is met deopbolling(het verschil tussen de grondwaterstand
midden tussen de waterlopen en het peil van
het oppervlaktewater) en omgekeerd evenredig met dezogeheten lekweerstand. Per klasse
iseen oppervlakreprcsentatieve lekweerstand
te berekenen uit devolgende (katteerbare)
kenmerken:
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Ontwateringinbeeld
J. V A N D E R G A A S T , A L T E R R A
I. T E B E E S T , A L T E R R A

gemiddelde afstand tussen watetlopen
(uit lengte aan sloten van het beschouwd
oppervlak),

•

DL'vraagofNederland ivatcrluiishoiidkiiitdig oporde isen blijft,

inderzoek. Daarbij

vormt kennisoverdeontwatering : '
ugrond- enoppervlaktewater-een
belangrijke peiler, omdai
udwaterstandende
afvoer reagerenopverandei
atrcgclcn. In theoretisch opzicht isde kennis ruim voldoende, maar tot voor kort bestondengeen landsdekkende bestanden vande onnvaterinq. Vooral dooi het beschikbaar komen van diqitalc databestanden en GIStechnieken isechter eengrote sprong voonvaarts mogelijk. Dit artikel beschrijft hoede ontwatering
'in beeld' kan worden gebracht.
Devraagofdewaterhuishouding van
Nederland oporde iswordt inde meeste
stroomgebieden ontkennend beantwoord 12 .De
verwachtingisdan ookdat inde komende
decennia opregionaleschaalveel maatregelen
getroffen zullen worden om dewaterhuishouding beteroporde tekrijgen, nog afgezien
vanexterneontwikkelingen zoals klimaatverandering, bodemdaling en zecspiegelrijzing, die
vrijwel altijd om eenverdergaande aanpassing
zullen vragen.Indelen vanNederland isde aanpassing trouwens alvolop'in uitvoering', bijvoorbeeld inveelReconstructiegebieden waar
water eenbelangrijk mede-inrichtend principe
is.Maarookop landelijke schaal moeten de
effecten van bijvoorbeeld het mestbeleid opde
nutricntenbclastingkunnen worden voorspeld.
Eénvan debelangrijkste vragen daarbij ishoe

A/b.1:

dewaterhuishouding vaneenperceelofgebied
kan worden verklaard met behulp van kennis
vandeontwatering.Dezekan worden opgesplitstinproceskennis en patroonkennis.
Door het beschikbaar komen van diverse
digitale bestanden, met name deTopio-vector
(dedigitale topografische kaart van Nederland
met een schaal van 1:10.000)en algemeen toegankelijke GIS-technickcn, bestaan inmiddels
veelmeer mogelijkheden om voor willekeurig
te kiezen vlakkende ontwateringskarakteristiekvast testellen. Dit wordt gedemonstreerd
met resultaten van diverseonderzoeken, meer
in het bijzonder met het onderzoek dat in
opdracht van deBrabantse waterschappenis
uitgevoerd om deontwatering inNoord-Brabant inbeeld tebrengen.

Voorbeeldvaneenonrwatermcjskarakterarick.

geometrie van debeschouwde waterloopklasse (bodemdiepte, bodembreedte,
talud),
• geohydrologische eigenschappen (horizontale en verticaledoorlatendheden en
diktes onderscheiden pakketten van
beschouwd oppervlak),
• dikte en weerstand van desublaagin de
ontwateringsmiddelen.
Bijeengegevenontwateringsbasis (de
oppervlak-representatieve hoogte van ófhet
peil van het oppervlaktewater ófde effectieve
bodemhoogte van dewaterloop die beschouwd
wordt) isbij elkegrondwaterstand een lekflux
te berekenen. Dooroptellen van de fluxen naar
deonderscheiden klassen kan bij elke grondwaterstand een totale lekflux worden bepaald
(onder de veronderstelling dat de ontwateringsbasisendegrondwaterstand representatiefzijn voor het oppervlak).Aldus kan de ontwateringskarakteristiek van het oppervlak
worden samengesteld.
Naast dit 'rekenspoor' bestaat een 'veldspoor'. Uitgelijktijdige metingen van de
afvoer van eengebied en een representatieve
gtondwaterstand kan de ontwateringskaraktcristiek van dat gebied worden afgeleid (zie
afbeelding 1).Dehelling van de lijn geeft de
lekweerstand weer.Deze neemt afbij hogere
grondwaterstanden, omdat indie situatie
meer waterlopen meedoen aan het afvoerproces.Desgewenst kan de afvoerkaraktetistiek
worden geschematiseerd inmeerdere rechte
stukken. Bijelk knikpunt kan een ontwateringsbasis van een klassevan warerlopen
worden gedacht.

