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Woord vooraf

Dit onderzoek is geïnitieerd door het ministerie van EL&I en is uitgevoerd door Jacco van der Gaast,
Henk Vroon, Harry Massop en Jan Wesseling. De concept-rapportage is gereviewd door 3 collega’s, die
adviseerden het rapport na de nodige aanpassingen uit te brengen. Door het vertrek van Jacco van
der Gaast bij Wageningen UR is de afronding van dit rapport blijven liggen. Om te voldoen aan de
verplichting jegens de opdrachtgever is het rapport met inachtneming van het commentaar uit de
reviews afgerond door collega’s.
Het onderzoek geeft landsdekkend gedetailleerde informatie over de laagopbouw en de
parameterisering in het hydrologische topsysteem (i.e. de ondiepe ondergrond waar ontwatering
plaatsvindt) om daarmee via modelberekeningen beter zicht te kunnen krijgen in de effectiviteit en de
ruimtelijke doorwerking van maatregelen en beleidskeuzes beter te kunnen onderbouwen.
Ten aanzien van de conclusies merken wij op dat de PAWN eenheden zijn vervangen door
zogenaamde BoFEK eenheden waarvoor een groot aantal nieuwe waarnemingen zijn verricht.
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Samenvatting

Het onderzoek heeft tot doel om landsdekkende gedetailleerde informatie te verschaffen over zowel de
laagopbouw als de bodemfysische parameterisering in het topsysteem (i.e. de ondiepe ondergrond
waar ontwatering plaatsvindt). Dit is gedaan door diverse informatiebronnen van de ‘ondiepe-’,
‘diepere-’ en ‘diepe ondergrond’ te combineren. Deze bodemfysische schematisering voor Nederland
verfijnt zowel de laagopbouw (verticaal) als de ruimtelijke schematisering (horizontaal). Ook is de
bodemfysische informatie van de bodemlagen aangepast. Deze informatie is noodzakelijk om via
modelberekeningen zowel de effectiviteit als de ruimtelijke doorwerking van maatregelen te kunnen
kwantificeren en beleidskeuzes beter te kunnen onderbouwen.
Voor de ruimtelijke schematisering is aangesloten bij de studie ‘Hydrologie op basis van karteerbare
kenmerken’. In deze studie is Nederland geschematiseerd in 437 eenheden op basis van hydrotype,
bodem en meteoregio. De 134 grootste eenheden (>5000 ha) zijn in deze studie verder opgesplitst.
Voor deze opsplitsing is op basis van de informatie uit een groot aantal detailkarteringen uitgegaan
van het feit dat verschillen in Gt niet alleen veroorzaakt worden door verschillen in maaiveldhoogte,
maar ook door verschillen in bodemopbouw. Aan de hand van de informatie uit de detailkarteringen
zijn vooralsnog 543 sub-eenheden onderscheiden, die betrekking hebben op 1 of meer Gt’s. In deze
studie worden deze geschematiseerde eenheden “topsysteem-eenheden” genoemd.
Voor de verticale schematisering zijn drie gegevensbronnen gebruikt:
1.

De laagindeling van de diepe ondergrond is gebaseerd op de landelijke schematisering (in 7-lagen)
die is opgenomen in het NHI. Voor de 437 onderscheiden topsysteem-eenheden zijn gemiddelde
dikten van de watervoerende pakketten en scheidende lagen bepaald met bijbehorende kD- en cwaarden. Voor de c-waarde is de mediaan per eenheid gebruikt.

2.

Voor het 1ste watervoerend pakket en de 1ste scheidende laag zijn de boringen geclassificeerd op
basis van materiaalsoort. Per onderscheiden topsysteem-eenheid is een profiel gekozen op basis
van de meest voorkomende opbouw in bodemlagen.

3.

Voor de bovenste bodemlagen is gebruik gemaakt van informatie uit de bodemkaart schaal
1:50.000 en uit de detailkarteringen 1:10.000.

De bodemfysische eigenschappen van deze profielen zijn per bodemlaag gekarakteriseerd op basis
van bodemfysische informatie uit de Priapus-database:
• Voor de diepe ondergrond is een beperkt aantal bodemfysische bouwstenen uit de Priapus-database
geselecteerd voor de parameterisatie van de diepe ondergrond. Uit de kD en c-waarde is de
verzadigde doorlatendheid afgeleid. Per onderscheiden bodemlaag is de bouwsteen geselecteerd
waarvan de verzadigde doorlatendheid het beste overeenkomt met de hydrologische eigenschappen
van het materiaal. De verzadigde doorlatendheid van deze bouwsteen is vervolgens vervangen door
de verzadigde doorlatendheid afgeleid uit de kD of c-waarde in het NHI.
• Voor het topsysteem is de verzadigde doorlatendheid van de lagen geschat voor alle onderscheiden
topsysteem-eenheden. Op dezelfde wijze als voor de diepere ondergrond zijn bouwstenen
geselecteerd en is de bijbehorende verzadigde doorlatendheid vervangen. Voor de meest ondiepe
lagen is direct geput uit de Priapus database.
Voor de verlengde bodemprofielen zijn hydrologische eigenschappen afgeleid en in kaarten
weergegeven. Deze eigenschappen/parameters betreffen de anisotropie, de drainageweerstand, de
spreidingslengte, de bergingscoëfficiënt, de kritieke Z-afstand en de maximale flux.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond en probleemstelling

Voor de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is tijdige beschikbaarheid van
kennis cruciaal om beleidskeuzes te kunnen onderbouwen. De kennisvragen voor de komende jaren
laten een verschuiving zien van onderbouwing van een doelstellingformulering naar een grotere
aandacht voor de effectiviteit en de doorwerking van mogelijke maatregelen.
Momenteel wordt de bodem bij landelijke en regionale modelstudies gewoonlijk geschematiseerd met
behulp van een beperkt aantal standaard bodemprofielen die alleen de bovenste 1,2 m van de bodem
beschrijven en geen rekening houden met de ondergrond. Voor het rekenen met (agro)hydrologische
simulatiemodellen worden aan iedere geschematiseerde bodemlaag (meestal overeenkomend met een
horizont) de bodemfysische eigenschappen van een van de bouwstenen uit de Staringreeks
toegewezen. Deze standaardprofielen die representatief worden geacht voor een groot aantal
bodemtypen, geven landelijk een gemiddeld bodemprofiel voor een groot areaal. Als gevolg van deze
wijze van schematisering en parameterisering wordt weinig rekening gehouden met de regionale of
lokale variatie in de opbouw van de bodem en de hiermee samenhangende bodemfysische
karakterisering van de bodemhorizonten.
De diepte van het topsysteem (de ondiepe ondergrond waar ontwatering plaatsvindt) wordt bepaald
door de slootafstand en de hydraulische eigenschappen van de bodemlagen. Naarmate de slootafstand
groter is, neemt de doorstroomde diepte van het bodemprofiel dat deelneemt aan het afvoerproces
toe. De aanwezigheid van het afwisselend voorkomen van meer of minder weerstand biedende laagjes
in het bodemprofiel (heterogeniteit en de hiermee samenhangende anisotropie) beperkt de
doorstroomde diepte die betrokken is bij de interactie tussen het grond- en oppervlaktewater. Om
deze doorstroomde diepte te kunnen bepalen is de opbouw van de ondergrond tot een grotere diepte
van belang.

1.2

Doelstelling

Het onderzoek heeft tot doel om landsdekkende gedetailleerde informatie te verschaffen over zowel de
laagopbouw als de bodemfysische parameterisering in het topsysteem (i.e. de ondiepe ondergrond
waar ontwatering plaatsvindt), om via modelberekeningen beter zicht te kunnen krijgen op de
effectiviteit en de ruimtelijke doorwerking van maatregelen om beleidskeuzes beter te kunnen
onderbouwen.

1.3

Werkwijze

In deze studie is de schematisering van het topsysteem verfijnd op basis van de beschikbare
informatie over de ondiepe (1.20 tot maximaal 3.40 m-mv), de matig diepe (tot ca. 5-10 m-mv) en de
diepe (tot ca. 100-200 m-mv) ondergrond. De bodemkaart 1:50.000 en de detailkarteringen 1:10.000
zijn gebruikt voor de ondiepe bodemlagen. Voor de ‘matig diepe ondergrond’ is gebruik gemaakt van
informatie uit de boorbeschrijvingen van boringen die gelegen zijn in het topsysteem. Voor de ‘diepe
ondergrond’ is gebruik gemaakt van informatie uit het NHI.
Door combineren van deze informatiebronnen zijn zowel de laagopbouw (verticaal) als de ruimtelijke
schematisering (horizontaal) verfijnd. De bijbehorende hydrologische parameters, zoals anisotropie,
drainageweerstanden, spreidingslengte, bergingscoëfficiënt, kritieke z-afstand en maximale flux, zijn
daarna bepaald.
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1.4

Leeswijzer

De beschikbare informatiebronnen over de opbouw van de ondergrond zijn beschreven in hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 wordt de ruimtelijke schematisering van Nederland beschreven vanuit hydrologisch
gezichtspunt. In hoofdstuk 4 staat hoe de gedetailleerdere verticale schematisering is afgeleid. In
hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de parameterisering m.b.v. bodemfysische bouwstenen. In hoofdstuk
6 wordt uitgelegd hoe de doorstroomde dikte, d.w.z. het deel van de ondergrond dat is betrokken bij
de interactie grondwater- oppervlaktewater, is bepaald. In de laatste hoofdstukken volgen discussie
(hoofdstuk 7), conclusies (hoofdstuk 8) en samenvatting (hoofdstuk 9).
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Beschikbare informatiebronnen

De beschikbare informatie over de bodemkundige, geologische en geohydrologische opbouw van de
bodem neemt af met de diepte.
Landsdekkend is de bodemkaart 1:50 000 beschikbaar. Deze kaart geeft globaal een indeling van de
Nederlandse bodem tot een diepte van 1,20 m-mv. Daarnaast kan (indien aanwezig) gebruik worden
gemaakt van bodemkundige informatie uit detailkarteringen. Een detailkartering is een kartering van
de bodem en/of grondwatertrap op een gedetailleerde schaal (meestal schaal 1:5000, 10000 of
25000) en kan tot op grotere diepte zijn uitgevoerd (tot ca. 3,20 m). Deze informatie is
gedetailleerder dan de informatie die staat vermeld op de landsdekkende bodem- en Gt kaart schaal
1:50.000. Een nadeel is dat de informatie uit de detailkarteringen niet landsdekkend is en dat er
verschillen bestaan in ouderdom. Daardoor kan de bodemgesteldheid op de kaart gedateerd zijn en
afwijken van de huidige situatie. Een ander nadeel is dat een groot deel van de detailkarteringen nog
in analoge vorm in het bodemkundig archief van Alterra aanwezig is, waardoor de informatie moeilijk
toegankelijk is. Voor informatie over de bodemlagen die voorkomen op een diepte van circa 5–10 mmv., is in de DINO database van TNO een groot aantal boringen beschikbaar. In deze database is
informatie aanwezig over watervoerende pakketten en scheidende lagen. Dit laatste systeem van
watervoerende pakketten en scheidende lagen wordt in dit rapport de ‘diepe ondergrond’ genoemd. In
de volgende paragrafen worden deze gegevensbronnen beschreven.

2.1

Diepe ondergrond

Voor de diepe ondergrond is aanvankelijk aangesloten bij de schematisering en parameterisatie voor
het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), fase 1+. Goes et al, 2008 hebben beschreven hoe
deze ondergrond landsdekkend in kaart is gebracht. In fase 1+ van het NHI is de ondergrond
geschematiseerd in 4 watervoerende pakketten en 3 scheidende lagen. De bovenste twee lagen
(beginnend aan maaiveld) vormen het topsysteem, dat bestaat uit een (freatisch) watervoerend
pakket en een daaronder liggende scheidende laag. Voor deze twee bovenste lagen is de gezamenlijke
dikte en de kD-waarde voor het watervoerende pakket en de c-waarde voor de scheidende laag
bepaald. De dikte komt overeen met de dikte van het topsysteem (paragraaf 3.2). In fase 2 van het
NHI project is gewerkt aan een verdere detaillering van de ondergrond door de toevoeging van extra
modellagen. Het aantal lagen bedraagt nu 7. Deze extra modellagen hebben vooral consequenties
voor de diepere ondergrond. Bij de start van het project is gewerkt met de 4-lagen schematisering
van het NHI, deze is aan het eind van het project vervangen door de 7-lagen schematisatie.
Voor het NHI zijn de geohydrologische eigenschappen in de vorm van kaarten met een celgrootte is
250*250 m beschikbaar. Voor de watervoerende pakketten zijn kaarten met kD-waarden en
diktekaarten beschikbaar. Voor de scheidende lagen zijn kaarten c-waarden en dikten beschikbaar.

2.2

Topsysteem (matig diepe ondergrond)

De definitie van het geohydrologisch topsysteem, kortweg topsysteem genoemd, is gebaseerd op een
indeling van Nederland in homogene geohydrologische gebieden. De deelgebieden zijn vastgesteld op
basis van de nieuwe lithostratigrafische kaart van Nederland, schaal 1:500.000 (De Mulder et al,
2003). Het topsysteem kan als volgt worden opgevat: “de slecht tot matig doorlatende afzettingen,
die vanaf maaiveld aanwezig zijn tot aan het eerste watervoerende pakket of, bij het ontbreken
daarvan, tot aan de eerste scheidende laag”. Per deelgebied is vervolgens vastgesteld welke
afzettingen in het bodemprofiel zijn onderscheiden en aan het topsysteem kunnen worden toegewezen
(Van der Linden et al, 2002). Voor grote delen van Nederland is relatief veel “ondiepe” boorinformatie
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beschikbaar. Deze boorinformatie is destijds gebruikt om het topsysteem te karakteriseren qua dikte
en weerstand op basis van de diverse materiaaleigenschappen (Van der Linden, 2002). Dit betreft
ruim 300.000 boringen. De uit deze boringen afgeleide dikte- en weerstandskaart is later herzien
(Massop et al,) en is recent gebruikt voor de parameterisatie ten behoeve van STONE en het NHI
(Goes et al, 2008). Van deze boringen is ook andere informatie bekend, zoals het al dan niet
doorsnijden van het topsysteem, uit welke materiaalsoorten dit topsysteem is opgebouwd en de
laagdikten.
De hydrologische definitie van het topsysteem, de ondiepe ondergrond waar de ontwatering
plaatsvindt, is enger begrensd en valt binnen het topsysteem. In deze studie wordt de begrenzing van
het hydrologisch topsysteem gekwantificeerd.

2.3

Bodem (ondiepe ondergrond)

De bodemkundige informatie die in dit onderzoek is gebruikt is in eerste instantie afkomstig van het
project “Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken”. In dit project is voor het schematiseren van
de bodem gebruik gemaakt van de PAWN-studie (Wösten et al, 1988). In het kader van deze studie is
de Bodemkaart van Nederland (1:250 000) (Steur et al, 1985) tot een diepte van 1,20 m-mv.
gegeneraliseerd en geschematiseerd tot 21 eenheden op grond van verwantschap in bodemkundige en
bodemfysische kenmerken. Een groot nadeel is dat de grote variatie in bodemopbouw voor Nederland
is teruggebracht tot deze 21 standaardprofielen. Als gevolg hiervan worden bijvoorbeeld hydrologische
verschillen in het landelijk gebied, die een gevolg zijn van specifieke bodemkundige eigenschappen in
het bodemprofiel niet of nauwelijks meer opgemerkt. Om het effect van de bodem op de (agro- en
eco-) hydrologie te kunnen kwantificeren is binnen de begrenzing van de eerder vastgestelde
topsysteem-eenheden met een oppervlakte groter dan 5 000 ha (arbitrair gekozen) gebruik gemaakt
van aanvullende bodemkundige en hydrologische informatie uit zowel de bodemkaart van Nederland
schaal 1:50.000 alsook uit de beschikbare detailkarteringen. De waarnemingsdichtheid is afhankelijk
van de kaartschaal en varieert van ca. 2 beschreven boringen per ha (schaal 1:5.000) tot ca. 1 boring
per 4 á 5 ha (schaal 1:25.000). Detailkarteringen geven gedetailleerdere informatie over de
bodemgesteldheid dan de bodem en Gt-kaart schaal 1:50.000. Ook wordt meestal dieper geboord
(variërend van 1,20 tot maximaal ca. 3,20 m-mv., tegenover maximaal 1,20-mv. voor de Bodemkaart
van Nederland schaal 1:50.000).
In Nederland zijn vanaf het eind van de jaren 40 van de vorige eeuw veel detailkarteringen
uitgevoerd. De bodemkundige en hydrologische informatie uit de detailkarteringen die zijn uitgevoerd
tot in het begin van de jaren zestig uit de vorige eeuw wijkt qua beschrijving en interpretatie af van de
bodemkundige en hydrologische beschrijvingen en interpretaties van de recentere detailkarteringen,
omdat het bodemclassificatiesysteem dat thans wordt gebruikt pas in het begin van de jaren zestig
door de Stichting voor Bodemkartering (StiBoka) is ingevoerd (Bakker en Schelling 1989).
Op het ogenblik is ca. is 80% van Nederland bodemkundig/hydrologisch gekarteerd op een
kaartschaal gedetailleerder dan 1:50 000. Een groot deel van de informatie uit deze karteringen is
vooralsnog alleen opgeslagen in het archief van Alterra in de vorm van analoge boorstaten en bodemen Gt-kaarten (Figuur 2.1). Op de boorstaten staat o.a. de volgende informatie vermeld:
• De subgroep van de bodemclassificatie (De Bakker en Schelling 1989) op basis van dikte, aard en
opeenvolging van de verschillende horizonten;
• De bewortelbare diepte en eventueel de verwerkingsdiepte;
• In het veld geschatte waarden van het organische stofgehalte, het lutumgehalte, het leemgehalte en
de mediaan (M50) van de zandfractie van boven- en ondergrond;
• Het voorkomen van afwijkende materiaalsoorten, zoals keileem, tertiaire klei, venig materiaal en
grof zand;
• De geschatte fluctuatie van het grondwater in de huidige situatie in termen van gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) en gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) op basis van hydromorfe
kenmerken in het profiel, en de grondwatertrap (Gt);
• Eventueel de in boorgaten gemeten en gedateerde grondwaterstanden.
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Verder is een klein deel van de boringen in de vorm van standaardprofielen beschreven in de
bodemkundige rapporten van de gekarteerde gebieden. Standaardprofielen zijn qua oppervlakte en
bodemkundige eigenschappen representatief voor een onderscheiden bodemkundige legenda-eenheid
in een bepaald karteringsgebied. De beschrijving van een standaardprofiel komt redelijk overeen met
de beschrijving die op een boorstaat staat vermeld. Verder wordt bij de beschrijving van een
standaardprofiel aanvullende bodemkundige en hydrologische informatie gegeven die van invloed is op
o.a. de gebruiksmogelijkheden van de grond. Een nadeel is dat de meeste standaardprofielen niet
gedigitaliseerd zijn. Voor informatie hierover moeten de (analoge) bodemkundige rapporten worden
geraadpleegd.
Vanaf het eind van de jaren 80 uit de vorige eeuw is begonnen met het digitaliseren van de bodemen grondwatertrappeninformatie (zowel boorpunt- als vlakinformatie) uit de detailkarteringsgebieden.
Dit houdt in dat er op het ogenblik ruim 300 000 boringen uit deze karteringen en uit het BIS in het
digitale archief van Alterra zijn opgeslagen. Voor het onderhavige onderzoek is zowel gebruik gemaakt
van informatie uit het analoge als uit het digitale archief van Alterra. Dit is gebeurd door de
bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 over de kaart met de onderscheiden topsysteemeenheden groter dan 5.000 ha te leggen. Voorts is binnen elke onderscheiden topsysteem-eenheid op
basis van de bodemkaart schaal 1:50 000, de Gt opbouw en de begrenzingen hiervan vastgelegd.
Binnen de begrenzing van deze Gt’s is vervolgens aan de hand van de bodemkundige informatie uit de
detailkarteringen of (indien de informatie uit de detailkarteringen ontbreekt) uit de toelichtingen van
de bodemkaart van Nederland schaal 1:50 000 een representatief bodemprofiel geselecteerd, dat
uiteindelijk is vertaald naar een bodemfysisch profiel. Voor een overzicht van de geraadpleegde
detailkarteringsrapporten wordt verwezen naar Bijlage 5. De selectie van bodemprofielen is een
tijdrovende aangelegenheid omdat het merendeel van de bodemprofielen analoog in het archief van
Alterra is opgeslagen. Indien de oppervlakte van een geselecteerde Gt klasse binnen een topsysteemeenheid zo groot is dat voor het bepalen van een standaardprofiel enkele tientallen
detailkarteringsrapporten dienen te worden geraadpleegd, dan is ervoor gekozen om uit deze
detailkarteringen een representatieve selectie toe te passen en hieruit een representatief
standaardprofiel te selecteren. Het op hierboven genoemde wijze selecteren van bodemprofielen heeft
als voordeel dat bodemkundige eigenschappen die van invloed zijn op de (agro- en eco-) hydrologie
aan de hand van informatie uit de detailkarteringen regionaal kunnen worden meegenomen.
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Figuur 2.1
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Overzicht gedetailleerde bodembestanden
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3

Ruimtelijke schematisering

Voor het gebruik van modellen op regionale en landelijke schaal binnen de (agro- en eco-) hydrologie
is een ruimtelijke schematisering noodzakelijk. Bij de ruimtelijke schematisering is het van belang om
het gebied in te delen op basis van karteerbare kenmerken. Daarom is in deze studie aangesloten bij
de studie ‘Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken’ (Van der Gaast et al, 2006) voor de
ruimtelijke schematisering. Bij de gebiedsindeling aan de hand van karteerbare kenmerken is getracht
zoveel mogelijk relevante kenmerken voor hydrologische variabelen op te nemen. Uiteindelijk is
binnen de eerdergenoemde studie gebruik gemaakt van een gebiedsindeling op basis van
meteorologische informatie in de vorm van 6 weerstations, geohydrologische informatie in de vorm
van 22 hydrotypen (Massop et al, 1997) en bodemkundige informatie in de vorm van 21
bodemfysische eenheden (Wösten et al, 1988) (Figuur 3.1). Dit resulteerde in 437 topsysteemeenheden. Vervolgens zijn deze 437 topsysteem-eenheden geparameteriseerd, op een wijze die
bruikbaar is voor het rekenen met (agro/eco)hydrologische modellen. In dergelijke modellen worden
de verschillende bodemhorizonten thans onvoldoende gedetailleerd meegenomen. Het bodemprofiel is
in de PAWN-studie geschematiseerd in een beperkt aantal bodemhorizonten, waardoor
(agro/eco)hydrologische verschijnselen die een gevolg zijn van gebied specifieke bodemlagen worden
genegeerd. Verder ontbreekt meestal informatie over de ondergrond > 1,20 -mv. waardoor men, om
toch te kunnen rekenen met (agro/eco)hydrologische modellen, de diepst onderscheiden
bodemhorizont op ca. 1.2 meter heeft verlengd tot bijvoorbeeld 7 (Van der Gaast et al, 2006) of 13 m
– mv (Van Bakel et al, 2008). Verder is er naast een verdieping van het bodemprofiel behoefte aan
een verbetering van de bodemfysische parameterisatie van het bodemprofiel. Dit heeft onder andere
tot gevolg dat er behoefte is aan meer individuele bodemfysische bepalingen van bodemfysische
karakteristieken die gemeten zijn aan individuele bodemhorizonten, waardoor het effect van
bodemhorizonten op het gedrag van de (agro/eco)hydrologie met behulp van numerieke modellen
beter kan worden gekwantificeerd.

Meteorologie

Geohydrologie
Hydrotypen

Bodem
Bodemfysiche
eenheden

Ruimtelijke
schematisatie

Figuur 3.1

Ruimtelijke schematisering

Hydrologische modellen worden gebruikt voor het doorrekenen van maatregelen of klimaatscenario’s.
Indien bij de ruimtelijke schematisering gebruik wordt gemaakt van tijdsafhankelijke gegevens
kunnen de topsysteem-eenheden bij het doorrekenen van maatregelen feitelijk veranderen. Daarom is
er indertijd bij de ruimtelijke schematisering zo veel mogelijk gebruik gemaakt van tijdsonafhankelijke
gegevens.
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3.1

Gehanteerde uitgangspunten

Bij de ruimtelijke schematisering is gebruik gemaakt van de bodemfysische schematisering volgens de
PAWN-indeling (Wosten et al, 1988). Bij deze indeling is de bodem geschematiseerd in 21 standaard
bodemprofielen waaraan voor het rekenen met hydrologische modellen de bodemfysica in de vorm
van bouwstenen uit de Staringreeks wordt gekoppeld. Hierdoor wordt onvoldoende rekening gehouden
met de gelaagdheid in de bodem en de hiermee samenhangende bodemfysische karakterisering van
bodemhorizonten (Van der Gaast et al, 2009). Dit heeft tot gevolg dat hydrologische effecten kunnen
worden afgevlakt of niet worden gekwantificeerd, waardoor de berekende grondwaterstanden af
kunnen wijken van de werkelijke grondwaterstanden (Van der Gaast et al, 2008). Daarnaast heeft de
mate waarin de benodigde bodemkundige informatie wordt meegenomen directe gevolgen voor de te
gebruiken schaal (ca. 1:600.000). Hierdoor zijn de modelresultaten en de schaal waarop deze gebruikt
mogen worden afhankelijk van de schaal waarop bodemkundige en grondwater informatie in modellen
wordt meegenomen.
Om de bodemkundige informatie gedetailleerder en beter mee te kunnen nemen is de PAWN-indeling
verfijnd. Deze meer verfijnde indeling is gerealiseerd op basis van de Gt. De
grondwaterstandsfluctuatie kan worden gezien als een resultante van de op die locatie geldende
hydrologische, bodemfysische en meteorologische omstandigheden (Van der Gaast et al, 2006). De
bodemopbouw heeft grote gevolgen op de waterhuishouding en grondwaterstanden in het landelijk
gebied (Van der Gaast et al, 2010). Binnen ruimtelijke schematisatie eenheden wordt meestal gebruik
gemaakt van één standaardprofiel. Hierdoor wordt er bij het gebruik van hydrologische modellen van
uitgegaan dat de laagopbouw en de bijbehorende bodemfysica binnen een topsysteem-eenheid
hetzelfde is. De berekende verschillen in grondwaterstandsfluctuatie binnen standaardprofielen worden
meestal toegeschreven aan de variatie in maaiveldhoogte. Binnen deze studie is onderzocht in
hoeverre verschillen in grondwaterstandsfluctuatie binnen topsysteem-eenheden inderdaad
voornamelijk worden veroorzaakt door de variatie in maaiveldhoogtes. Daarnaast kan de ruimtelijke
variatie in de bodem een belangrijke oorzaak zijn van verschillen in grondwaterstandsfluctuatie.
Hierbij moet worden gedacht aan het voorkomen van bodemlagen die minder doorlatend zijn en
ruimtelijke verschillen in de bergingsmogelijkheden in de bodem.
Het belang van goede informatie over de ondergrond neemt af met de diepte. Dit kan worden
geïllustreerd aan de hand van het voorkomen van leemlenzen (Figuur 3.2). Indien een leemlens
gelegen is in een zandpakket zal deze van grotere invloed zijn naarmate de leemlens zich dichter
onder maaiveld bevindt. Een leemlens met een verbreiding in de orde van bijvoorbeeld 100 bij 100
meter zal op een diepte van ca. 0.5 meter tot gevolg hebben dat er na neerslag regelmatig
plasvorming optreedt. Dit is het gevolg van de kleine doorlatendheid van de leemlaag in combinatie
met een kleine dikte van het zandpakketje dat erboven ligt, waardoor het doorlaatvermogen klein is
en de laterale stroming wordt beperkt. Indien de leemlens dieper is gelegen, is het doorlaatvermogen
van het zandpakket er boven groter en kan laterale stroming gemakkelijker plaatsvinden. Een
leemlens op grotere diepte ( bijvoorbeeld 25 meter) zal weinig invloed hebben op de stroming
aangezien het water gemakkelijker om de leemlens heen kan stromen. Daarnaast is de stroming in
een zandpakket op grotere diepte voornamelijk horizontaal waardoor een leemlens tot gevolg heeft
dat de effectieve pakketdikte van het zandpakket enigszins wordt gereduceerd. Ook Van Nes (1960)
geeft aan dat een pleistoceen zandpakket niet homogeen van samenstelling is, maar doorschoten is
door moeilijk waterdoorlatende lenzen. Voor de horizontale doorlatendheid betekenen deze lenzen een
betrekkelijk onbelangrijke vernauwing van het doorstroomde profiel, maar hun invloed op de
waterdoorlatendheid in verticale richting is enorm belangrijk.
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Figuur 3.2

Schematische weergave van een leemlens op verschillende dieptes in een zandpakket en

de invloed daarvan op de stroming van water in de verticale richting. Hierbij zijn de leemlenzen bruin
gekleurd en is het grijze gebied een schematische weergave van de invloedssfeer van het beschouwde
stukje maaiveld.

3.2

Werkwijze

Gezien de beschikbare tijd binnen het project zijn in dit onderzoek alleen die topsysteem-eenheden
opgesplitst die een oppervlakte van minimaal 5000 ha (arbitrair gekozen) vertegenwoordigen.
Onderzoek naar kleinere topsysteem-eenheden vergt veel tijd aangezien het om versnipperde,
kleinere en/of bijzondere eenheden gaat. Op basis van de bovengenoemde opsplitsing zijn uiteindelijk
134 topsysteem-eenheden van de 437 eenheden die binnen het project ‘hydrologie op basis van
karteerbare kenmerken’ werden gehanteerd, verder onderscheiden. Het aantal geselecteerde
bodemprofielen, dat binnen één topsysteem-eenheid is onderscheiden hangt o.a. af van de
verschillende Gt-klassen die binnen deze grens voorkomen op de bodemkaart van Nederland schaal 1:
50 000. Aangezien Gt-verschillen binnen een topsysteem-eenheid veroorzaakt kunnen worden door
bodemkundige en/of maaiveldhoogteverschillen kan de ruimtelijke schematisering pas plaatsvinden
nadat de profielopbouw voor de verschillende Gt’s binnen één topsysteem-eenheid bekend is. Dit heeft
tot gevolg dat de ruimtelijke en de verticale schematisering sterk gekoppeld zijn en feitelijk simultaan,
conform de onderstaande werkwijze, plaats heeft gevonden.
De bodemopbouw heeft grote gevolgen op zowel de waterhuishouding als de hier mee
samenhangende grondwaterstanden in het landelijk gebied. Dit blijkt uit de vele detailkarteringen die
in Nederland zijn uitgevoerd. In het landelijk gebied van Nederland komen grote arealen voor met
natte gronden (gronden met een slechte ontwateringstoestand), waarvan de oorzaak niet alleen moet
worden gezocht in een lage ligging van de percelen, maar ook in de opbouw van het bodemprofiel of
in een combinatie van beide factoren. Daarnaast kunnen andere aspecten, zoals een slechte ont- en
afwatering en het reliëf een belangrijke rol spelen in de ontwateringstoestand van de percelen. Tijdens
de kartering wordt de invloed van deze aspecten op de waterhuishouding op en in de percelen
gekarakteriseerd met een nattere Gt op de bodem- en Gt-kaart. Aangezien de Gt naast een lage
ligging van de percelen in belangrijke mate wordt bepaald door de opbouw van het bodemprofiel is
van iedere Gt klasse, die voorkomt binnen een onderscheiden topsysteem-eenheid, een representatief
standaardbodemprofiel uit één van de detailkarteringen geselecteerd. In een aantal situaties wijkt het
fysisch gedrag van bodemprofielen binnen dezelfde topsysteem-eenheid, maar met een verschillende
Gt-klasse, nauwelijks van elkaar af. Op grond hiervan is voor een aantal Gt-klassen samen één
representatief bodemprofiel uit de beschikbare detailkarteringen geselecteerd. In deze situatie worden
de verschillen in Gt-klasse hoofdzakelijk veroorzaakt door lokale verschillen in maaiveldhoogte.
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Uiteindelijk zijn binnen de 134 onderscheiden topsysteem-eenheden 543 standaardprofielen
geselecteerd waarvan een voorbeeld van de bodemopbouw in de Figuur van Bijlage 3 is weergeven.

3.3

Resultaat

De geselecteerde standaardbodemprofielen kunnen representatief worden geacht voor één of
meerdere Gt-klassen binnen een topsysteem-eenheid die binnen ‘hydrologie op basis van karteerbare
kenmerken’ werd gehanteerd. Aangezien in eerste instantie de eenheden met een areaal van 5000 ha
of meer zijn bekeken heeft deze nieuwe schematisering vooralsnog betrekking op ca. 80% van het
landelijk gebied van Nederland (Figuur 3.3). De overige 20% van het landelijk gebied is vanuit
praktische overwegingen nog niet geschematiseerd. Dit areaal heeft vooral betrekking op gebieden die
vanuit bodemkundig oogpunt complexer, kleinschaliger en/of meer versnipperd zijn. Dit heeft tot
gevolg dat meer detaillering veel tijd in beslag zal nemen. Gezien het complexe karakter van deze
gebieden is het onverantwoord deze gebieden zonder aanvullend onderzoek in te vullen.

Figuur 3.3
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Kaart met ruimtelijke topsysteem-eenheden
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4

Verticale schematisering

4.1

Diepe ondergrond

Voor de 437 topsysteem-eenheden onderscheiden topsysteem-eenheden zijn standaardprofielen
bepaald. Een standaardprofiel is een profiel dat de meest voorkomende relevante laagopbouw en
laagkenmerken binnen de desbetreffende topsysteem-eenheid beschrijft en waaraan gemiddelde
waarden voor de laagdikten en doorlatendheden zijn toegekend. Per topsysteem-eenheid zijn op basis
van het NHI de gemiddelde waarde voor de kD en de dikte berekend. Om de representatieve
weerstand van de scheidende lagen te bepalen zijn de volgende technieken bekeken:
• Rekenkundige middeling
• Harmonische middeling
• Mediaan

4.1.1

Rekenkundig middelen

Het rekenkundig gemiddelde wordt verkregen door de weerstandswaarden (c-waarden) per gridcel bij
elkaar op te tellen en vervolgens het totaal te delen door het aantal gridcellen, topsysteem-eenheden
met grote weerstanden hebben bij deze methode een groot gewicht.

4.1.2

Harmonisch middelen

Het harmonisch gemiddelde is de inverse van het rekenkundig gemiddelde van de inversen van de
weerstandswaarden. De harmonische middeling heeft tot gevolg dat bij eenzelfde potentiaalverschil de
berekende vervangingsweerstand evenveel water doorlaat als de afzonderlijke weerstanden samen.
Als voorbeeld wordt deze maat berekend voor 3 gridcellen van gelijke grootte A met verschillende cwaarden van respectievelijk 100, 200 en 1000 dagen (Figuur 4.1). Verder wordt aangenomen dat het
drukhoogteverschil (∆h) over de slecht doorlatende laag voor alle gridcellen gelijk is aan 1 m en dat
een gridcel een oppervlak (A) beslaat van 1 km2. Hiervoor kunnen de volgende relaties voor het debiet
(Q) en de weerstand (c) afleiden

Qtot =Q1 +Q2 + Q3
3 A * ∆h A * ∆h A * ∆h A * ∆h
=
+
+
ctot
c1
c2
c3
De laatste relatie is te vereenvoudigen tot:

3
1 1
1
= + +
ctot c1 c 2 c3
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A=1 km2
c=100 d
∆h=1 m
Q=
10000 m3/d

A=1 km2
c=200 d
∆h=1 m
Q=
5000 m3/d

A=1 km2
c=1000 d
∆h=1 m
Q=
1000 m3/d

A=3 km2
∆h=1 m
Q=16000 m3/d
c=
187.5 d
Figuur 4.1

Vervangingswaarde van meerdere gridcellen door één gridcel.

Voor het gehanteerde voorbeeld bedraagt de totale kwel 16000 m3/d. Indien dezelfde hoeveelheid
door 3 gridcellen met gelijke c-waarde moet stromen (bij een potentiaalverschil van 1 m) dan is de
weerstand (c-waarde) 187,5 d.
Om de vervangingsweerstand (c-waarde) van n gridcellen te berekenen is de onderstaande relatie van
toepassing.

1
cvervang

=

n

1

i =1

i

∑c
n

of

cvervang =

n
n

1

i =1

i

∑c

Door per topsysteem-eenheid gebruik te maken van bovenstaande relatie is het mogelijk om de
weerstand van de weerstand biedende lagen in de ondergrond te berekenen. Omdat de gemiddelde
dikte bekend is kan vervolgens de gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) worden berekend. Op deze
wijze is per topsysteem-eenheid voor de diepe ondergrond een gemiddeld profiel met bijbehorende
dikten en doorlatenheden (kh en kv) te bepalen. Door het gebruik van het harmonisch gemiddelde
blijft de waterbalans intact.
Mediaan
Om de mediaan van de c-waarde te kunnen berekenen zijn eerst alle c-waarden afgerond waarna
deze op de volgende wijze zijn geclassificeerd:
• waarden kleiner dan 10.000 zijn onveranderd,
• waarden tussen de 10.000 en 100.000 zijn afgerond op veelvouden van 10,
• waarden groter dan 100.000 zijn op 100.000 gesteld.
Vervolgens is met deze nieuwe kaart de mediaan van de c-waarde per topsysteem-eenheid bepaald.

4.1.3

Methode middelen

Om een en ander visueel te beoordelen zijn kaarten gemaakt van de c-waarde voor de 2e en 3e
scheidende laag (Figuur 4.2 en 4.3). Voor de 1e scheidende laag is dit niet gebeurd omdat deze laag
wordt vervangen door informatie op basis van de boorgegevens van de ondiepe ondergrond en
gegevens uit de bodemkaart (zie § 4.2 en 4.3). In Bijlage 6 zijn voor alle scheidende lagen de
resultaten van de 4 middelingsmethoden weergegeven.
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Figuur 4.2

C-waarde 2e scheidende laag volgens fase 2 NHI (linksboven), rekenkundig gemiddeld

per topsysteem-eenheid (rechtsboven), harmonisch gemiddeld per topsysteem-eenheid (linksonder)
en mediaan van de c-waarde per topsysteem-eenheid (rechtsonder).
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Figuur 4.3

C-waarde 3e scheidende laag volgens fase 2 NHI (linksboven), rekenkundig gemiddeld

per topsysteem-eenheid (rechtsboven), harmonisch gemiddeld per topsysteem-eenheid (linksonder)
en de mediaan van de c-waarde per topsysteem-eenheid (rechtsonder).

De harmonische middeling resulteert in zeer kleine weerstanden; het merendeel van de topsysteemeenheden heeft zeer lage weerstanden in een deel van het areaal wat resulteert in een zeer kleine
weerstand voor de topsysteem-eenheid als geheel. Rekenkundige middeling op basis van
weerstandswaarden heeft het omgekeerde effect omdat zeer grote weerstanden dit gemiddelde
aanzienlijk beïnvloeden. De kaart met mediane weerstanden benaderd de originele kaart uit het NHI
het beste. Waarbij enkele gebieden met hogere weerstanden verdwijnen(dit is bijvoorbeeld het geval
in het IJssel dal) en gebieden zonder weerstandslaag van een weerstand worden voorzien.
In deze studie wordt gezocht naar het meest relevante standaardprofiel voor toepassing in modellen.
Aangezien de mediane waarde hiermee het beste overeenkomt is deze methode gehanteerd.