Patroonkennis

Ontwateringskatakteristiek
eschematis»etd)
emeren

Hetgrondwatersysteem ismeestal geen
gesloten systeem. Het isvaak lek.De lekken
bestaan vooral uit open (oppervlaktewatersysteem)en ondergrondse (buisdrainage) ontwatering.Debepalende grootheden voor de
ontwateringskaraktctistiek zijn de ontwateringsbasis en de lekweerstand. Deze kunnen
beide 111 beeld worden gebracht.
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opgemeten. Hierbij isvooralaandacht besteed
aan de kleinere waterlopen (greppels/droogvallende sloten en waterlopen smaller dan drie
meter),omdat deafmetingen van degrotere
waterlopen veelal vastliggen in de waterschapslegger. Op basisvan eerder veldonderzoekA/]iseen beperkt aantal waarden beschikbaar voordedrooglegging van waterlopen.
Tabel 1 geeft een deel van deop deze wijze verkregen kennis,enigszins aangevuld met algemene kennis, weer.

Volgens dedefinitie isde ontwateringsbasisdus hetzij de representatieve oppervlaktewaterstand hetzij de representatieve effectieve
bodemhoogtc van debetreffende klasse van
ontwateringsmiddelen van een zeker oppervlak.Deoppcrvlaktewaterstand isvanabel in
detijd enafhankelijk vandeafvoer (en aanvoer).Maar de variatie is,zeker in peilbeheerste waterlopen, albeperkt. De streefpeilen
geven eengoed beeld van de ontwateringsbasis.In niet-peilbeheerstewaterlopen moet de
relatie worden gegeven tussen oppervlaktewaterstand en afvoer, waarbij de hydraulische
weerstand endeafmetingen (geometrie) van
de betreffende waterlopen bekend moeten
zijn. Voordehydraulische weerstand bestaan
cxperttabellen;voor het in beeld brengen van
deontwateringsbasis iseen combinatie van
expert- en veldkennis gekoppeld aan karteerbare kenmerken toegepast.
Detopografische kaart met een schaal van
1:10.000ondetscheidt vier klassen van waterlopen:greppels endroogvallende waterlopen,
waterlopen smaller dan drie meter op de
waterspiegel, waterlopen met een breedte van
drie tot zesmeter en waterlopen breder dan
zesmeter. Dewaterlopen liggen vast, maat
wat degeometrie (endaarmeede drooglegging
van de waterlopen) betreft isalleen de breedteklassevan de waterspiegel bekend.Voorde
modellering van de hydrologie voor het landelijke modelleninstrumentarium STONED*
bestond behoefte aan landsdekkende informatievoor degeometrie.Om deze in beeld te
brengen zijn karteerbare kenmerken geselecteerd,waarvan werd verondersteld dat zeeen
verklarende werking hebben, namelijk degeohydrologie en het gtondwaterregime.Als maat
voordegeohydrologie isgebruikgemaakt van
de indeling vanNederland in hydrotypen8)*).
Alsmaat voor het grondwaterregime isde
grondwatertrappenkaart (Gt-kaart) bruikbaar.
Om tebeschikken over ankerpunten isin het
veldeen beperkt aantal gebieden bezocht,
waarvoor de geometrie vande waterlopen is

A/b. 2:

Bij onderzoek inNoord-Brabant'0bestonden meer mogelijkheden voor het doen van
veldonderzoek. Destratificatie op basis van
hydrotype en grondwatertrap isals uitgangspunt gebruikt om gebieden teselecteren. Binnen degeselecteerdegebieden zijn vervolgens
veldopnamen verricht om deafmetingen van
de waterlopen vast teleggen.Gedurende dit
onderzoek liep tevens het onderzoek naar de
actualisatie van degrondwatertrappcn'L Bij
deze actualisatie zijn a-select locaties geloot
voorgerichte opname vande grondwaterstand
op momenten dat degrondwaterstand ongeveergelijk isaan degemiddeld hoogste respectievelijk gemiddeld laagste grondwaterstand.
Daarbij zijn ook bodem- en waterdiepte gemeten van dedichtstbij gelegen waterloop.
In afbeelding 2zijn de resultaten van het
veldonderzoek weergegeven voor twee klassen
van watetlopen.
Hieruit volgt dat een duidelijk verschil
bestaat in bodemdiepte en drooglegging tussendebeide soorten waterlopen. Het verschil
op basis vangrondwatertrap isechter gering,
met een lichte tendens tot een grotere drooglegging bij drogeregrondwatertrappen (en
duidelijker geringer dan de tendens in tabel 1).
Vergelijking van dedata naar hydrotype
geeft aandat de verschillen tussen de hydrotypen in het zandgebied gering zijn. Wel bestaat
een duidelijk verschil tussen hydrotypen in het
Holocenegebied (veelal kleigronden) en het
Pleistocenegebied (overwegend zandgronden).