4.2

Topsysteem

In paragraaf 2.2 is de beschikbare boorinformatie met betrekking tot de ondiepe ondergrond
beschreven. Door de boringen over de kaart met topsysteem-eenheden te leggen is van elke boring
bekend binnen welke topsysteem-eenheid de boring is gelegen. Het aantal boringen dat binnen een

22 |

Alterra–rapport 2686

topsysteem-eenheid voorkomt verschilt, omdat de grootte van de topsysteem-eenheden onderling
verschilt en omdat er voor sommige gebieden (o.a. stuwwallen) weinig boringen beschikbaar zijn. Via
de boorbeschrijvingen is vastgelegd welke opeenvolging van materiaalsoorten in de boring
voorkomen. In de meeste situaties blijkt dat de beschikbare boorinformatie door maximaal 4 lagen
kan worden gekarakteriseerd. Per boring is de laagopeenvolging gecodeerd. Zo bestaat bijvoorbeeld
een profiel met code 4340 uit 3 lagen (de 0 betekent dat de vierde laag ontbreekt), de eerste en
derde laag vanaf maaiveld bestaan uit klei (code 4) en de tussenlaag uit veen (code 3). Vervolgens is
per combinatie van topsysteem-eenheid en geohydrologische laagopeenvolging het aantal beschikbare
boringen bepaald en is de gemiddelde dikte van de afzonderlijke lagen berekend. Voor elke
topsysteem-eenheid zijn vervolgens de vijf profielen geselecteerd die de meeste boringen
vertegenwoordigen (Figuur 4.4). Uit deze profielen is vervolgens het topsysteemprofiel afgeleid dat
representatief wordt verondersteld voor de beschouwde topsysteem-eenheid. Bij deze keuze is
gekeken naar het aantal boringen en naar de aard en samenstelling van het materiaal. In het
voorbeeld van topsysteem-eenheid 2350404 in Figuur 4.4 en Tabel 4.1 is te zien dat, wanneer de
laagopeenvolging wordt beschouwd, het eerste profiel het meeste voorkomt (20 boringen). Dit meest
voorkomende profiel bestaat uit een laagopeenvolging van klei op veen op klei op fijn zand
(laagcodering 464200). De bijbehorende topsysteem-eenheid heeft het hydrotype duinstrook met de
PAWN-eenheid voor een veengrond met kleidek en zand in de ondergrond. Het materiaal in het
topsysteem van dit hydrotype bestaat voornamelijk uit fijne zanden, terwijl de PAWN-eenheid bestaat
uit veengronden met een kleidek. Het eerste profiel blijkt het beste aan de PAWN beschrijving te
voldoen en is gekozen als representatief profiel voor het topsysteem binnen deze topsysteem-eenheid.
Om een goede aansluiting met de ondergrond uit het NHI te verkrijgen zijn de diktes in
overeenstemming gebracht met het NHI. In Bijlage 2 zijn de 437 geselecteerde standaardprofielen
weergegeven. In principe kunnen deze profielen worden gebruikt om de schematisering van de
ondiepe ondergrond in het NHI te detailleren. Voor enkele profielen is afgeweken van de
schematisering van het NHI en is de opbouw van de profielen aangehouden waarbij de dikte wan het
tweede watervoerende pakket niet is aangepast.

Tabel 4.1
Opbouw ondergrond topsysteem-eenheid 2350404.
Schematisatie

Laag-

Aantal

Laag 1

Laag 2

Laag 3

Laag 4

Totaal

Eenheid

opvolging

boringen

m.

m.

m.

m.

m.

2350404

464200

20

0.31

0.32

0.29

1.44

2.35

2350404

420000

5

0.85

2.65

2350404

646420

3

0.23

0.17

0.20

0.50

2350404

462000

2

0.43

0.25

2.20

2350404

120000

1

0.90

3.10

3.50
1.10
2.88
4.00
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Figuur 4.4

Laagopeenvolgingen binnen topsysteem-eenheid 2350404 met geselecteerd

topsysteemprofiel.

4.3

Bodem

Voor de bodemkundige profielopbouw is voornamelijk gebruik gemaakt van informatie die verzameld
is in het kader van detailkarteringen. Hierbij worden vaak naast kaarten ook standaardprofielen
bepaald. Het aantal bodemhorizonten dat in een standaardprofiel voorkomt kan per Gt-klasse
verschillen. In de beschreven bodemprofielen van de nattere gronden (Gt I, II, III, V) zijn meer
horizonten onderscheiden dan in de profielen van de drogere gronden (Gt IV, VI, VII, en VIII). Ook de
diepte van de grondboring (uit de detailkarteringen zijn boringen geselecteerd met een boordiepte van
1,20 tot maximaal ca. 3,20 m-mv.) bepalen het aantal horizonten waaruit een bodemprofiel is
opgebouwd.
Zo kan bijvoorbeeld een hoog gelegen leemarme veldpodzolgrond (Hn51 met Gt VII) over een dikte
van 150 cm zijn opgebouwd uit 2 bodemhorizonten, terwijl een laag gelegen broekeerdgrond (zWzg
met Gt II) over dezelfde dikte van 150 cm zelfs kan zijn opgebouwd uit 5 lagen (Figuur 4.5). De
veldpodzolgrond bestaat alleen uit een 25 cm dikke humeuze, leemarme zandige bouwvoor - (B1,
kampa1) en een 125 cm dikke humusarme, leemarme zandige ondergrond(O1, ktw_2b). De
coderingen kampa1 en ktw_2b staan voor unieke coderingen van individuele bodemmonsters die zijn
opgenomen in de Priapus database (§5.4.1) (Stolte et al, 2007). Van deze bodemmonsters zijn de
bodemfysische karakteristieken bepaald. De coderingen B* en O* beschrijven de bodemfysische
karakteristieken voor de boven- en ondergrond. De effectieve bewortelingsdiepte (ew) voor gras is
tevens in de profielen weergegeven.
De profielopbouw van de broekeerdgrond is veel complexer. De bouwvoor bestaat uit een 15 cm
dikke, slecht doorlatende, sterk lemige, humeuze, zandige bovengrond (B3, br14-b3), terwijl in de
ondergrond 2 veenlaagjes zijn onderscheiden (O17) die qua aard en samenstelling van elkaar
verschillen. Het eerste veenlaagje (DONK-K_2) bestaat uit een 20 cm dik, zeer slecht doorlatend, vrij
compact en deels verweerd mesotroof broekveen, terwijl het tweede veenlaagje (HK2_CD) bestaat uit
een 10 cm dik, matig doorlatend, minder compact en minder verweerd mesotroof broekveen. Tussen
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de veenlaagjes is een 15 cm dik sterk lemig (O3, wg10nc3) zandlaagje afgezet. Vanaf een diepte van
60 cm-mv. gaat het diepst gelegen veenlaagje over in zeer goed doorlatend, zwak lemig, matig grof
zand (O5, br19-05).

Figuur 4.5

Bodemkundige en bodemfysische opbouw van 2 standaardprofielen. De nummers

2800611 en 2601414 boven de afbeeldingen zijn de topsysteem-eenheden waarbinnen deze
bodemprofielen zijn onderscheiden.

De aard en samenstelling van de horizonten, waaruit het bodemprofiel is opgebouwd wordt verder
bepaald door regionale verschillen, zoals het voorkomen van keileem en knipklei in het noordelijk deel
van Nederland en het voorkomen van löss in het zuidoostelijk deel van Nederland en in sommige
delen van oostelijk Nederland. Dit alles heeft tot gevolg, dat de opbouw van de geselecteerde
bodemprofielen in geheel Nederland zowel binnen de Gt klassen als tussen de Gt klassen van elkaar
kan verschillen. Bij de keuze van een representatief standaardprofiel, uit een of meerdere
detailkarteringen binnen de Gt grens/grenzen van een topsysteem-eenheid, is met het bovenstaande
rekening gehouden door zoveel mogelijk regionaal voorkomende bodemhorizonten (keileem, knipklei,
waterhard lagen, kazige b-horizonten, gliede, meer bodem lagen, lössleem, etc.) die in de ondergrond
aanwezig zijn in de selectie mee te nemen.

4.4

Samengestelde profielen

De volgende stap betreft het samenvoegen van het bodemprofiel, het profiel van de ondiepe
ondergrond en het profiel van de diepe ondergrond tot een samengesteld profiel.
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NHI

Topsysteem

Bodem

1,2 m-mv
Fijn zand

kD1

1,2 m-mv

Topsysteem
c1
Grof zand

kD2
c2

Veen
kD3
c3
Klei
kD4

1,2 m-mv
Figuur 4.6

Samenvoeging profielen van de diepe (NHI), matig diepe (topsysteem) en ondiepe

ondergrond (bodem) tot één samengesteld profiel.

De aansluiting van de NHI-ondergrond met het profiel voor de ondiepe ondergrond geeft weinig
problemen, omdat de grens van beide systemen gelijk is.
Het bovenste deel van het profiel voor de ondiepe ondergrond wordt vervangen door het bodemprofiel
waarvan de dikte kan variëren van 1,2 m-mv. tot 3,20 m-mv. Voor de ondiepe ondergrond zijn 7
materiaalsoorten onderscheiden, nl. fijn zand, grof zand, klei, leem, keileem, veen en basisveen. Voor
de bodemprofielen zijn de lagen ingedeeld op basis van de bouwstenen uit de Priapus-database. Om
de aansluiting van het bodemprofiel op het topsysteemprofiel mogelijk te maken is er een relatie
gelegd tussen de materiaalsoorten van bodemhorizonten uit het bodemprofiel en de materiaalsoorten
van bodemhorizonten uit het topsysteem (Tabel 4.2)

Tabel 4.2
Relatie bouwsteen bodemprofiel en materiaal topsysteem.
Bodemprofiel
O1 t/m O4
O5
O16, O17, O18
O8 t/m O13
O7, O14, O15
O6
O17, O18

Topsysteem
fijn zand
grof zand
Veen
Klei
Leem
Keileem
Basisveen

Vervolgens is het materiaal aan de onderkant van het bodemprofiel vergeleken met het materiaal dat
voorkomt op dit niveau in het profiel van de ondiepe ondergrond. Hierdoor ontstaan drie mogelijke
situaties:
1.

Van 51 profielen is het materiaal aan de onderkant van het bodemprofiel is identiek aan het
materiaal op dit niveau van de ondiepe ondergrond beide profielen zijn probleemloos gekoppeld.
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2.

Van 25 profielen verschilt het materiaal tussen beide profielen ter hoogte van de aansluiting; deze
profielen zijn opnieuw bekeken en daarbij is er in een aantal gevallen op basis van bodemkundige
overwegingen voor gekozen om een ander ondiepe ondergrondprofiel te selecteren

3.

Van 55 profielen komt een deel van de bodemprofielen overeen met het materiaal van de ondiepe
ondergrond op dit niveau en voor andere bodemprofielen verschilt de materiaalsoort van de
ondiepe ondergrond; in deze gevallen is gekozen voor een harde overgang waarbij de materialen
van de beide profielen zijn aangehouden.
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5

Parameteriseren

Voor het gebruik van bodemkundige informatie in modellen worden aan elke laag in het bodemprofiel
hydraulische bodemfysische eigenschappen toegekend. Dit zijn de vocht- (θ(h)) en
doorlatendheidskarakteristiek (k(h)). In de verzadigde toestand is de verzadigde doorlatendheid (k sat )
de belangrijkste hydraulische bodemeigenschap. In dit hoofdstuk wordt de gevolgde werkwijze bij de
toekenning beschreven (Figuur 5.1).

Figuur 5.1

5.1

Werkwijze voor de toekenning van de bodemfysische parameterisatie.

Bodemfysische bouwstenen

In Bijlage 1 is voor iedere onderscheiden combinatie van hydrotype en materiaalsoort van het
topsysteem een verzadigde verticale en horizontale doorlatendheid gegeven. Voor het toekennen van
de bodemfysische bouwstenen aan de lagen in het topsysteem en de diepe ondergrond dienen ook de
bijbehorende vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristieken (k(h)) bekend te zijn. Van de diepere
ondergrond zijn meestal geen bodemfysische karakteristieken gemeten. Daarom is aansluiting gezocht
bij de bodemfysische karakteristieken van bodemhorizonten die zijn opgenomen in de Priapusdatabase. Om onderscheid te kunnen maken zijn hiervoor naast de bestaande bovengronden (B) en
ondergronden (O) een aantal nieuwe geologische (G) bouwstenen gedefinieerd (Tabel 5.1).
Vervolgens zijn uit de Priapus-database een aantal bouwstenen geselecteerd (Tabel 5.2), die o.a. qua
verzadigde doorlatendheid met de doorlatendheden uit Bijlage 1 overeenkomen.
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Tabel 5.1
Code en materiaalomschrijving boringen.
Staringreeks
O2
O5
O6
O11
O17
O18
O14

G-code
G2
G5
G6
G11
G17
G18
G14

Materiaal
Fijn zand
Grof zand
Keileem
Klei
Veen
Basisveen
Leem

Tabel 5.2
Geselecteerde bouwstenen uit Priapus.
Code

Code

Bouwsteen

ID-Priapus

G2

Fzand1

O1

1683

Naam
monster
Priapus
SLGC13

Fzand2

O1

8937

Braak

Fzand3

O1

8936

Braak1

Fzand4
Fzand5

O1
O2

8923
8935

Br12-o1
L22

Fzand6

O2

6

Vo3b

Gzand1
Gzand2
Keileem
Klei1

O5
O5
O6
O10

8888
8920
45
41

Star05
BR8o5
L35A
La2a

Klei2
Klei3

O12
O13

8928
515

Br17o12
Ca2a

G17

Veen

O18

822

Donk_K_2

G18

Basisveen

O18

1861

Kerkb

G14

Leem
Löss

O14
O15

1848
712

Grot2d
2_76_84A

G5
G6
G11

Naam materiaal

KsatPriapus

Praemorenaal zand (onder
keileem)
Goed doorlatende
leemarme zeezanden
Matig doorlatende
zeezanden (geulen) met
lutumbijmenging
Brabant reeks 1988
Fluvioperiglaciaal
materiaal
Slecht doorlatende zwak
lemige zanden
Grof zand (m50<350)
Grof zand (m50> 350)
Keileem
Oude slecht doorlatende
kleien of beekkleien
(Kedichem)
Slecht doorlatende
komklei/zeeklei
slecht doorlatend veen

161 cm/d

Gliede (evt. basisveen
ksat aanpassen)
Leem
Etzenrade Löss

0,09 cm/d

450 cm/d
17 cm/d

55 cm/d
70 cm/d
0,5 cm/d
222 cm/d
800 cm/d
0,42 cm/d
0,6 cm/d
3,5 cm/d
0,21 cm/d
0,84 cm/d

0,49cm/d
9,4 cm/d

Voor de diepere watervoerende pakketten wordt eveneens gebruik gemaakt van Tabel 5.2. Voor de
onderscheiden combinaties van hydrotype en materiaalsoort zijn in Bijlage 1 de verzadigde horizontale
en verticale doorlatendheid gegeven. Deze eenheden zijn vervolgens toegekend aan de onderscheiden
horizonten in het topsysteem. Hierdoor is voor elke laag in elke eenheid van het topsysteem een
bouwsteen bekend. Om recht te doen aan de geschatte verzadigde doorlatendheid is voor de
geselecteerde bodemfysische relatie uit Tabel 5.2 de verzadigde doorlatendheid vervangen door de
doorlatendheid zoals weergegeven in Bijlage 1.

5.2

Diepe ondergrond

In paragraaf 4.1 is aangegeven hoe de verzadigde doorlatendheid is afgeleid. De range aan
verzadigde waterdoorlatendheden is in Tabel 5.3 weergegeven. Voor
grondwaterstromingsberekeningen zijn alleen de verzadigde horizontale en verticale doorlatendheden
van de ondergrond van belang, voor het rekenen met (agro/eco)hydrologische modellen zijn voor de
horizonten boven de grondwaterstanden ook de doorlatendheids- en vochtkarakteristieken nodig.
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Tabel 5.3
Minimale en maximale k-waarde in de onderscheiden watervoerende en slecht doorlatende lagen.
Deze waarden zijn bepaald uit de NHI-gegevens.
Laag
2e watervoerend pakket
2e scheidende laag
3e watervoerend pakket
3e scheidende laag
4e watervoerend pakket
4e scheidende laag
5e watervoerend pakket
5e scheidende laag
6e watervoerend pakket
6e scheidende laag
7e watervoerend pakket

k-waarde
0.05-92.3
0.0006-7.1
0.22-9.9
0.0004-8.1
0.88-9.2
0.0004-4.8
0.16-96.0
0.0006-0.000056
0.47-9.6
0.0004-40
0.08-10

In Tabel 5.2 zijn de 16 bouwstenen gegeven die zijn gebruikt om het topsysteem te karakteriseren (§
5.4). Aan Tabel 5.2 zijn zowel voor de watervoerende pakketten als voor de scheidende lagen een
aantal bouwstenen ontleend die zijn gebruikt om de doorlatendheids- en vochtkarakteristiek in de
diepere ondergrond te karakteriseren. In Tabel 5.4 is voor de slecht doorlatende lagen (Sdl) 2 t/m 6
aangegeven welke bouwstenen uit Tabel 5.2 zijn gebruikt en welke bouwsteen bij welke Ksat waarde
is gekozen om de vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristiek (k(h)) aan te ontlenen.

Tabel 5.4
Bodemfysische bouwstenen met vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristiek (k(h)) toegepast bij
ksat waarden van de slecht doorlatende lagen.
Geocode
G2
G2
G5
G5
G6
G11
G11
G14
G14
G17

Geocode
G2
G5
G5
G6
G11
G11
G14
G14
G17

Priapus
Aantal
Fzand3
Fzand5
Gzand1
Gzand2
Keileem
Klei1
Klei3
Leem
Löss
Veen
Ontbreekt
Priapus
Bouwsteen
Fzand5
Gzand1
Gzand2
Keileem
Klei1
Klei3
Leem
Löss
Veen
Ontbreekt

min
1
1
4
2
3
21
17
5
39
344

Sdl2
max
0.2000
0.9100
2.9100
10.6100
0.0042
0.0061
0.0006
0.0050

Aantal
0.2000
0.9100
7.0700
10.6800
0.0046
0.0083
0.0040
0.0058

0.0088

0.0419

Sdl5
Aantal

3
4
45
5
2
30
348

min
2
3
3
6
15
20
13
4
106
265

Sdl3
max
0.1702

Aantal
0.1860

4.0900
8.0800
0.0044
0.0060
0.0004
0.0049
0.0986
0.0090

5.8400
18.9600
0.0047
0.0080
0.0039
0.0058
0.1622
0.0902

min

max

0.0042
0.0067
0.0001
0.0049
0.1209
0.0088

0.0048
0.0083
0.0040
0.0053
0.1406
0.0923

min
2
1
1
2
3
13
2
5
57
351

Sdl6
Aantal
1
1
5
4
21
46
7
2
102
248

Hetzelfde is gedaan in Tabel 5.5 voor de watervoerende pakketten (Wvp) 2 t/m 7.
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Sd4
max
0.1845
2.1200
4.8700

Aantal
0.2736
2.1200
4.8700

0.0043
0.0064
0.0004
0.0049
0.0957
0.0084

0.0047
0.0083
0.0039
0.0051
0.1590
0.0927

min
1.0300
3.6364
39.9900
0.0042
0.0062
0.0004
0.0049
0.0984
0.0085

max
1.0300
3.6364
40.0000
0.0046
0.0084
0.0041
0.0059
0.1536
0.0883

Tabel 5.5
Bodemfysische bouwstenen met vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristiek (k(h)) toegepast bij
ksat waarden van de watervoerende pakketten.
Geocode Priapus
Bouwsteen
G2
Fzand3
G2
Fzand5
G2
Fzand6
G5
Gzand1
G5
Gzand2
Ontbreekt

Wvp2
Aantal

Geocode Priapus
Bouwsteen
G2
Fzand3
G2
Fzand5
G2
Fzand6
G5
Gzand1
G5
Gzand2
Ontbreekt

Wvp5
Aantal
3
1
12
2
344
75

6
1
23
400
7

min

max

1.16
0.05
2.34
8.24

2.03
0.05
7.94
258.06

min
0.21
2.12
0.16
4.19
8.32

max
1.29
2.12
1.27
6.57
193.94

Wvp3
Aantal
3
4
10
340
80
Wvp6
Aantal
13
1
16
292
115

min
0.23
0.87

max
0.5
1.89

3.28
8.06

7.85
132.35

min
0.47
0.81

max
0.66
0.81

2.5
8.25

7.95
100

Wvp4
Aantal

min

max

5

0.88

2.13

14
373
45

2.62
9.06

6.82
100

min
0.31
0.9
0.08
3.35
8.05

max
0.61
1.6
0.17
7.93
52.8

Wvp7
Aantal
2
15
3
24
335
58

Voor de diepere ondergrond wordt verondersteld dat deze volledig met water is verzadigd. Voor deze
lagen is alleen de k sat van belang. Verder is het van belang of we te maken hebben met een
horizontale (k h ) dan wel met een verticale (k v ) verzadigde doorlatendheid (k sat ). Uit de databestanden
voor het NHI (Goes et al, 2008) zijn via een GIS-bewerking de gemiddelde diktes (D) en
doorlaatvermogens (kD) voor de watervoerende pakketten en scheidende lagen bepaald. Voor de
watervoerende pakketten is voor elke topsysteem-eenheid de k h bepaald, volgens:

kh =

kD
D

(5.1)

D
c

(5.2)

Voor de scheidende lagen is de k v bepaald:

kv =

Voor een aantal gebieden, waaronder de stuwwallen, is de dikte van het topsysteem beperkt en is de
diepte van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld diep. De freatische grondwaterstand
fluctueert in het watervoerende pakket. Hierdoor is het bovenste watervoerend pakket gedeeltelijk
onverzadigd. Voor deze profielen zijn de vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristiek (k(h)) van
belang. Op basis van materiaalsoort is gekeken welke relaties gebruikt kunnen worden (zie hiervoor §
5.1).