Ajb.3:

Drooglegging(bijGHG-situatie)enbodemdiepte voorgreppelsenwaterlopensmallerdandriemeter.
Giondwatertrap
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erstand
Delekweerstand isniet direct in het veld
meetbaar en bovendien afhankelijk vande
gekozen ruimtelijke schematisatie. Het is dan
ook veeleffectiever dekenmerken die bepalend
zijn voor de lekweerstand in beeld te brengen.
Datzijn degeohydrologische eigenschappen
vanhet verzadigd grondwatersysteem, de
dichtheid (lengte per representatief oppervlak)
en geometrie van de waterlopen.
Voorhet parameteriseren van de relatie
grondwater-oppervlaktewater zijn vooral de
eigenschappen van het topsysteem,dat wil
zeggen dedeklaag boven het watervoerend
pakket, van belang.VoorSTONEen de
momenteel lopende verdrogingsstudie
bestond behoefte aan een nieuwe parameterisatievan het topsysteem. Dit resulteerde in een
gezamenlijke opdracht van RIZA,PJVMen
Alterra aanTNO.Het onderzoek heeft gridkaarten van 250x250meter opgeleverd voor
onder meer dedikte en degesommeerde kDen c-waarden van het topsysteem. Dezegegevens komen vrij beschikbaar en zullen ditjaar
op internet worden geplaatst
(geodesk.girs.wau.nl/stone/stone.htm).
Bij het vaststellen van de ontwateringsbasis inNoord-Brabant''1 is,naast de bodemdiepteen waterdiepte,ookhet profiel vande
waterloop opgemeten. Debodembreedte blijkt
weinig te variëren binnen de klassevan waterlopen (tabel 2).Voor het talud blijkt een relatie
met debodem te bestaan.

InNederland ishorizontale buisdrainage
veruit demeest voorkomende vorm. Landsdekkendedigitale bestanden zijn echter niet
beschikbaar voor liggingen diepte van buisdrainage.Voorveelhydrologische studies is
dat een ernstige handicap.Daarom zijn pogingen ondernomen om toch een redelijke indruk
te krijgen van liggingen diepte.
Kleibouwlanden zijn grotendeels gedraineerd, tetwijl in laagveengebicden praktisch

Vergelijkingtussendrainagcvlakkenuit veldmventarisatieendrainagetoekenningop basisvandestatistischemethode.
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geendrainagewordt toegepast doorde ondiepe
ontwatering in combinarie met degrote kans
opverzakking van dedrainbuizen.Voor de
zandgronden ligtde aanwezigheid van drainageminder duidelijk. Dekeuze voor aanleg van
drainage isafhankelijk van de bodemeigenschappen, mate van wateroverlast en antropogene factoren (bijvoorbeeld recente uitgevoetde ruilverkaveling waarbij subsidie wordt
verleend).

meld middels veldinventarisatieen enquêtes.
Degeïnventariseerde gegevenszijn gebruikt
om relaties releggen met de bodemeigenschappen engrondwatertrap (oudeGt)in het zandgebied.Vervolgens isdezerelatiegebruikt om
gebiedsdekkende kaarten te produceren. Bijde
toekenning van buisdrainage zijn grotere
kavelszwaarder gewogendan kleinere, vanuit
deideedat men dekeuze heeft tussen greppels
enbuisdrainage.Greppelssraan opdekaarr en
geven aanleiding tot kleinepercelen, terwijl bij
aanlegvan buisdrainagegreppels worden
dichrgegooid hetgeen leidt totgrotere percelen.
Afbeelding 3 geeft een illustratie vandit proces.

Dedraindiepte isgerelateerd aan bodemgebruik en bodemtype.VoorSTONEzijn de
volgende draindiepren gehanreerd:
• droogmakerijen 120cm-mv
• zeekleigebied (bouwland) 110cm-mv
• gras 80cm-mv
• bouwland 100cm-mv

Metdezerelaties isvervolgens een kaarr
gemaakt voor hergehele zandgebied. Deze
kaart geeft dus niet aan waar de drains werkelijk liggen,maar waar zemet eenzekere waarschijnlijkheid liggen.Zezijn dus alleen bruikbaar op regionale schaalen onbruikbaar om
bijvoorbeeld schadeberekeningen mee te
onderbouwen.

Dedrainageweerstand is teontlenen aan
het drainagecriterium bijgegeven draindiepte
(ontwateringsdiepte van 30en50cmen afvoer
vanzeven millimeter per dag voor respectievelijk gras-en bouwland)

•
•

vanwaterlopen in het topio-vectorbestand en degeometrie en ontwateringsbasis per klasse.
Voorspecifieke regionale situaties voldoen
delandsdekkende bestanden niet
Veldwerkin combinatie met statistische
technieken en expertise bieden mogelijkheden de buisdrainage in beeld te
brengen.

Altena zet de komendejaren het onderzoek voort, waarbij het speciale aandacht
besteedt aan het maaiveld als 'ontwateringsmiddel'. f
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