5.3

Topsysteem

Voor de parameterisatie van het topsysteem zijn verzadigde horizontale en verticale doorlatendheden
geschat op basis van meetgegevens en expertkennis. Hierbij is onderscheid gemaakt in materiaalsoort
en hydrotype (Bijlage 1). Uit de boringen zijn 7 geo-bouwstenen (materiaalsoorten) onderscheiden.
Deze hebben de code ‘G’ gevolgd door een cijfer dat de relatie legt met ondergrondbouwstenen uit de
Staringreeks (Tabel 5.1, Bijlage 2).

5.4

Bodem

5.4.1

Bodemfysische bouwstenen

In hoofdstuk 4 is verwoord op welke wijze de onderscheiden bodemkundige horizonten zijn vertaald
naar een standaardprofiel. Op basis van onderlinge verwantschap (bodemkundig en bodemfysisch)
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tussen de bodemfysische horizonten waarvan monsters in de Priapus-database zijn opgenomen en de
onderscheiden bodemhorizonten in de standaardprofielen is het bodemkundig profiel vertaald naar een
bodemfysisch profiel. Dat is beperkt mogelijk is, omdat niet voor alle bodemhorizonten bodemfysische
bepalingen zijn verricht. Meestal is het niet mogelijk om bodemkundige lagen die een belangrijke rol
spelen in het bodemfysisch gedrag in een bodemprofiel, zoals verkitte horizonten of kazige Bhorizonten, direct met de in de Priapus-database aanwezige bouwstenen te karakteriseren. Aangezien
het wel of niet voorkomen van deze lagen van grote invloed is op de (agro/eco)hydrologie is het van
belang dat ook deze lagen bodemfysisch worden vertaald. Dit is gebeurd door voor iedere bouwsteen
te kijken naar de verschillen tussen de diverse monsters met dit bouwsteentype ten aanzien van 1)
het verzadigingstekort (bergingsvermogen bij een gegeven flux), 2) de kritieke z-afstand, 3) de
verzadigde doorlatendheid en 4) de aanvullende meta-informatie uit de Priapus-database. Zo heeft
een verkitte laag meestal een kleine verzadigde doorlatendheid, een laag verzadigingstekort en indien
dit gepaard gaat met een slechte structuur ook een lage kritieke z-afstand. Het op deze wijze op basis
van kennis vertalen van bodemkundige eigenschappen in bodemfysische eigenschappen is voor een
groot deel van de onderscheiden bodemhorizonten gebeurd.
Rekening moet worden gehouden met het feit, dat de bodemfysische bepalingen in het laboratorium
onder condities zijn uitgevoerd die in het veld niet of nauwelijks voorkomen. Hierdoor kunnen de
resultaten van de bodemfysische metingen die in het laboratorium zijn uitgevoerd afwijken ten
opzichte van de metingen die in situ zijn uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de bepaling van de
verzadigde doorlatendheid. In het laboratorium wordt het relatief kleine bodemmonster in zijn geheel
verzadigd door het monster een aantal weken in een bak met water volledig te laten verzadigen. In de
praktijk komen deze condities niet of nauwelijks voor, omdat er o.a. in het bodemprofiel
luchtinsluitingen aanwezig zijn die een negatieve invloed hebben op de verzadigde doorlatendheid.
Verder kunnen er worm- en wortelgangen voorkomen die over de volle hoogte van het
laboratoriummonster doorlopen, terwijl deze in het veld niet tot grotere diepte door hoeven te lopen.
Ook kan er randstroming optreden tussen monster en monsterring. Dit treedt op bij verkitte en/of
verdichte horizonten (Vroon et al, 1988, Dekker et al, 1990). Daarnaast kan er tijdens het nemen van
monsters uit verkitte en/of gelaagde bodemhorizonten gemakkelijk scheurvorming optreden, waardoor
de fysische eigenschappen (doorlatendheid- en vochtkarakteristiek) van het bodemmonster
veranderen (Vroon et al, 1988, Dekker et al, 1990). Voorts kunnen de veldomstandigheden van dien
aard zijn dat er onder de verzadigde laag een onverzadigde laag (schijngrondwaterspiegel) voorkomt.
Hierdoor ontstaat er een hoge luchtintredeweerstand waardoor het water moeilijk uit de verzadigde
laag percoleren. Als er sprake is van een grofzandige ondergrond treedt dit zelfde effect op als gevolg
van een zeer lage onverzadigde doorlatendheid (Groesbeekeffect, Vroon 2008). Verder geven
textuurveranderingen in een bodemprofiel extra energieverliezen, waardoor de verzadigde
doorlatendheid van een gelaagd profiel in het lager is dan voor een homogeen profiel. Omdat voor het
meten van de verzadigde doorlatendheid aan bodemmonsters in het laboratorium monsters
(homogeen) worden gebruikt met een lengte tot ca. 10 cm, zullen negatieve effecten op de
doorlatendheid, zoals bijvoorbeeld textuursprongen in het profiel, niet of nauwelijks in het
laboratorium worden gemeten. Het verschil tussen in-situ metingen en laboratoriummetingen bestaat
ook bij het bepalen van de doorlatendheids- en de vochtkarakteristiek. Deze in het laboratorium onder
gunstige condities bepaalde bodemfysische karakteristieken werken door in de met modellen
berekende effecten van bodemkundige lagen die van invloed zijn op de (agro/eco)hydrologie.

5.4.2

Toekennen van bodemfysische bouwstenen aan een bodemprofiel

Een bodemfysische bouwsteen heeft bodemfysische eigenschappen, zoals de k(h)- en θ(h)-relatie, die
representatief worden verondersteld te zijn voor een groep naar textuur ingedeelde grondsoorten.
Deze definitie laat een verfijning toe wanneer groepen grondsoorten binnen nauwere grenzen worden
onderscheiden. Hierdoor zal de spreiding van de bodemfysische eigenschappen afnemen, waardoor
bodemkundige (karteerbare)eigenschappen die van invloed zijn op de (agro/eco)hydrologie op deze
wijze kunnen worden verfijnd.
Door variatie in aard en samenstelling van de bodemlagen in een bodemprofiel ontstaat een grote
verscheidenheid aan bodemhorizonten die in bodemfysische eigenschappen overeenkomst kunnen
vertonen. Dit blijkt uit de profielbeschrijvingen van de geselecteerde bodemprofielen: veel
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bodemhorizonten vertonen nauwelijks verschil in bodemkundig en fysisch gedrag. Daardoor is het
mogelijk om een deel van bodemhorizonten te schematiseren in minder eenheden. Deze
schematisering heeft plaatsgevonden op basis van aanvullende bodemkundige en hydrologische
informatie uit de detailkarteringen en expertkennis. Gebruik van deze aanvullende informatie bij het
toekennen van bouwstenen aan de onderscheiden bodemhorizonten is essentieel omdat
bodemkundige/fysische eigenschappen die van invloed zijn op de hydrologie, zoals doorlatendheid,
verkitting, gelaagdheid, kazige-B horizonten, waterhard lagen en ijzerkuipen niet in de coderingen van
de horizonten zijn verwerkt, maar in de toelichtingen van de standaardprofielen of in de kolom
opmerkingen op de boorstatenzijn terug te vinden. .
De vertaling van een bodemkundig profiel naar een bodemfysisch profiel gebeurt momenteel vaak op
basis van de Staringreeks (Wösten 1987, 1994 en 2001). De Staringreeks is een representatie van
gemeten bodemhydraulische karakteristieken in bouwstenen. De reeks bevat gemiddelde vocht- en
doorlatendheidskarakteristieken voor zowel bovengronden (18) als ondergronden (18). Het vertalen
van een bodemprofiel naar een bodemfysisch profiel gebeurt op basis van textuur, aard van het
moedermateriaal (grof) en het organische stofgehalte (grof). Er wordt nauwelijks of geen onderscheid
gemaakt in o.a. dichtheid, doorlatendheid, bodemtype en afzettingsmilieu. Hierdoor zijn bijvoorbeeld
de bodemfysische karakteristieken van lichte zeekleigronden en lichte beekkleigronden in dezelfde
bouwsteen (O11) ondergebracht en zijn de vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristiek (k(h))
samengevoegd waardoor het fysische gedrag van beide gronden bij toepassen hetzelfde is. Voor het
onderhavige onderzoek is dit deels ondervangen door () de bouwstenen uit de Priapus database
(Stolte 2007) te gebruiken. De Priapus database bevat bodemhydraulische karakteristieken,
meetgegevens en meta-informatie van individuele grondmonsters die verzameld en geanalyseerd zijn
in het kader van de werkzaamheden door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
(ICW), de Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA), het Staring Centrum (SC-DLO) en Alterra in de
periode tussen 1960 en 2003. De Priapus database is bedoeld als uitbereiding van de Staringreeks.
Deze uitbreiding houdt in, dat de database naast bodemfysische karakteristieken van de individuele
grondmonsters ook de originele meetgegevens en meta-informatie bevat. De meta-informatie van een
grondmonster bestaat uit informatie over de plaats waar het monster genomen is, over de metingen
die aan het monster zijn gedaan en over de afleiding van de bodemfysische karakteristieken voor het
monster. De meta-informatie is bedoeld om selecties te kunnen maken van bodemhydraulische
karakteristieken en om de kwaliteit van het monster te kunnen beoordelen (Stolte, 2007). Van de
meeste monsters die in de Priapus database zijn opgenomen is een vertaling gemaakt naar een
bouwsteencode uit de Staringreeks. Daarnaast is het mogelijk om met de meta informatie de vertaling
van een bodemkundig profiel naar een bodemfysisch profiel te verfijnen.
Voor het toekennen van bouwstenen uit de Priapus database aan bodemhorizonten van de
geselecteerde geschematiseerde bodemprofielen is eerst aan de hand van de profielbeschrijvingen
onderscheid gemaakt tussen boven en ondergrond (B voor bovengrond en O voor ondergrond).
Daarna zijn de bodemhorizonten vertaald naar een bouwsteencode uit de Staringreeks. Een verfijning
is toegepast door gebruik te maken van meta-informatie uit de database zoals afzettingsmilieu,
geografische ligging, organische stofgehalte, dichtheid, grondwatertrap, bodemtype en verzadigde
doorlatendheid. Met behulp van deze informatie is een koppeling gelegd tussen de bodemkundige
informatie uit de profielbeschrijvingen van de geselecteerde bodemhorizonten en een individueel
grondmonster uit de database. Dit heeft plaatsgevonden door aan de bodemhorizonten naast een code
uit de Staringreeks ook de unieke monstercode van het grondmonster uit de database toe te kennen,
zodat de bodemfysische informatie op een snelle wijze uit de database kan worden geëxtraheerd.

5.4.3

Overige kenmerken

Naast het gebruik van meta-informatie uit de database, is voor het vertalen van een bodemkundig
profiel naar een bodemfysisch profiel aanvullend gebruik gemaakt van drie belangrijke afgeleide
bodemfysische gegevens, namelijk de kritieke z-afstand, het verzadigingstekort (bergingsvermogen
bij een gegeven stationaire flux), en de effectieve wortelzone.

Alterra-rapport 2686

| 33

Kritieke z-afstand
Naast het vochthoudend vermogen van de effectieve wortelzone is de nalevering vanuit het
grondwater voor de plant van belang. Bepalend hiervoor zijn het capillair geleidingsvermogen van de
grond en de afstand van de onderkant van de effectieve wortelzone tot het grondwater. Het capillair
geleidingsvermogen van de ondergrond wordt bepaald door de doorlatendheidskarakteristiek (k(h))
van de verschillende lagen in de ondergrond. De kritieke z-afstand is een maat voor het onderling
bodemfysisch vergelijken en schematiseren van (gelaagde)ondergronden (van Soesbergen et al,
1986, Stolp en Vroon 1990 en Bouwmans 1990). De kritieke z-afstand is de maximale afstand tussen
het grondwater en de onderkant van de effectieve wortelzone, waarover een bepaalde flux nog
mogelijk is. Een flux van 2 mm/dag is als aanvulling op de vochtvoorraad in de wortelzone meestal
toereikend om een gewas optimaal te laten groeien (van Soesbergen et. Al 1986). Wanneer de
grondwaterstand ondieper is dan de dikte van de effectieve wortelzone en de kritieke z-afstand samen
er nauwelijks vochttekorten aan de gewassen zullen optreden (Bouwmans 1990). De kritieke z-afstand
kan alleen worden gebruikt binnen de zand-, veen en zware kleigronden, omdat de z-afstanden bij
fluxen van 2 tot 0,5 mm/dag dicht bij elkaar liggen. Hierdoor zal korte tijd nadat de kritieke z-afstand
bij een flux van 2 mm/dag is overschreden ook de kritieke z-afstand bij kleinere fluxen worden
overschreden. Voor gronden die bestaan uit lichte klei, zavel, sterk lemig tot zeer sterk lemig zand,
leem en löss gaat de capillaire opstijging met fluxen kleiner dan 2 mm/dag nog lang door, nadat de
kritieke z-afstand bij een flux van 2 mm/dag is overschreden. Hierdoor wordt de vochtleverantie voor
deze gronden indien deze plaatsvindt op basis van de kritieke z-afstand bij een flux van 2 mm/dag
onderschat. Om hieraan tegemoet te komen is een vergelijking tussen ondergronden alleen zinvol
wanneer gebruikt wordt gemaakt van de kritieke z-afstanden bij fluxen van zowel 2 als 1 mm/dag
(Stolp en Vroon, 1990).
Verzadigingstekort (bergingsvermogen bij een gegeven flux)
Het verzadigingstekort is synoniem aan bergingsvermogen en is het volume water dat bij een
bepaalde flux nodig is om een deel van de grond, met gegeven afmetingen en met gegeven initiële
berging, in de verzadigde toestand te brengen. Kritieke z-afstand en verzadigingstekort vullen elkaar
aan bij het uitvoeren van een bodemfysische schematisering. Wanneer gronden bestaan uit
verschillend moedermateriaal blijkt schematisering alleen mogelijk op basis van twee kritieke zafstanden en twee verzadigingstekorten bij een flux van 2 en 1 mm/dag (Stolp en Vroon, 1990). Het
verzadigingstekort bij een gegeven kritieke z-afstand en flux kan worden gezien als die hoeveelheid
vocht die nodig is om het profiel volledig te verzadigen. Het verzadigingstekort is een indicatie voor de
vochtafgifte in een bodemprofiel of -horizont, de poriënverdeling in een bodemprofiel of -horizont, de
dichtheid in een bodemprofiel of -horizont en het verloop van de grondwaterstand in het bodemprofiel
of -horizont. In een bodemprofiel met lage verzadigingstekorten en kleine z-afstanden ( bijvoorbeeld
zeer zware klei) zal een grondwaterstand snel uitzakken, terwijl het uitzakken van grondwater in een
bodemprofiel met grote verzadigingstekorten (veenmosveen) en enigszins vergelijkbare kritieke zafstanden aanzienlijk trager gaat. Daarnaast hebben bovengronden als gevolg van een hoger
organische stofgehalte, lagere dichtheid en een gunstiger poriënverdeling meestal een groter
verzadigingstekort dan ondergronden. Dit betekent dat de bovengronden in verhouding meer vocht
kunnen leveren (vooral van belang bij hangwaterprofielen) dan ondergronden in vergelijkbaar
moedermateriaal.
De kritieke z-afstanden en verzadigingstekorten bij een flux van 2 en 1 mm/dag zijn niet opgenomen
in de Priapus database. Deze informatie is echter essentieel voor het bodemfysisch schematiseren van
bodemhorizonten en voor het toetsen op plausibiliteit (Kruiger et al, 1987 en Stolp en Vroon 1990)
van de vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristiek (k(h)) van monsters. In het kader van dit
onderzoek is daarom programmatuur ontwikkeld om de kritieke z-afstand en het verzadigingstekort
bij een flux van 2 en 1 mm/dag aan de hand van de gemeten vocht- (θ(h)) en
doorlatendheidskarakteristiek (k(h)) van monsters te kunnen berekenen. De beide maten zijn
berekend voor de monsters die aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoen. Voor een deel van de
monsters bleken de vocht- (θ(h)) en doorlatendheidskarakteristiek (k(h)) in de database niet te zijn
gemeten maar te zijn berekend. Daarnaast heeft een deel van de monsters in de database geen metainformatie. Van de ca. 800 in de Priapus database opgenomen monsters blijken ca. 80 monsters
bruikbaar. De database is in het kader van dit project daarom verder aangevuld met gegevens uit de
Staringreeks (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch Vademecum 1988), de Brabantreeks (Bannink
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et al, 1985 en Van Holst et al, 1988) en andere studies (Kruiger et al, 1987; Bouwmans, 1990; Vroon,
1988; Dekker et al, 1990 en Wösten, 1983). Uiteindelijk kan er gebruik worden gemaakt van 196
vocht- en doorlatendheidskarakteristieken. Daarnaast komen er in de database monsters voor die
naast een identieke bouwsteencode uit de Staringreeks op grond van de meta-informatie (vrijwel)
identieke eigenschappen bezitten. Door gebruik te maken van de detailkarteringen (met informatie
over capillaire eigenschappen van gronden, dichtheid, plasvorming etc.) en deze te vergelijken met de
afgeleide fysische informatie van een aantal schijnbaar identieke monsters uit de database zijn
onderscheiden bodemhorizonten op basis van fysische verwantschap via expertkennis
gekarakteriseerd met een uniek monster(bouwsteen) uit de database.
Effectieve wortelzone
Voor de effectieve wortelzone zijn aard en dikte van de humus houdende bovengrond bepalend. De
effectieve wortelzone wordt gedefinieerd als het gedeelte van de bovengrond, waarin 80% van de
wortelmassa aanwezig is (Rijtema, 1971).
Door de grote verscheidenheid in dikten van de effectieve wortelzone heeft de Technische Commissie
Grondwaterbeheer (TCGB) bijvoorbeeld voor gras de dikte van deze zone ingedeeld in de volgende 6
standaardeenheden: 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm en 40 cm. (Bouwmans 1990). Uit het
onderzoek van Van Soesbergen (1986) en uit de toelichtingen van de detailkarteringen blijkt dat de
dikte van de effectieve wortelzone van gras bij diep ontwaterde en goed bewortelbare enkeerdgronden
zelfs kan oplopen tot maximaal ca. 50 cm terwijl deze bij zeer slecht doorlatende en natte gronden
zeer gering kan zijn (tot 5 cm). Bij het huidige project is de dikte van de effectieve wortelzone aan de
geselecteerde bodemprofielen toegekend op basis van de informatie uit de detailkarteringen (de pH,
aeratie en indringingsweerstand van het bodemprofiel ) en op basis van expertise.
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6

Het hydrologisch topsysteem

6.1

Relatie tussen grondwater en oppervlaktewater

Een waterlopenstelsel fungeert als middel om doelstellingen met betrekking tot het bodemgebruik te
realiseren. In perioden met een neerslagoverschot moet het stelsel de overtollige hoeveelheid water
afvoeren en in perioden met een verdampingsoverschot wordt waar dat kan water aangevoerd. Het
waterlopenstelsel dient om de aan- en afvoer van water zodanig te reguleren dat er een op het
bodemgebruik afgestemde optimale grondwatersituatie ontstaat.
Van ontwatering is sprake wanneer water aan de grond wordt onttrokken. De ontwateringsmiddelen
die vooral hiervoor, al dan niet in combinatie, worden toegepast zijn greppels, buisdrainages, perceelen kavelsloten. Onder natte omstandigheden zullen veel ontwateringsmiddelen watervoerend zijn. De
ontwateringsafstand en de drainageweerstand zijn hierdoor in deze situatie relatief klein. In drogere
omstandigheden kan het detailontwateringsstelsel gedeeltelijk of geheel droogvallen waardoor de
ontwateringsafstand en de drainageweerstand toenemen. In Figuur 6.1 is voor een hellend gebied, het
effect van de grondwaterstand op de ontwateringsafstand schematisch weergegeven).

Figuur 6.1. Verkleining van de ontwateringsafstand bij stijgend grondwaterpeil (naar Bon, 1968)

6.2

Theoretische achtergrond

Het hydrologische pakket bestaat uit die (geo)hydrologische pakketten die een rol spelen bij het
afvoerproces. Via dit pakket wordt het grootste deel van het overtollige water afgevoerd. Hiermee is
het hydrologische pakket bepalend voor de relatie tussen het grond- en oppervlaktewater. Om de
dikte van het hydrologische pakket te kunnen bepalen is het van belang om de begrenzing van het
stromingsveld te kennen. Het stromingsveld wordt aan de bovenzijde begrensd door het freatisch
vlak. Aan de onderzijde kan dit stromingsveld door de bovenkant van een ondoorlatende laag worden
begrensd.
Hooghoudt (1940) heeft verkend hoe het overtollige regenwater vanaf het maaiveld naar de
ontwateringsmiddelen stroomt wanneer de grond tot grote diepte doorlatend is. Hiervoor is het van
belang voor deze situatie na te gaan.
Hierbij is uitgegaan van een homogeen isotroop pakket dat tot grote diepte (theoretisch oneindig)
doorlatend is. In deze situatie moet rekening worden gehouden met de zijgrenzen van het
stromingsveld. Er wordt aangenomen dat het pakket wordt ontwaterd door middel van
ontwateringsmiddelen die op gelijke afstand en diepte voorkomen en de kwel wordt buiten
beschouwing gelaten. In deze situatie wordt het stromingsveld aan de zijkanten begrensd door aan de
ene zijde een stroomvlak ter hoogte van een drain of sloot en aan de andere zijde door een
stroomvlak midden tussen de ontwateringsmiddelen (Hooghoudt, 1940). Vanaf het maaiveld tot het
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freatisch vlak zal het overtollige regenwater onder invloed van de zwaartekracht verticaal naar
beneden zakken (percoleren). Zodra het freatisch vlak bereikt is, wordt de zwaartekracht door de
tegendruk van het daaronder aanwezige water in zoverre opgeheven, dat nu de stromingsrichting in
ieder punt bepaald wordt door een combinatie van de richting van het potentiaalverval in dat punt en
de doorlatendheid in alle richtingen. De stroming van het water naar de ontwateringsmiddelen zal
zodanig verlopen dat de totaal ondervonden weerstand bij de stroming van de totale hoeveelheid
water, die door de ontwateringsmiddelen wordt afgevoerd zo klein mogelijk is (Hooghoudt, 1940). De
stroombanen zullen daarbij diep in de grond onder het niveau van de drainagemiddelen doordringen,
aangezien het water dat naar de ontwateringsmiddelen stroomt over een grote doorsnede wordt
verdeeld. Hierdoor wordt de totaal ondervonden weerstand verkleind. Omgekeerd zullen niet alle
stroombanen tot diep in de grond kunnen dringen, aangezien dan de totale lengte daarvan te groot
zou worden. Hierdoor wordt de weerstand weer zo sterk verhoogd dat het voordeel van de grotere
doorsnede waardoor het water stroomt weer zal worden opgeheven. Beide factoren die tegengesteld
werken zullen zich zodanig doen gelden dat de totale ondervonden weerstand zo klein mogelijk is.
Slechts een gedeelte van de stroombanen zal diep in de grond doordringen (Figuur 6.2). Hierdoor zal
de intensiteit van de stroming afnemen naarmate de diepte onder het niveau van de
ontwateringsmiddelen toeneemt. Een gedeelte van de stroombanen zal bovenin blijven waardoor de
onderlinge afstand van de stroomlijnen waartussen gelijke hoeveelheden water stroomt groter wordt
naarmate deze dieper onder het niveau van de ontwateringsmiddelen ligt (Figuur 6.2).

Figuur 6.2

Stroomlijnen naar drains, indien deze per tijdseenheid evenveel water afvoeren, op

dezelfde onderlinge afstand en dezelfde diepte liggen en de grond tot onbeperkte diepte homogeen
doorlatend is (naar: Hooghoudt, 1940)

Op basis van het beschreven concept heeft onder andere Hooghoudt (1940) drainageformules
opgesteld. Voor de situatie waarbij de grond tot onbeperkte diepte onder de ontwateringsmiddelen
homogeen isotroop doorlatend is wordt uitgegaan van radiale stroming. Indien er een ondoorlatende
laag op een zodanige diepte aanwezig is dat deze van invloed is op de stroming naar de
drainagemiddelen kan niet meer worden uitgegaan van alleen radiale stroming. In dit geval kan een
oplossing verkregen worden door de stroming te verdelen in een radiaal gedeelte bij de
ontwateringsmiddelen en een horizontaal rechtlijnig gedeelte op grotere afstand van de
ontwateringsmiddelen. Hooghoudt (1940) geeft aan dat het resultaat van beide oplossingen bij een
diepte van de slecht doorlatende laag van omstreeks ¼ maal de slootafstand (L) praktisch hetzelfde is
(½ à 2/ 3 % afwijking). Van Deemter (1950) komt op basis van een relaxatiemethode tot de conclusie

dat de plaats van een ondoorlatende laag pas invloed heeft op de hoogte van de grondwaterstand in
het geval van afvoer, indien deze laag zich op een diepte bevindt die kleiner is dan

¼ à 1/ 5

maal de

afstand tussen de ontwateringsmiddelen (L). Ook Ernst (1962) geeft aan dat drainageformules een
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goede benadering geven indien de laagdikte (D) kleiner is dan L/4. Deze conclusie wordt ook bereikt
wanneer de horizontale component van de drainageweerstand en de radiale component van de
drainageweerstand afzonderlijk worden uitgezet tegen de fractie van laagdikte (laagdikte (D) / afstand
tussen de ontwateringsmiddelen (L)) (Figuur 6.3). De horizontale component van de
drainageweerstand nadert tot 0 indien de laagdikte oneindig wordt. De radiale component van de
drainageweerstand blijft uitgaande van de gehanteerde formule toenemen naarmate de laagdikte
toeneemt.
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Figuur 6.3

Verloop van de horizontale en radiale drainageweerstand bij toename van de laagdikte.

Uit het voorgaande volgt dat de som van de horizontale en radiale weerstandscomponent bij een
bepaalde verhouding tussen de laagdikte en afstand tussen de ontwateringsmiddelen (D/L) een
minimum zal hebben. Het absolute minimum van de gesommeerde horizontale en radiale
drainageweerstand componenten blijkt voor verschillende situaties op een factor (D/L) van ca. 0.4 uit
te komen(Figuur 6.4). Het verschil tussen de gesommeerde drainageweerstandscomponenten bij een
waarde van D/L van 0.25 en de gesommeerde waarde bij het absolute minimum D/L van 0.4 blijkt in
de orde van 2.5% te liggen.

38 |

Alterra–rapport 2686

400

Buisdrainage
Slootafstand 100 m

Drainageweerstand (delta_h/N in dagen)

350

Slootafstand 300 m

300

250

200

150

100

50

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

D/L (-)

Figuur 6.4

Verloop van de som van de horizontale en radiale drainageweerstand bij toename van

de laagdikte voor verschillende situaties.

Ook voor de bepaling van gewenste drainafstanden met behulp van drainageformules die voor
horizontale stroming zijn afgeleid, is het gebruikelijk om de invloed van de doorlatendheid van de
grond dieper dan een kwart van de drainafstand te verwaarlozen. Bij diepten groter dan L/4 verdwijnt
de geldigheid van dergelijke drainageformules en transporttijdformules (Ernst, 1973). In een situatie
met kwel of wegzijging zal het neerslagoverschot ondieper worden afgevoerd (Figuur 6.5).
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Figuur 6.5

Equipotentiaallijnen en stroomlijnen bij afvoer naar een drain (links boven), in een

situatie met kwel (rechts boven) en een situatie met wegzijging (links onder), indien deze per
tijdseenheid evenveel water afvoeren, op dezelfde onderlinge afstand en dezelfde diepte liggen en de
grond tot onbeperkte diepte homogeen doorlatend is.

Indien naast de stroomlijnen gekeken wordt naar de equipotentiaallijnen kan het belang van de
ondiepe ondergrond worden bekeken. Voor een homogene isotrope diepe ondergrond kunnen voor
verschillende situaties de equipotentiaallijnen en stroomlijnen worden bepaald (Figuur 6.6). Aangezien
elk vlakje dezelfde hoeveelheid stroming vertegenwoordigd kan de hoeveelheid stroming op een
bepaald moment eenvoudig worden bepaald door voor een bepaalde diepte het aantal vlakken boven
en onder deze diepte te tellen (Oosterbaan en Nijland, 2006). Indien uitgegaan wordt van Figuur 6.5
blijkt dat de totale hoeveelheid stroming op een bepaald moment voor ca. 75% boven een diepte van
0.05 maal de drainafstand (L) plaatsvindt (Tabel 6.1). Bij de berekeningen is uitgegaan van een
drainafstand van 10 meter. Het grootste deel van de totale hoeveelheid stroming vindt in deze situatie
plaats tot een diepte van 0,5 meter onder drainniveau. Voor waterlopen met een slootafstand van 100
meter bedraagt deze diepte 5 meter (Oosterbaan en Nijland, 2006). Op basis van deze analyse kan
worden geconcludeerd dat de doorlatendheid van de bodemlagen net boven en onder de
ontwateringsmiddelen van groot belang zijn. In bodems met anisotropie of een ondiepe laag met een
kleine doorlatendheid zal het percentage van de hoeveelheid stroming boven de beschouwde diepte
alleen maar toenemen (Figuur 6.7).
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Figuur 6.6

Equipotentiaallijnen en stroomlijnen naar drains in een diepe homogeen isotrope bodem

A: kleine draindiameter en hoge doorlatendheid; B: grote draindiameter en kleine doorlatendheid
(Childs, 1943).

Tabel 6.1
Aantal vlakken boven dieptes uitgaande van Figuur 6.6 (naar Oosterbaan en Nijland, 2006).
Diepte onder drainniveau in%
van de drainageafstand
5
10
15
25

Aantal vlakken in% van het totale aantal vlakken
Figuur 6.6 A
Figuur 6.6 B
74
76
88
87
94
93
98
97

Bij de interactie tussen grond- en oppervlaktewater, en ook bij het transport van opgeloste stoffen is
dus alleen het bovenste deel van de ondergrond betrokken. Dit deel van de ondergrond wordt
gedefinieerd als het hydrologisch topsysteem. Het deel van de ondergrond dat is betrokken bij de
interactie tussen grond- en oppervlaktewater is afhankelijk van de opbouw van de bodem in lagen
(schematisering), de hydraulische eigenschappen van deze goed en slecht doorlatende lagen, en van
de slootafstand (L). Bij een oneindig diep homogeen isotroop doorlatend pakket is de dikte van het
hydrologisch topsysteem bij benadering gelijk aan 0,25*L.
De dikte van het hydrologisch topsysteem kan afhankelijk van de verhouding tussen de horizontale
doorlatendheid (kh) en de verticale doorlatendheid (kv) kleiner zijn dan 0,25 * de afstand tussen de
ontwateringsmiddelen (L). . Deze verhouding wordt mede bepaald door de aanwezigheid van slecht
doorlatende lagen (van der Gaast et al, 2009).
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Figuur 6.7

Equipotentiaallijnen en stroomlijnen bij grondwaterstroming naar drains in een diepe

homogeen isotrope bodem (links boven), een situatie met een anisotropiefactor van 4 (rechts boven),
een situatie waarbij op van 1 tot 2 meter onder drainniveau een laag met een kleine doorlatendheid
voorkomt (links onder).

6.3

Anisotropie

Anisotropie is conditie van een medium dat niet in alle richtingen dezelfde eigenschappen heeft (Aquo
lex), in de context van de geohydrologie betekent dit dat de horizontale en de verticale doorlatendheid
niet identiek zijn. De mate van anisotropie wordt gekwantificeerd met de anisotropiefactor: de wortel
van de verhouding tussen de verticale en horizontale doorlatendheid √(kv/kh). Naarmate er sprake is
van anisotropie als gevolg van verschil in horizontale en verticale doorlatendheid zal de stroming
minder diep zijn dan 0,25 * de afstand tussen de ontwateringsmiddelen. Deze verhouding wordt mede
bepaald door de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen waardoor gelaagdheid kan worden
beschouwd als een vorm van anisotropie (van der Gaast et al, 2009).
Om de doorlatendheid van de bodem te kunnen beschrijven zijn twee aspecten van belang. Het gaat
hierbij om heterogeniteit en anisotropie die in vier mogelijke combinaties voor kunnen komen
(Figuur 6.8). De lengte van de pijlen in de Figuur geven de relatieve grootte van doorlatendheid in de
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horizontale (h) en verticale (v) richting aan. In een homogeen medium zijn de hydraulische
eigenschappen van het grondwatersysteem onafhankelijk van de plaats binnen de geologische
formatie. In een isotroop medium zijn de eigenschappen op een locatie binnen het medium in alle
richtingen hetzelfde. De primaire oorzaak van anisotropie op een gedetailleerd schaalniveau is
bijvoorbeeld de oriëntatie van kleimineralen.

Figuur 6.8

Vier mogelijke combinaties van heterogeniteit en anisotropie (naar: Freeze en Cherry,

1979)

Op een grotere schaal bestaat er een relatie tussen heterogeniteit en anisotropie (Figuur 6.9). Indien
een gelaagde formatie bestaat uit afzonderlijke homogene en isotrope lagen dan zal de formatie als
geheel zich gedragen als een homogene anisotrope laag (Figuur 6.8 rechtsboven). Aangezien bij
verticale stroming de lagen in serie voorkomen wordt de verticale doorlatendheid van de formatie
berekend op basis van het harmonisch gemiddelde. Bij horizontale stroming komen de lagen parallel
voor, waardoor de horizontale doorlatendheid wordt berekend op basis van het rekenkundig
gemiddelde. De verticale doorlatendheid (k v ) en de horizontale doorlatendheid (k h ) kunnen met de
volgende formules worden berekend (Freeze en Cherry, 1979):

kv =

n

D

kh =

n

∑D /k
i

∑
i =1

ki Di
D

i

i =1

Alterra-rapport 2686

| 43

Figuur 6.9

Relatie tussen gelaagde heterogeniteit en anisotropie (naar: Freeze en Cherry, 1979)

De formules geven de horizontale en verticale doorlatendheid voor een homogene maar anisotrope
afzetting indien niet alle lagen afzonderlijk worden beschouwd. Op basis van deze formules kan
worden geconcludeerd dat de horizontale doorlatendheid van gelaagde afzettingen met een verschil in
doorlatendheid altijd hoger is dan de verticale doorlatendheid (uitzondering vormen bijvoorbeeld de
stuwwallen, waar gelaagde afzettingen onder invloed van het landijs scheef zijn gesteld). Veel
watervoerende pakketten zijn afgezet in min of meer gelaagde structuren, waardoor de horizontale
doorlatendheid groter is dan de verticale doorlatendheid (Dalton et al, 2007). Dit heeft mede tot
gevolg dat de verticale stijghoogteverschillen groter zijn (Fetter, 1980) en de grondwaterstroming
minder diep zal zijn (Vreedenburgh, 1935; De Vries, 1974; Dalton et al, 2007; Van der Gaast et al,
2009). De diepte van de grondwaterstroming in een homogeen isotroop pakket is gelijk aan ¼ maal
de afstand tussen de ontwateringsmiddelen (zie § 6.2). De diepte van de grondwaterstroming in een
homogene anisotrope aquifer is altijd minder diep en moet worden vermenigvuldigd met de factor
√(kv/kh) (Vreedenburgh, 1935; De Vries, 1974), welke gezien het voorgaande per definitie kleiner is
dan 1. De diepte van de grondwaterstroming wordt bij een kleine anisotropie al sterk verminderd (Van

Factor doorstroomd profiel

der Gaast et al, 2009) (Figuur 6.10).
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Figuur 6.10 Relatie tussen het doorstromend profiel bij een homogeen isotroop pakket en een
homogeen anisotroop pakket voor verschillende factoren van √(k v /k h ) (naar: van der Gaast et al,
2009)

6.4

Dikte van het hydrologisch topsysteem

Op basis van de voorgaande paragraaf blijkt dat anisotropie mede bepalend is voor de doorstroomde
diepte van de ondergrond waarin het merendeel van de stroming naar de ontwateringsmiddelen
plaatsvindt. Hierdoor is anisotropie mede bepalend voor de dikte van het hydrologische pakket. Om
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deze hydrologische pakketdikte te kunnen bepalen zijn de verticale doorlatendheid (k v ) en de
horizontale doorlatendheid (k h ) voor de geparameteriseerde profielen bepaald. Hierbij zijn de
gemiddelde verticale doorlatendheid (k v ) en de gemiddelde horizontale doorlatendheid (k h )
voortschrijdend (bij toenemende diepte) bepaald en tegen de diepte uitgezet (Figuur 6.13 en 6.14).
Hierdoor wordt het verloop van de gemiddelde doorlatendheid als functie van de diepte inzichtelijk.
Naast het verloop van de gemiddelde doorlatendheid kan het verloop van de gemiddelde
anisotropiefactor, berekend als √(k v /k h ), tegen de diepte worden uitgezet (Figuur 6.15). In de vorige
paragraaf is uitgelegd dat anisotropie mede afhankelijk is van de gehanteerde schaal. Omdat bij
bodemkarteringen en geo(hydro)logisch onderzoek niet altijd alle afzonderlijke laagjes kunnen worden
meegenomen, worden de aanwezige laagjes dan als één bodemhorizont (bijvoorbeeld lössleem) of
pakket beschreven. Voor het bepalen van het voortschrijdende verloop van de anisotropiefactor met
de diepte is daarom gebruik gemaakt van beide vormen van anisotropie:
• Anisotropie als gevolg van materiaaleigenschappen.
• Anisotropie als gevolg van gelaagdheid in relatie tot de gehanteerde schaal en de hiermee
samenhangende schematisering.
Ad 1. Van anisotropie wordt gesproken indien een materiaal niet in alle richtingen dezelfde
eigenschappen heeft (NHV-werkgroep, 2002). Van de Berg (2003) heeft aangetoond dat de
hydraulische doorlatendheid op de schaal van primaire sedimentaire structuren anisotroop is.
Sedimentaire structuren zijn immers variabel georiënteerd binnen en tussen lagen als gevolg van
variatie in ruimte en tijd van de aanvoerrichting van sedimenten (Van den Berg, 2003). Het verschil in
doorlatendheid in de verticale en horizontale richting kan bijvoorbeeld worden bepaald met behulp van
ongeroerde monsters (Figuur 6.11) van afzonderlijke bodemlagen die in beide richtingen worden
doorgemeten (Wit, 1967; Vroon, 1988; Dekker et al, 1990).

k h (m/d)

5.0

5.5

8.1

5.0

k v (m/d)

2.5

0.9

8.2

1.4

Figuur 6.11 Ongeroerde monsters van gelaagd bodemmateriaal met een verschillende
doorlatendheid in de horizontale (kh) en verticale (kv) richting (Wit 1967)
Ad 2. Voor het bepalen van anisotropie is het van belang in welke mate de bodemlagen afzonderlijk
worden beschouwd, waardoor anisotropie mede afhankelijk is van de gehanteerde schaal. Bij
modellering wordt de ondergrond meestal in een klein aantal lagen geschematiseerd. Daarom is de
mate waarin de gelaagdheid wordt opgenomen in het model van invloed op de parameterisering van
het model.
Om meer inzicht in het effect van anisotropie te krijgen zijn twee voorbeelden uitgewerkt
(Figuur 6.12). Deze voorbeelden hebben betrekking op een t dekzandprofiel met een zwak lemige, fijn
zandige podzolgrond (topsysteem-eenheid 2900309) in de Achterhoek. Binnen deze eenheid is gebruik
gemaakt van twee profielen, n.l. een veldpodzolgrond (Hn33/53) met een Gt-IIIb, IV, VI of VII en een
moerige podzolgrond (aWp) met een Gt II (Figuur 6.12). Voor beide bodemtypen binnen dezelfde
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topsysteem-eenheid is het voortschrijdende verloop van de doorlatendheid met de diepte bepaald. Het
voortschrijdende verloop van de horizontale doorlatendheid (Figuur 6.13) is voor beide bodemtypen
vergelijkbaar. Er is alleen een verschil in de startwaarde en van de eerste 4 meter zijn de k-waarden
voor de moerige podzolgrond (aWp) kleiner. Op een diepte van 3.9 meter begint een laag met een
hoge doorlatendheid waardoor de verschillen minimaal zijn. Uit de Figuur komt naar voren dat beter
doorlatende lagen een geleidelijke toename van de gemiddelde horizontale doorlatendheid tot gevolg
hebben. Lagen met een kleine horizontale doorlatendheid ten opzichte van de laag er boven komen tot
uiting in de vorm van een sprongsgewijze afname in de gemiddelde horizontale doorlatendheid.

Figuur 6.12 Een veldpodzolgrond met een dunne bovengrond, zwak lemig, matig tot zeer fijn zandig
(Hn33/53) met een Gt-IIIb, IV, VI of VII (Links) en een moerpodzolgrond met een kleiarme moerige
bovengrond en een zandondergrond met een duidelijke humuspodzol-B-horizont (aWp) met een Gt II
(Rechts)
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Figuur 6.13 Voortschrijdend gemiddelde van de horizontale doorlatendheid bij toenemende diepte
(Gt VI links, Gt II rechts.

Het verloop van het voortschrijdend gemiddelde van de verticale doorlatendheid (Figuur 6.14) is voor
beide bodemtypen echter sterk verschillend. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat bij verticale
stroming de lagen in serie voorkomen waardoor de verticale doorlatendheid moet worden berekend op
basis van het harmonisch gemiddelde (§ 6.3). Dit heeft tot gevolg dat lagen met een lage
doorlatendheid een relatief hoog gewicht krijgen en bepalend zijn voor de gemiddelde verticale
doorlatendheid. Hierdoor hebben de ondiep gelegen slecht doorlatende lagen veel invloed(Figuur 6.14)
De grote invloed van slecht doorlatende lagen op de verticale doorlatendheid heeft directe gevolgen
voor het voortschrijdend gemiddelde van de anisotropie factor (Figuur 6.15). De anisotropie factor is
immers de wortel van de verticale doorlatendheid gedeeld door de horizontale doorlatendheid
(√(k v /k h )). Het verloop van het voortschrijdend gemiddelde van de anisotropiefactor wordt bepaald
door de verhouding tussen beide doorlatendheden. Aangezien de verticale doorlatendheid als gevolg
van de anisotropie in de moedermaterialen en de anisotropie als gevolg van lagen vrijwel altijd kleiner
is dan de horizontale doorlatendheid is de anisotropiefactor meestal kleiner dan 1. In uitzonderlijke
gevallen kunnen de lagen door stuwing of kryoturbatie zo zijn scheef gesteld dat de horizonten vrijwel
verticaal gelegen zijn. In deze situatie is de horizontale doorlatendheid kleiner dan de verticale. De
over het algemeen kleinere verticale doorlatendheid ten opzichte van de horizontale doorlatendheid
heeft tot gevolg dat het bereik van de verticale doorlatendheid vrijwel altijd kleiner is dan dat van de
horizontale doorlatendheid. Hierdoor heeft het verloop van de gemiddelde horizontale doorlatendheid
met de diepte meer invloed op het verloop van de anisotropie factor dan het verloop van de verticale
doorlatendheid. Beide bodemtypen hebben als gevolg van de aangenomen verhouding tussen k v en k h
van 1:2 voor de bodemlagen tot 1,2 m-mv een beginwaarde van 0.7 voor de bovenste laag. De
veldpodzolgrond met een Gt VI heeft pas op een diepte van 4 meter een noemenswaardige afname
van de anisotropiefactor tot gevolg. De moerige podzolgrond met een Gt II heeft als gevolg van de
kleine verticale doorlatendheid al ondiep een sterke afname van de anisotropiefactor.

Figuur 6.14 Voortschrijdend gemiddelde verticale doorlatendheid bij toenemende diepte (Gt VI links,
Gt II rechts.
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Figuur 6.15 Voortschrijdend gemiddelde van de anisotropiefactor bij toenemende diepte. (Gt VI
links, Gt II rechts.

Voor de doorstroomde diepte die van belang is bij de interactie tussen grond- en oppervlaktewater is
naast de anisotropie de afstand tussen de ontwateringsmiddelen (L) van belang. Voor de maximale
doorstroomde diepte kan een waarde van ¼ maal de slootafstand (L) worden aangehouden (§ 6.2).
Onder normale omstandigheden zijn de bodem en ondergrond zelden tot grotere diepte homogeen
(Van der Gaast et al, 2009). Hierdoor zal de stromingsdiepte die van belang is voor de interactie
tussen het grond- en oppervlaktewater vaak kleiner dan een kwart van de slootafstand zijn. Deze
kleinere doorstroomde diepte (D d ) kan worden bepaald met behulp van de formule (De Vries, 1974):

k
Dd = 1 4 L v
kh

(6.2)

Deze formule is gebruikt om voor de beide voorbeelden het voortschrijdende verloop van de
doorstroomde diepte te bepalen (Figuur 6.16). Hierbij is uitgegaan van een slootafstand van 100
meter. Het verloop van het voortschrijdend gemiddelde van de doorstroomde diepte is conform de
formule identiek aan het verloop van het voortschrijdend gemiddelde van de anisotropie factor. Het
verschil tussen beide parameters is de factor ¼ L, welke constant is. Hierdoor verschilt alleen de x-as
voor beide parameters (Figuren 6.15 en 6.16). Door het voortschrijdend gemiddelde van de
doorstroomde diepte uit te zetten tegen de diepte is het mogelijk om het verloop van de doorstroomde
diepte te analyseren. Beide bodemtypen hebben voor de eerste bodemlaag een waarde van ca. 17.5
meter (¼ * 100 * 0.7). Als gevolg van een afname van de anisotropiefactor neemt de doorstroomde
diepte af. De doorstroomde diepte kan gezien worden als de benodigde diepte die nodig is om de
totaal af te voeren hoeveelheid water met een in totaal zo klein mogelijke weerstand af te voeren (§
6.2). Het grootste deel van de stroming van water naar de ontwateringsmiddelen vindt als gevolg van
de ondervonden weerstanden boven deze diepte plaats (§ 6.2). Indien de diepte die wordt beschouwd
kleiner is dan de doorstroomde diepte zal een deel van de stroming boven en een deel van de
stroming onder de beschouwde diepte plaatsvinden. Alleen indien de beschouwde diepte overeenkomt
met de berekende doorstroomde diepte zal verreweg het grootste deel (§ 6.2) van de af te voeren
hoeveelheid via de hierboven gelegen lagen naar de ontwateringsmiddelen stromen. Deze diepte komt
overeen met het snijpunt met de 1 op 1 lijn in Figuur 6.16. De doorstroomde diepte voor de
veldpodzolgrond met een Gt VI is, uitgaande van een slootafstand van 100 meter, ca. 10 meter. Voor
de moerige podzolgrond met een Gt II bedraagt de doorstroomde diepte als gevolg van een kleine
doorlatendheid in het bovenste deel van het bodemprofiel en de hiermee samenhangende anisotropie
ca. 4 meter.
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Figuur 6.16 Voortschrijdend gemiddelde van de doorstroomde diepte bij toenemende diepte. (Gt VI
links, Gt II rechts.

De spreidingslengte (λ) is gedefinieerd als de wortel uit het quotiënt van het doorlaatvermogen van
1

een watervoerende laag en de som van de lekvermogens van begrenzende slecht doorlatende lagen
(Commissie voor Hydrologisch Onderzoek, 1986):

λ = kD c

(6.3)

De spreidingslengte is een maat voor de ruimtelijke interactie tussen gebieden. Het voortschrijdende
verloop van de doorlatendheid bij toename van de diepte is voor zowel de horizontale als de verticale
doorlatendheid bepaald (Figuren 6.13 en 6.14). De horizontale doorlatendheid kan worden omgezet
naar een voortschrijdend gemiddelde van het doorlaatvermogen (kD) door de horizontale
doorlatendheid eenvoudigweg te vermenigvuldigen met de laagdikte (kD = k h *D) (Figuur 6.17). De
verticale doorlatendheid kan worden omgezet naar een voortschrijdend gemiddelde weerstandswaarde
(c-waarde) door de dikte te delen door de verticale doorlatendheid (c = D/k v ) (Figuur 6.18).
Vervolgens kan de spreidingslengte voortschrijdend met de diepte worden bepaald (Figuur 6.19).
De spreidingslengte op een diepte die overeenkomt met de doorstroomde diepte heeft een waarde die
overeenkomt met ¼ L. Dit blijkt indien formule 6.3 preciezer wordt gedefinieerd:

λ = kh Dd

k
Dd
= Dd h
kv
kv

(6.4)

Herschrijven van formule 6.2 leidt tot:

Dd

1

kh 1
= L
kv 4

(6.4)

Het lekvermogen is een maat voor het vermogen van een slecht doorlatende laag om water door te laten. Het
lekvermogen is gelijk aan de reciproke van de verticale weerstand (c).
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Figuur 6.17 Voortschrijdend verloop van het doorlaatvermogen bij toenemende diepte. (Gt VI links,
Gt II rechts).

Figuur 6.18 Voortschrijdend verloop van de verticale weerstand bij toenemende diepte. (Gt VI links,
Gt II rechts).

Figuur 6.19 Voortschrijdend verloop van de spreidingslengte bij toenemende diepte. (Gt VI links, Gt
II rechts).

In de gegeven voorbeelden is het gehele bodemprofiel meegenomen, waardoor er impliciet van uit
wordt gegaan dat de grondwaterstand tot in het maaiveld staat en er vanaf maaiveld verzadigde
stroming plaatsvindt. In werkelijkheid hebben we te maken met een grondwaterstand die in de tijd
fluctueert. Dit heeft tot gevolg dat het niveau van waaraf verzadigde stroming plaatsvindt in de tijd
varieert. Hierdoor kan het doorstroomde profiel in de tijd variëren en is de doorstroomde diepte
afhankelijk van de grondwaterstand. Daarom is het voortschrijdend verloop van de gemiddelde
doorstroomde diepte op het GHG en op het GLG moment bepaald (Figuur 6.20). Voor het niveau van
de grondwaterstand is uitgegaan van een Gt VI voor de veldpodzolgrond en een Gt II voor de moerige
podzolgrond. Boven het grondwaterstandsniveau wordt uitgegaan van onverzadigde stroming. De
doorstroomde diepte is voor beide bodemprofielen, in vergelijking met een situatie waarbij het
grondwater aan maaiveld staat, dieper. Voor de veldpodzolgrond is dit op zowel GHG als GLG-moment
het gevolg van de dikte van de onverzadigde zone, waardoor het doorstroomde pakket naar beneden
schuift. Voor de moerpodzolgrond is vooral het verschil tussen de doorstroomde diepte op GHGmoment en GLG-moment opvallend. In de (droge) GLG-situatie zijn de ondiep gelegen slecht
doorlatende lagen niet van belang zijn voor de doorstroomde diepte. Aangezien in de gegeven
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voorbeelden alleen het bovenste deel van het bodemprofiel verschillend is op GLG-moment is het
verzadigde deel van het bodemprofiel vergelijkbaar. Het kleine verschil in doorstroomde diepte wordt
veroorzaakt door de dikte van de onverzadigde zone en de dikte van de eerste verzadigde bodemlaag.

GHG = 62.4 cm

GHG = 4.8 cm

GLG = 159.2 cm

GLG = 65.6

Figuur 6.20 Voortschrijdend gemiddelde van de doorstroomde diepte op GHG (boven) en GLGmoment (onder) bij toenemende diepte. (Gt VI links, Gt II rechts).

Naast de grondwaterstand kan als gevolg van het al of niet watervoerend zijn ook de afstand tussen
de ontwateringsmiddelen in de tijd variëren. Op GHG-moment wordt er van uitgegaan dat alle
waterlopen watervoerend zijn. Hierdoor is de afstand tussen de ontwateringsmiddelen klein. Op GLGmoment wordt er van uitgegaan dat een deel van de waterlopen niet watervoerend is, waardoor de
slootafstand groter is. Aangezien de slootafstand in de vorm van ¼ L als constante in de berekening
van de doorstroomde diepte wordt meegenomen is de invloed van de slootafstand groot (Figuur 6.21).
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GHG = 62.4 cm

GHG = 4.8 cm

L = 108

L = 99

GLG = 159.2 cm

GLG = 65.6

L = 376

L = 279

Figuur 6.21 Voortschrijdend gemiddelde van de doorstroomde diepte op GHG (boven) en GLGmoment (onder) bij toenemende diepte. (Gt VI links, Gt II rechts).

Om per topsysteem-eenheid de relevante diepte vast te stellen is voor de samengestelde profielen (§
4.4). Elke onderscheiden laag opgesplitst in laagjes van 10 cm. Voor elke laag zijn de dikte, de kh en
de kv bekend. Met deze gegevens zijn van elk onderscheiden laagje de kD- en de c-waarde bepaald.
Vervolgens zijn vanaf het niveau van de GxG bij toenemende diepte de kD- en de c-waarden
gesommeerd. Deze gesommeerde waarden zijn gebruikt om de representatieve kh en de kv voor de
totale laag te bepalen. Deze waarden kunnen worden gebruikt om ¼ L√(k v /k x ) met de diepte te
bepalen. Per topsysteem-eenheid is tot slot met de methode zoals weergegeven in Figuur 6.21 de
doorstroomde diepte vastgesteld. De resulterende doorstroomde dieptes zijn in kaartvorm
gepresenteerd in Figuur 6.22.
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Figuur 6.22 De dikte van het hydrologisch topsysteem op basis van de nieuwe bodemschematisering
en parameterisatie. Dikte in m bij GHG (linksboven), GLG (rechtsboven) en indien buisdrainage
aanwezig is (linksonder)

Naarmate de situatie natter is neemt de slootafstand af en is het doorstroomde hydrologisch
topsysteem dunner. Het meest extreme geval treedt op bij buisdrainage, waarvoor een afstand van 10
m tussen de drains is aangehouden, zodat de maximale doorstroomde diepte beperkt blijft tot 2,5 m.
Maar ook tussen de GHG en GLG situatie is er duidelijk verschil in dikte van het doorstroomde pakket,
de kleinere dikte tijdens de GHG situatie wordt verklaard door de kleinere slootafstand en de
ondiepere grondwaterstand waardoor slecht doorlatende laagjes tussen GHG en GLG niveau een
belangrijke rol spelen bij de beperking van de dikte van het doorstroomde hydrologisch topsysteem.
Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de Achterhoek en in de kleigebieden in het noorden van het land.
Omdat de kleigebieden vaak zijn gedraineerd moet de kaart voor buisdrainage, er van uitgaande dat
de buisdrainage in de GLG situatie geen water afvoert, nog worden gecombineerd met de GLG kaart.
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In Figuur 6.23 is de voor de doorstroomde diepte bepaalde anisotropiefactor √(kv/kh) gepresenteerd.
Deze kaarten vormen een aanvulling op de anisotropiekaart die is afgeleid van de bodemkaart van
Nederland schaal 1:50.000 (Van der Gaast et al, 2009).

Figuur 6.23 De factor √k v /k x van het hydrologisch topsysteem op basis nieuwe bodem
schematisering en parameterisatie. Factor bij GHG (linksboven), GLG (rechtsboven) en indien
buisdrainage aanwezig is (linksonder)

Lage waarden voor de anisotropiefactor betekenen dat het profiel sterk is gelaagd met grote
verschillen tussen de horizontale (kh) en de verticale doorlatendheid (kv) als resultaat. Met
uitzondering van de Veluwe treffen we bijna overal anisotropie aan. Uiteraard komt op de Veluwe
anisotropie in de ondergrond voor, o.a. als gevolg van lagen die door stuwing zijn scheef gesteld.
Deze anisotropie kan met de gehanteerde werkwijze niet worden meegenomen. De anisotropie is het
grootst in laag Nederland, Drenthe (keileem) en grote delen van Brabant (o.a. door de lössleem). De
anisotropie is het laagst waar de zogenaamde open profielen voorkomen: langs de kuststrook, de
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Maas, de Peelhorst, de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. In Oost-Nederland en het Veenkoloniale
gebied zien we waarden voor de anisotropiefactor tussen beide uitersten in.
De berekende anisotropiefactor en de hiermee samenhangende dikte van het hydrologische pakket
zijn in hoge mate afhankelijk van de beschikbare informatie over de ondergrond. Het opvallende
verschil tussen de dikte van het hydrologische pakket in de GHG en GLG situatie kan worden
beïnvloed door het verschil in informatie over de laagopbouw tussen de bodemkundige informatie en
de informatie van het topsysteem. De bodemkundige informatie heeft een hoger detailniveau dan de
beschikbare boorpuntinformatie uit de topsysteemkartering. In de topsysteemkartering is de
gelaagdheid minder gedetailleerd meegenomen. In de GLG situatie bevindt de grondwaterstand zich
over grote gebieden onder de 1.2 meter diepte. Hierdoor is de meer gedetailleerde bodemkundige
informatie niet van belang voor de dikte van het hydrologische pakket. De bovenste 1,2 meter is
immers onverzadigd. Dit heeft tot gevolg dat de dikte van het hydrologische pakket in de GLG situatie
voor een groot deel wordt bepaald door de minder gedetailleerde informatie van het topsysteem.
Hierdoor wordt de berekende dikte van het hydrologische pakket voor de GLG situatie
hoogstwaarschijnlijk overschat.
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7

Hydrologische doorwerking

Hydrologische ingrepen zoals peilveranderingen, grondwateronttrekkingen, etc., hebben invloed op
het grond- en oppervlaktewatersysteem, door veranderingen van grondwaterstanden/stijghoogten,
kwel/wegzijging, verdamping etc. De mate van invloed wordt, naast de grootte van de ingreep en het
type ingreep, bepaald door de hydraulische eigenschappen van het (geo)hydrologische systeem. De
hydraulische eigenschappen zijn o.a. het doorlaatvermogen (kD-waarde), de weerstand (c-waarde) en
de drainageweerstand. Uit deze hydraulische eigenschappen kunnen afgeleide eigenschappen zoals
(freatische) lekweerstand en voedingsweerstand worden afgeleid. Bij het bepalen van de genoemde
hydraulische gegevens (kD en c) en de hiervan afgeleide gegevens wordt op voorhand een keuze
gemaakt of een laag in de ondergrond gezien kan worden als watervoerend pakket of een scheidende
laag. Een scheidende laag bestaat uit een in meer of mindere mate aaneengesloten klei-, veen- en/of
fijn zandige laag, waarin hoofdzakelijk een verticale stroming plaatsvindt. Een laag wordt vaak als
waterscheidend aangemerkt wanneer de kD hiervan kleiner is dan 10% van de kD van de laag
erboven (Cultuurtechnische Vademecum, 2000). In deze studie is een laag met een c-waarde van 20
d of meer waterscheidend genoemd. Het afdekkende pakket is een scheidende laag die de invloed van
de grondwaterstroming in het watervoerende pakket in meer of mindere mate afschermt van de
processen aan het maaiveld. Het afdekkende pakket is meestal samengesteld uit materiaal met een
lage doorlatendheid (klei, veen, slib houdend fijn zand)en de stromingsrichting is er overwegend
verticaal (Cultuurtechnische Vademecum, 2000). Binnen het hydrologische pakket zal de mate waarin
stroming hoofdzakelijk verticaal plaatsvindt mede afhankelijk zijn van de afstand tussen de
ontwateringsmiddelen. Het zandpakket boven de scheidende laag heeft door de kleine dikte een laag
doorlaatvermogen (kD-waarde). Hierdoor wordt de laterale stroming beperkt en zal de stroming bij
een grote afstand tussen de ontwateringsmiddelen voornamelijk verticaal zijn. In deze situatie
fungeren de weerstand biedende laag en het erboven gelegen zandpakket als een afdekkend pakket
(Figuur 7.1). Indien de afstand tussen de ontwateringsmiddelen als gevolg van bijvoorbeeld
buisdrainage klein is kan het doorlaatvermogen van het zandpakket boven de scheidende laag
voldoende zijn om het af te voeren water naar het (buis)drainagesysteem te laten stromen. In deze
situatie fungeert het zandpakket boven de scheidende laag als een watervoerend pakketje
(Figuur 7.1). Hierdoor is in het Holocene gebied van Nederland de ontwateringsafstand mede bepalend
voor de dikte van het hydrologische pakket en de hiermee samenhangende keuze of een laag in de
ondergrond moet worden beschouwd als scheidende laag of als watervoerend pakket. Hiermee is de
opdeling van het hydrologische pakket in een eventueel afdekkend pakket, watervoerend pakket en
scheidende laag zowel schaal als tijdsafhankelijk. De belangrijkste hydrologische eigenschappen van
de bodem worden hieronder kort besproken.
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Voorbeeld van de doorstroomde diepte in een zandgebied met een leemlaagje op 3

meter diepte bij een slootafstand van 100 meter (links) en een situatie met buisdrainage met een
afstand van 8 meter (rechts)

7.1

Drainageweerstand

Onder Nederlandse omstandigheden wordt de overtollige neerslag geheel of gedeeltelijk afgevoerd via
het oppervlaktewater systeem. De hoogte van de grondwaterstand (h g ) t.o.v. het
oppervlaktewaterpeil (h o ) bepaalt de stromingsrichting. Indien h g hoger is dan h o , vindt er drainage
naar het oppervlaktewatersysteem plaats, in het omgekeerde geval vindt er infiltratie vanuit het
oppervlaktewater naar de ondergrond plaats. De weerstand die het water bij stroming naar het
oppervlaktewater ondervindt duiden we aan als de drainageweerstand (c d ), waardoor de
stroomdichtheid q naar de ontwateringsmiddelen geschreven kan worden als

q=

hg − ho

(7.1)

cd

De drainageweerstand is gedefinieerd als de weerstand tegen de grondwaterstroming naar open of
gesloten leidingen, te berekenen als het quotiënt van de opbolling en de specifieke grondwaterafvoer
bij stationaire stroming (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek, 1986). Hierbij wordt uitgegaan van
de maximale opbolling midden tussen de ontwateringsmiddelen en een grondwaterafvoer per eenheid
van oppervlakte van het stroomgebied:

cd =

m
q

(7.2)

Bij de berekening van de grootte van de drainageweerstand kan uitgegaan worden van de formule van
Ernst (Ernst, 1962; 1983; Wit et al, 1991; Drecht, 1997). In de drainageformule van Ernst zijn een
verticale (vergelijking 7.4), een horizontale (vergelijking 7.5) en een radiale (vergelijking 7.6)
weerstandscomponent te onderscheiden. Het is mogelijk om deze drie verschillende
weerstandscomponenten van de drainageweerstand (verticaal, horizontaal en radiaal) uit de
grondwaterstroming te bepalen (Van Hoorn, 1960). Bij de bepaling van de weerstanden uit de
grondwaterstroming is het noodzakelijk de totale drukhoogte te splitsen in drie componenten. De
verticale drukhoogte wordt gevonden als het verschil tussen de stand van het grondwater in een
ondiepe buis en de stand van het (semi)spanningswater in een diepe buis (Δh vert ). De horizontale
drukhoogte kan worden gezien als het verschil tussen de stand van het (semi)spanningswater midden
tussen de open watergangen en ter hoogte van de open watergang (meestal te extrapoleren volgens
een parabolisch verloop) (Δh hor ). De radiale en intree drukhoogte zijn dan het verschil tussen de stand
van het (semi)spanningswater ter hoogte van de open watergang en de waterstand in de open
watergang (Δh rad ). Zie Figuur 7.2.

Alterra-rapport 2686

| 57

Figuur 7.2

Schematische weergave van de stijghoogteverschillen die de verschillende componenten

van de drainageweerstand bepalen (naar: van Hoorn, 1960).

Aan deze stromingscomponenten wordt een intreeweerstand voor het ontwateringsmiddel toegevoegd.
De totale drainageweerstand (c d ) is samengesteld uit (maximaal) vier componenten:

c d = c v + c h + c r + ci

(7.3)

Verticale weerstand
De verticale weerstand heeft betrekking op de bodemlagen waarover verticale stroming plaatsvindt.
Indien er sprake is van een homogeen pakket heeft de verticale weerstand betrekking op de laag
boven het ontwateringsniveau. In deze situatie is de verticale weerstand meestal klein en daarom kan
deze worden verwaarloosd bij homogene profielen en gevallen waarbij de k 1v groot is:

cv =

D1 *

(7.4)

k1v

Horizontale weerstand
De horizontale weerstand heeft betrekking op de horizontale stromingsweerstand bij stroming naar de
ontwateringsmiddelen. De weerstand tegen horizontale stroming in de bodem wordt bepaald door het
doorlaatvermogen van de ondergrond en de afstand tussen de ontwateringsmiddelen. Indien de
ondoorlatende basis diep gelegen is zal de waarde voor Σk h D tot oneindig kunnen toenemen. Dit heeft
tot gevolg dat de horizontale weerstand tot 0 kan naderen. Voor de bepaling van de laagdikte beneden
draindiepte mogen daarom geen waarde van D > ¼ L worden gehanteerd (Ritzema, 2006). Deze
weerstand is voor een situatie met één watervoerend pakket als volgt gedefinieerd:
2

ch =

L
8 Σ kh D

(7.5)

Voor een situatie met twee watervoerende pakketten gescheiden door een slecht doorlatende laag is
de bepaling van de horizontale weerstand complexer (Aanhangsel 1).
Radiale weerstand
In de nabijheid van ontwateringsmiddelen is de grondwaterstroming radiaal als gevolg van contractie
van de stroomlijnen. Bij een dunne watervoerende pakketten die geheel door de waterloop worden
aangesneden is de radiale weerstand klein c.q. afwezig. Het convergeren van de stroomlijnen in
dikkere watervoerende pakketten heeft een extra weerstand tot gevolg. Ernst (1962) geeft voor de
radiale weerstand de formule:

cr = L Ω = L (
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1

π kr

ln

f Dr
)
B

(7.6)

met:
(7.7)

kr = kh kv

Voor de radiale weerstand moet eveneens rekening worden gehouden met een maximale laagdikte
(D r ) van ¼ L (Ritzema, 2006). De waarde van de geometriefactor f hangt af van de vorm van de
waterloop. Bij brede ondiepe leidingen is de f-waarde 1. Indien de vorm van de natte omtrek van de
waterloop een cirkelvorm benadert, dan geldt voor de f-waarde f = 4/π.
Intreeweerstand
De intreeweerstand is de weerstand die is ontstaan door afzetting van materiaal of verdichting op de
overgang van de bodem naar de waterloop. De intreeweerstand tegen stroming door de bodem van de
sloot, als gevolg van een sliblaag, wordt gedefinieerd als:

ci = L

cbs
B

(7.8)

De vier componenten samen vormen de drainageweerstand (formule 7.3). De zo gedefinieerde
drainageweerstand is de weerstand die geldt voor de maximale opbolling tussen de
ontwateringsmiddelen. Om rekening te houden met eventuele kwel/wegzijging is niet de maximale
maar de gemiddelde opbolling van belang. De verhouding tussen de maximale opbolling en de
gemiddelde opbolling is de vormfactor (Ernst, 1983; Bijlage 4). Indien uitgegaan wordt van de
gemiddelde opbolling geldt de volgende formule:

cd * = α cd

(7.9)

Voor zeer dunne watervoerende pakketten direct op de hydrologische basis geldt de aanname van
Dupuit-Forchheimer (Ritzema, 1994) dat de laagdikte (D), waarin de stroming plaatsvindt bij
benadering constant is, niet meer. In dit geval moet rekening worden gehouden met een variabele
laagdikte (Rothe, 1924).
In de meeste gevallen is de bodem niet homogeen tot een diepte D boven de hydrologische basis. In
deze gevallen kan gebruik gemaakt worden van de formules van Ernst, waarbij de ondergrens wordt
bepaald door de dikte van het hydrologisch topsysteem (§ 6.4).
De drainageweerstand is niet alleen seizoen afhankelijk, maar kan ook in een langere tijdsperiode
structureel veranderen. In de gebieden waar slecht doorlatende veenlagen in het bodemprofiel
voorkomen kan door oxidatie van het veen of door diepe grondbewerkingen en/of verveningen de
verticale weerstand zelfs jaarlijks veranderen, waardoor uiteindelijk de hoogte van de
drainageweerstand jaarlijks varieert. Hoe dit zich in Nederland manifesteert valt buiten het kader van
dit onderzoek.

7.2

Spreidingslengte

Mazure (1936) vond in het onderzoek in de Wieringermeer dat de kwelflux kleiner wordt bij een
toename van de afstand tot de dijk. “Er bleek een reductiefactor op te treden, welke een functie was
van de verhouding van den straal R van den dijk en een lengte λ, welke wordt bepaald door de
eigenschappen van den ondergrond en de bovenlaag en gelijk is aan √kDc.” De spreidingslengte (λ) is
dus een maat voor de invloedsafstand van peilverschillen en kan gebruikt worden om de invloed van
peilveranderingen op de grondwaterstroming te bepalen. De spreidingslengte kan ook gebruikt worden
als maat voor de herkomst van onttrokken of aangevoerd water (Mazure, 1936; Kruseman en De
Ridder, 1970; TNO, 1964). De spreidingslengte (λ) is gedefinieerd als de wortel uit het quotiënt van
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2

het doorlaatvermogen van een watervoerende laag en de som van de lekvermogens van begrenzende
slecht doorlatende lagen (Commissie voor Hydrologisch Onderzoek, 1986):

λ = kD c

(7.10)

De spreidingslengte is een maat voor de ruimtelijke doorwerking van een ingreep in het watervoerend
pakket. Grote waarden voor de spreidingslengte duiden op een lage lekwaarde door de scheidende
la(a)g(en). Dit betekent dat ingrepen in het watervoerend pakket tot op grote afstand doorwerken. Bij
een watervoerend pakket dat aan de boven- en onderzijde wordt begrensd door een slecht
doorlatende laag is de spreidingslengte afhankelijk van beide c-waarden en wordt de c-waarde in de
formule vervangen door:

c=

cboven conder
cboven + conder

(7.11)

Is c boven klein ( bijvoorbeeld 100 d) in verhouding tot c onder ( bijvoorbeeld 10000 d), dan wordt c≈ 100
d. In dit geval is de laag met de kleinste weerstand bepalend voor de doorwerking en kan de laag met
de grootste weerstand bij benadering als ondoorlatend worden beschouwd. Zijn beide lagen qua
weerstand gelijk, bijvoorbeeld c boven =c onder =1000 d., dan wordt c=500 d, de lek via beide c-lagen is
gelijk, de doorwerking is een factor 1,4 (√2) kleiner in vergelijking tot de situatie dat een van de twee
lagen ondoorlatend is.

7.3

Voedingsweerstand

Door grondwateraanvulling stijgt de grondwaterstand. Wanneer de grondwaterstand stijgt tot boven
de ontwateringbasis wordt een grondwaterstroming opgewekt naar de ontwateringmiddelen (sloten,
buisdrainage). Een deel van de grondwateraanvulling kan als wegzijging het gebied verlaten, of er kan
kwelwater worden aangevoerd. Verschillen in oppervlaktewaterpeilen kunnen eveneens een
grondwaterstroming opwekken. Bij de berekening van effecten van ingrepen in het hydrologisch
systeem is de weerstand van het systeem van belang. In de praktijk worden de begrippen
drainageweerstand en voedingsweerstand gebruikt. Beide weerstanden verschillen alleen van elkaar
indien er sprake is van een weerstand biedende laag in de ondergrond. De voedingsweerstand heeft
betrekking op de totale weerstand tussen de waterlopen en het watervoerend pakket en is
gedefinieerd om grondwaterstandsverlagingen te berekenen bij een onttrekking aan het watervoerend
pakket (Technische werkgroep grondwaterplan, 1985). De drainageweerstand omvat de totale
weerstand die de afvoer van het neerslagoverschot ondervindt vanaf het freatisch vlak naar de
waterlopen. De voedingsweerstand is gelijk aan (Wit et al, 1991; Drecht, 1997):

cvoed = c d * + c

(7.12)

Ook Ernst (1983) geeft aan dat de drainageweerstand in vereenvoudigde vorm meegenomen kan
worden in analytische berekeningen indien een afzonderlijke beschouwing van elk ontwateringmiddel
achterwege blijft. Voor grotere deelgebieden, die intern als zijnde homogeen worden aangenomen,
kan de drainageweerstand als fictieve c-waarde (c*) in de vorm van een diffuse bron, aan de
bovenzijde van het geologische profiel meegenomen worden (Ernst, 1983; van der Schaaf, 1995).
Wanneer de bovenlaag goed doorlatend is (Figuur 7.3A) kan voor de vervangende c-waarde (c*) de
volgende formule gebruikt worden:

c * = α ⋅ cd
2

(7.13)

Het lekvermogen is een maat voor het vermogen van een slecht doorlatende laag om water door te laten. Het
lekvermogen is gelijk aan de reciproke van de verticale weerstand (c).
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Als de goed doorlatende bovenlaag een relatief laag doorlaatvermogen (kD-waarde) heeft
(bijvoorbeeld door een kleine laagdikte (Figuur 7.3B)) zal geen belangrijk horizontaal transport over
wat grotere afstand door deze laag plaatsvinden. De vervangende c-waarde (c*) van de bovenlaag
kan in dit geval uitgedrukt worden in de volgende formule:

c * = c1 + α cd

(7.14)

In die gevallen dat de bovenlaag slecht doorlatend is met daaronder een watervoerend pakket met
een hoog doorlaatvermogen, wordt de vervangende c-waarde de weerstand van het afdekkende
pakket verhoogd aan de hand van de volgende formule (Figuur 7.3C):

c * = c 0 + α ( c h + c r + ci )

(7.15)

Indien de doorlatendheid van het eerste watervoerende pakket klein is kan deze laag, evenals bij
situatie B in Figuur 7.3, weggelaten worden (Figuur 7.3D). Voor de bepaling van de vervangende cwaarde kan dan gebruik gemaakt worden van de volgende formule:

c * = c0 + c1 + α ( ch + cr + ci )

(7.16)
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c* = α cd

A

B

c* = c1 + α

cd

k1D1
k1D1

c1

c1
k2D2
k2D2
c2

c2

k3D3

k3D3

Figuur 7.3. Vervanging van de open waterlopen met radiale stroming (discrete invoer) door een
fictieve slecht doorlatende bovenlaag met verticale weerstand c* (diffuse invoer) (Naar Ernst, 1983).
A. Een goed doorlatende bovenlaag met relatief hoge kD-waarde. B. Een goed doorlatende bovenlaag
met relatief lage kD-waarde. C. Een slecht doorlatende bovenlaag met relatief hoge kD-waarde in het
eronder gelegen eerste watervoerende pakket. D. Een slecht doorlatende bovenlaag met relatief lage
kD-waarde in het eronder gelegen eerste watervoerende pakket.

7.4

Freatische spreidingslengte

Bij veel hydrologische vraagstukken zijn naast veranderingen in kwel ook veranderingen in de
freatische grondwaterstand als gevolg van hydrologische ingrepen relevant.
Een ingreep in het oppervlaktewater is een ander type ingreep dan een onttrekking voor
drinkwaterwinning of beregening uit het grondwater en werkt op een andere manier door dan een
onttrekking. Hierbij speelt de voedingsweerstand een rol. Om het effect van een ingreep in het
oppervlakte water op de freatische grondwaterstand te bepalen is de freatische spreidingslengte als
begrip ingevoerd. Voor de bepaling van de invloed van peilveranderingen, als gevolg van
hydrologische ingrepen is het niet voldoende om alleen gebruik te maken van de spreidingslengte,
maar moet ook rekening worden gehouden met de doorwerking van een peilverandering via de
voedingsweerstand naar het watervoerende pakket, vervolgens de verspreiding van de invloed in het
watervoerende pakket en daarna de doorwerking vanuit het watervoerende pakket naar de freatische
grondwaterstand. De effecten van hydrologische ingrepen op de freatische grondwaterstand kunnen
dus bepaald worden wanneer naast de kD- en c-waarden ook de voedingsweerstand wordt
meegenomen in de vorm van een vervangende c-waarde.
Een ingreep in het oppervlaktewater beïnvloedt de freatische grondwaterstand. Hierbij kunnen we drie
situaties onderscheiden, n.l.:
1.

Als de freatische grondwaterstand gelijk is aan de stijghoogte in het bovenste watervoerend
pakket, dan kan de drainageweerstand als zijnde identiek aan de voedingsweerstand en aan de
c boven worden beschouwd. Hierdoor kan de formule voor de spreidingslengte worden toegepast,
door c boven te vervangen door de drainageweerstand (situatie A, Figuur 7.3).

2.

Indien er sprake is van een freatisch watervoerend pakket met een zeer klein doorlaatvermogen
met daaronder een weerstand biedende laag met hoge c-waarde en vervolgens weer een
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watervoerend pakket (situatie B, Figuur 7.3), dan is de c boven gelijk aan de som van deze c-waarde
en de drainageweerstand. Als de c-waarde groot is en het doorlaatvermogen van het freatische
watervoerende pakket klein is dan wordt de freatische spreidingslengte beperkt. Dit komt omdat
de doorwerking van de ingreep naar het watervoerend pakket onder de weerstand biedende laag
klein is. Hierdoor zal de doorwerking vanuit dit watervoerende pakket terug naar het freatisch vlak
beperkt zijn. Dit betekent dat het effect van ingrepen in het oppervlaktewatersysteem tot op
relatief korte afstand van het oppervlaktewatersysteem doorwerken op de freatische
grondwaterstand. Deze situatie treffen we aan in het Holocene gebied waar dikke slecht
doorlatende lagen in de ondergrond voorkomen.
• Ingeval er sprake is van een ondiep voorkomende slecht doorlatende laag met een niet al te grote
weerstand (situatie C en D, Figuur 7.3)dan bepalen de som van de drainageweerstand en de cwaarde de doorwerking van een ingreep in het oppervlaktewatersysteem naar het onderliggende
watervoerende pakket en omgekeerd. De doorwerking is in deze situatie kleiner dan ingeval van een
ingreep in het watervoerend pakket.
Door Van der Gaast en Massop (2003) zijn formules afgeleid die op de drie onderscheiden situaties
van toepassing zijn. De vervangende c-waarde en de vervangende spreidingslengte zijn:

c * = c d* + c

(7.17)

λ* = kDc *

(7.18)

De drainageweerstand is seizoen afhankelijk zodat ook de freatische spreidingslengte seizoen
afhankelijk is. In de winterperiode zijn bijna alle waterlopen watervoerend, en zijn de slootafstand en
daarmee de drainageweerstand laag. In de zomer valt, vooral in het zandgebied, een deel van de
waterlopen droogwaardoor de drainageweerstand toeneemt. De vervangende drainageweerstand en
de freatische spreidingslengte zullen daardoor verschillen voor een zomer- en winterperiode. Om deze
verschillen in beeld te brengen zijn de freatische lekweerstanden bepaald voor de GHG en de GLGsituatie; in Figuur 7.4 zijn de vervangende spreidingslengten weergegeven. De spreidingslengte
binnen een gridcel is bepaald met de informatie voor die specifieke gridcel. Bij toenemende afstand tot
de gridcel kan deze veranderen (Van der Gaast en Massop, 2003). De resulterende kaarten voor de
winter (GHG) en de zomer (GLG) verschillen weinig.
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Figuur 7.4

Vervangende spreidingslengte

De spreidingslengte is een maat hoe de ingreep in het oppervlaktewater doorwerkt via het
watervoerende pakket naar de omgeving. De doorwerking naar het freatisch vlak wordt verder
beperkt door de vervangende c-waarde (Van der Gaast en Massop, 2003).

7.5

Overige watervoerende pakketten

Bij de schematisering van de ondergrond worden 7 watervoerende pakketten onderscheiden. Voor elk
watervoerend pakket kan de spreidingslengte worden bepaald met behulp van formule 7.10. Hierbij
dient rekening te worden gehouden met het doorlaatvermogen van het beschouwde watervoerende
pakket en de weerstand van de slecht-doorlatende lagen boven en onder het beschouwde
watervoerende pakket. Voor het 7e watervoerende pakket is alleen de c-waarde boven dit pakket van
belang omdat de geohydrologische basis als ondoorlatend wordt beschouwd.

7.6

Bergingscoëfficiënt

De bergingscoëfficiënt (μ) bepaalt in sterke mate de dynamiek van de grondwaterstand. De
bergingscoëfficiënt geeft aan hoe in een profiel de verhouding ligt tussen de verandering in de
vochtinhoud en de daarbij horende verandering in de grondwaterstand. De bodemberging is
afhankelijk van de factoren:
• bodemfysische eigenschappen;
• gelaagdheid;
• grondwaterstand;
• verticale flux.
Bij diepe grondwaterstanden is de bergingscoëfficiënt groot, en deze neemt af naarmate de
grondwaterstand stijgt. Bij een grondwaterstand dicht onder maaiveld is de bergingscoëfficiënt klein.
De berging is ook afhankelijk van de voorgeschiedenis en de hiermee samenhangende flux, nat
(verticale neergaande flux) of droog (capillaire opstijging).
Om een relatie tussen de bergingscoëfficiënt en de grondwaterstand per topsysteem-eenheid te
bepalen is gebruik gemaakt van de samengestelde profielen (hoofdstuk 4) en van de aan de
onderscheiden bodemlagen toegekende bodemfysische eigenschappen (hoofdstuk 5). Omdat de
bergingscoëfficiënt naast de bodemfysische eigenschappen ook afhankelijk is van de grootte en
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richting van de waterflux en de grondwaterstand zijn voor 3 situaties bergingscoëfficiënten afgeleid.
Deze situaties betreffen de GHG, de GVG en de GLG. Voor deze drie situaties is uitgegaan van een
gemiddelde verticale flux (Tabel 7.1) ontleend aan Van der Gaast et al, 2007 (H2O/19, 2007). Tevens
is voor elke GxG een gemiddelde grondwaterstand toegekend op basis van Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Grondwaterstandsituaties met bijbehorende gemiddelde flux (Van der Gaast et al, 2007).
Grondwaterstand
GHG
GVG
GLG

Flux (mm/d)
-2,9
-0,9
0,4

Tabel 7.2
GHG, GVG en GLG als functie van Gt.
Gt
I
II
IIb
IIc
III
IIIb
IV
IVc
V
Vb
VI
VII
VIII

GHG
-5.3
4.8
4.8
35.9
13.3
32.7
56.7
56.7
16.8
33.5
62.4
105.6
201.1

GVG
10.6
28.1
28.1
53.4
43.4
60.4
78.2
78.2
56.1
70.5
95.6
134.1
228.6

GLG
36.5
65.6
65.6
73.4
97.7
101.9
106.9
106.9
139.7
145.6
159.2
191.1
294.6

De bergingscoëfficiënt is berekend met het programma Crius (Wesseling et al, 2014), waarmee het
vochtprofiel in een stationaire hydrologische situatie wordt berekend bij een gegeven grondwaterstand
en een gegeven verticale waterflux in de onverzadigde zone. De effectieve bergingscoëfficiënt is
berekend als het volume poriën vanaf de grondwaterstand tot aan maaiveld dat met lucht gevuld is bij
een evenwichtsvochtprofiel gedeeld door de afstand vanaf het grondwater tot aan het maaiveld.
Additioneel kan het bergingsvolume (V in mm) van het bodemprofiel worden bepaald: de hoeveelheid
vocht die nodig is om een bodemprofiel bij een gegeven grondwaterstand en flux geheel te
verzadigen.
De resultaten voor de beschikbare topsysteem-eenheden staan in Figuur 7.5.
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Figuur. 7.5 Bergingscoëfficiënt (links) en bergingsvolume gehele profiel (rechts) bij GHG (boven),
GVG (midden) en GLG (onder).

De berekende bergingscoëfficiënten bij GHG en een neergaande flux van 2,9 mm/d zijn klein, in de
kleigebieden zijn deze meestal lager dan 5% en in de zandgebieden enigszins hoger dan 5%. Door
deze lage bergingscoëfficiënten is het bergingsvolume in de GHG-situatie klein, het bergingsvolume is
vaak kleiner dan 20 mm in de kleigebieden en minder dan 50 mm in de zandgebieden. Uitzonderingen
vormen de hoge gebieden zoals de stuwwallen. Bij GVG met een neergaande flux van 0,9 mm/d
neemt de bergingscoëfficiënt toe, evenals het bergingsvolume. De hoogste waarden voor de
bergingscoëfficiënt die worden gevonden in de GLG-situatie zijn voor kleigronden 0,05-0,10. De
zandgronden hebben hogere waarden tussen 0,1-0,2 en voor de stuwwallen zijn de
bergingscoëfficienten het hoogst, n.l. 0,25 tot >0,3. Het bergingsvolume in de kleigronden varieert
tussen de 100 en 150 mm. Voor de zandgronden is er veel differentiatie in het bergingsvolume tussen
hogere gronden incl. de stuwwallen met meer dan 300 mm en de nattere gronden met 100-150 mm.

7.7

Kritieke z-afstand

De stationaire stroming van water in de onverzadigde zone van de bodem kan worden beschreven met
de Darcy-vergelijking:
Waarbij

q = − K (h)(

dh
+ 1)
dz

q

= fluxdichtheid (cm d-1), positief naar boven

K(h)

= hydraulisch geleidingsvermogen als functie van h (cm d-1)

h

= drukhoogte (cm)

z

= plaats (cm, positief naar boven)

(7.19)

Door deze vergelijking te herschrijven ontstaat een vergelijking die de relatie tussen de verandering in
plaats aangeeft als functie van de verandering in drukhoogte:

dz = −

dh
q
1+
K ( h)

(7.20)

De drukhoogte h op het niveau van het grondwater is 0. Als het niveau van het grondwater als de
oorsprong van de verticale as (z=0) wordt genomen, kan het (stationaire) drukhoogteprofiel (de
relatie tussen z en h) worden berekend door de voorgaande vergelijking te integreren:
z

h

∫ dz = −∫ 1 +
0

0

Ofwel

z ( h) = −

h

∫ 1+
0

dh
q
K ( h)
dh
q
K ( h)

(7.21)

(7.22)

Deze integraal kan (voor positieve waarden van q) worden berekend als
Nh

∆hi
(7.23)
q
i =1 1 +
h −1 + hi
( i de
)
Er wordt gerekend tussen het grondwaterniveauKen
onderzijde
van de wortelzone. Als de waarde
2
z ( h) = −

∑

van z groter is dan deze afstand zal de berekening stoppen. Ook zal er worden gestopt als de waarde
van h kleiner wordt dan -16000 cm (verwelkingspunt).
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Op deze wijze kan worden verkend of een bepaalde stationaire flux de onderzijde van de wortelzone of
het maaiveld bereikt bij een gegeven grondwaterstand: als de laatst berekende z-waarde groter of
gelijk is aan de gewenste afstand, dan kan die afstand worden overbrugd. De grootste waarde van q is
dan de maximale flux die kan worden opgelegd, de q max . Zie de beschrijving van Rhea in Wesseling
et al, (2014).
Ook kan op deze wijze de kritieke z-afstand bij een gegeven flux worden bepaald. Deze afstand is die
afstand tussen de onderzijde van de wortelzone en de grondwaterstand waarbij de opgelegde flux uit
het grondwater nog net de onderzijde van de wortelzone bereikt.
Uiteraard moet bij het bepalen van de k-waarde in de bovenstaande vergelijkingen wel worden
uitgegaan van de bodemlaag waarin de drukhoogte optreedt om de heterogeniteit (laagopbouw) van
de bodem mee te nemen
Een veel gebruikte maat binnen de agrohydrologie is de kritieke z-afstand bij een opgaande waterflux
van 2 mm/d (paragraaf 5.4.2). Als de grondwaterstand niet dieper uitzakt dan de som van de dikte
van de wortelzone en de kritieke z-afstand bij 2 mm/d dan is vochtvoorziening van de gewassen
redelijk voldoende en treedt er nauwelijks vochttekort op (Bouwmans 1990). We spreken dan van een
grondwaterprofiel (van Soesbergen et al, 1986). Als de grondwaterstand aan het begin van het
groeiseizoen (rond het GVG moment) dieper uitzakt dan de som van de wortelzone en de kritieke zafstand bij 2 mm/d spreken we van een hangwaterprofiel. Bij sommige profielen neemt de flux
langzaam af als de grondwaterstand verder uitzakt, bijvoorbeeld bij sommige kleiprofielen. Bij andere
gronden is er een sterke afname van de flux bij het verder uitzakken van de grondwaterstand (vlak
deel in de pF-curve). Om deze afname van de flux in beeld te brengen is ook de kritieke z-afstand bij
een flux van 1 mm/d bepaald. Deze kritieke z-afstanden zijn berekend met het programma Phoebe
(Wesseling et al, 2014). De resultaten staan in Figuur 7.6.

Figuur 7.6

Kritieke z-afstand bij 1 mm/d (links) en bij 2 mm/d (rechts).

Voor kleigronden worden grote kritieke z-afstanden gevonden, voor grote gebieden meer dan 100 cm.
De kleinste z-afstanden komen voor bij de grove zanden in de stuwwallen.
In Figuur 7.7 zijn de verschillen tussen kritieke z-afstand bij een flux van 2 mm/d en 1 mm/d
weergegeven.
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Figuur 7.7

Verschil tussen kritieke z-afstand bij 1 mm/d en 2 mm/d.

Uit Figuur 7.7 blijkt dat de verschillen voor zandgronden 10-20 cm bedragen en voor de stuwwallen
(grove zanden) zelfs minder dan 10 cm. Voor de kleigronden is de variatie groot, in Zeeland is het
verschil 10-20 cm, op de rivierklei en delen van Friesland en Flevoland 20-30 cm. Daarnaast zijn er
kleigebieden in de kop van Friesland en Groningen en delen van Noord-Holland en Zuid-Holland met
verschillen van 50-60 cm.
Bij de kritieke z-afstand van resp. 2 mm/d en 1 mm/d kan ook het verzadigingstekort worden bepaald
(paragraaf 5.4.2), dit komt overeen met het bergingsvolume over het traject tussen de
grondwaterstand bij gegeven kritieke z-afstand en onderkant wortelzone in mm. De afgeleide kaarten
staan in Figuur 7.8.
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Figuur 7.8

Verzadigingstekort tussen grondwaterstand bij kritieke z-afstand van 1 mm/d (links) en

2 mm/d (rechts) en onderkant wortelzone

Uit Figuur 7.8 blijkt dat het verzadigingstekort bij kritieke z-afstand van 1 mm/d groter is dan bij 2
mm/d.

7.8

Maximale flux

Gedurende het groeiseizoen daalt de grondwaterstand en als gevolg daarvan neemt de capillaire flux
naar de wortelzone af. De maximale capillaire flux bij GLG(q max ) geeft inzicht in hoeverre er nog
capillaire nalevering mogelijk is aan het eind van het groeiseizoen. Uit Figuur 7.9 blijkt dat de q max in
het hoge deel van Nederland klein is. De hoogste waarden vinden we in de kleigebieden van Zeeland,
Groningen en Friesland. Een q max van meer dan 2 mm/d bij GLG betekent dat de gewassen niet of
nauwelijks vochttekort hebben. Voor de meeste gebieden is de q max lager dan 2 mm/d. Vooral in de
gebieden met diepe grondwaterstanden is de q max .
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Figuur 7.9

7.9

Maximale capillaire flux bij GLG

Weerstand bodemlagen in het traject van de
grondwaterfluctuatie

Om de grondwaterstand te kunnen meten is het filter van een peilbuis geperforeerd in het traject
waarin de grondwaterstand fluctueert. Omdat de grondwaterstand gedurende het jaar fluctueert wordt
een grondwaterstandsfilter meestal dieper geplaatst dan de diepst gemeten grondwaterstand. Dit
betekent dat als er boven het filter slecht doorlatende lagen aanwezig zijn en er verticale stroming
optreedt (geen hydrostatisch drukverloop) de gemeten waterstand af kan wijken van de
grondwaterstand. De som van de weerstand van de weerstand biedende laagjes tussen het niveau van
de GHG en de GLG is weergegeven in Figuur 7.10.
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Figuur 7.10 Weerstand in dagen voor bodemtraject tussen GHG en GLG

De hoogste weerstanden voor het traject tussen GHG en GLG worden gevonden in Drenthe (keileem)
en delen van de Centrale Slenk (o.a. lössleem), verder zien we in het rivierkleigebied, Flevoland en
delen van Groningen weerstanden van 5-15 d. De overige klei en veengebieden hebben een
weerstand van 1-5 d. Voor de Veluwe en de Achterhoek komen grote arealen voor met een c-waarde
kleiner dan 1 dag. Hierbij zijn 2 kanttekeningen nodig:
1.

Bij grondwaterstanden dieper dan 1,2 m-mv is de berekende weerstand grotendeels afkomstig
van de informatie van het topsysteem die minder gedetailleerd is dan de bodemkundige informatie
(< 1,2 m-mv).

2.

De perforatie van peilbuizen is vaak dieper gelegen dan het GLG niveau.
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8

Discussie

Gelaagdheid van de bodem is het gevolg van veranderde omstandigheden gedurende het
afzettingsproces en/of tijdens de bodemgenese. Gelaagdheid heeft tot gevolg dat de verzadigde
doorlatendheid in de bodem varieert met de diepte. Dit geldt zowel voor de horizontale als de verticale
doorlatendheid. We hebben te maken met anisotropie die resulteert in een afname van de dikte van
het doorstroomde hydrologische pakket. Hoe groter de anisotropiefactor hoe ondieper het
hydrologisch topsysteem en hoe ondieper het neerslagoverschot wordt afgevoerd. De meest extreme
situatie treedt op in (Holoceen) West-Nederland waar uitsluitend de bovenste paar meters van het
hydrologisch topsysteem bijdragen aan de interactie tussen grond- en oppervlaktewater. Ook in OostNederland is de dikte van het hydrologische pakket als gevolg van de ondiepe geohydrologische basis
klein.
Ook voor waterkwaliteit zijn de gelaagdheid en de hiermee samenhangende anisotropie van de bodem
bepalend. Het hydrologisch profiel en de verblijftijden van water in de ondiepe ondergrond zijn
gecorreleerd en de verblijftijd is een van de variabelen die de resulterende waterkwaliteit als gevolg
van transport door de ondergrond in het hydrologisch profiel bepalen. Bij berekeningen wordt meestal
onvoldoende rekening gehouden met gelaagdheid en de hiermee samenhangende anisotropie in de
ondergrond, waardoor de doorstroomde diepte en gemiddelde verblijftijd worden overschat.
In het model SWAP bijvoorbeeld worden formules van Ernst (1973) gebruikt om het
stroomlijnenpatroon te berekenen. Ernst (stelt dat onder een diepte van één vierde van de
slootafstand (¼L) zowel de drainageformules als transporttijdformules niet geldig zijn. In de
documentatie van SWAP is echter te vinden dat boven ¼ L 87% van de stroming naar de
ontwateringsmiddelen plaatsvindt (Kroes en Van Dam, 2003). Anders gezegd wordt de stroming
boven een diepte van ¼ L met ca. 13% onderschat en worden de doorstroomde diepte en verblijftijd
overschat.
Het is niet eenvoudig om met een model de werkelijkheid nauwkeurig te modelleren. Bij effectmodules
zoals AGRICOM, is grondwaterstandinformatie nodig om de effecten van ingrepen te evalueren. Het is
daarom zaak de grondwaterstandsinformatie zo nauwkeurig mogelijk te meten en/of te modelleren.
Deze studie draagt bij aan een verkleining van de mismatch tussen modelresultaat en werkelijkheid en
beoogt het draagvlak voor de modelberekeningen verhogen.
Om dat te realiseren is het gewenst om:
1.

Beschikbare analoge informatie te ontsluiten door deze te digitaliseren.

2.

Systematisch additionele bodemfysische en geohydrologische parameters voor het bodemsysteem
en de bovenste ondergrond (samen het topsysteem) te verzamelen.

3.

In de schematisering rekening te houden met anisotropie/storende lagen en de bijbehorende dikte
van het hydrologisch topsysteem.

4.

Modellen te gebruiken die de interactie tussen bodem-, grond- en oppervlaktewater in dit systeem
correct beschrijven.
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Lijst van symbolen

a

: geometriefactor

(-)

α

: vormfactor

(-)

B

: natte omtrek van drain of sloot

(m)

β

: hydrologische constante (√kD/c)

(m/d)

β*

: hydrologische constante (√kD/c*)

(m/d)

c

: weerstand van het afdekkende pakket

(d)

c1

: weerstand van eerste scheidende laag

(d)

c*

: vervangende c-waarde

(d)

c voed

: voedingsweerstand

(d)

cd

: drainageweerstand

(d)

cd*

: vlakgemiddelde drainageweerstand

(d)

cv

: verticale weerstand

(d)

ch

: horizontale weerstand

(d)

cr

: radiale weerstand

(d)

ci

: intreeweerstand

(d)

c bs

: bodemweerstand

(d)

D,D 1 ,D 2 ,: laagdikte

(m)

Dr

: laagdikte waarover radiale stroming plaatsvind

(m)

D1*

: laagdikte waarover verticale stroming plaatsvindt

(m)

f

: geometriefactor

(-)

φx

: stijghoogte in het eerste watervoerend pakket op een afstand x tot een kanaal

(m)

φp

: polderpeil

(m)

φ p1

: polderpeil

(m)

φ p2

: polderpeil

(m)

φf

: freatische grondwaterstand

(m)

k,k 1 ,k 2 : doorlaatfactor
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(m/d)

kr

: radiale doorlaatfactor

(m/d)

kh

: horizontale doorlaatfactor

(m/d)

kv

: vertikale doorlaatfactor

(m/d)

k 1v

: verticale doorlaatfactor van de laag waarover verticale stroming plaatsvindt

(m/d)

L

: gemiddelde slootafstand

(m)

λ

: spreidingslengte (√kDc)

(m)

λ*

: vervangende spreidingslengte

(m)

λ*0

: spreidingslengte (√kDc*

(m)

m

: opbolling

(m)

Ω

: radiale weerstandscomponent

(d/m)

q

: specifieke afvoer

(m/d)

qx

: debiet per lengte-eenheid in een aquifer met een dikte D
op een afstand x tot een kanaal (q=vD)

q0

(m2/d)

: debiet per lengte-eenheid in een aquifer met een dikte D
op de rand van een kanaal (q=vD)

(m2/d)

qv

: kwel of wegzijging

(m/d)

x

: afstand

(m)
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kh en kv-waarden topsysteem
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Hydotypen
Naam
Betuwe-komgronden
Betuwe-stroomruggronden
Dekzand profiel
Duinstrook
Eem en/of keileemprofiel
Keileem profiel
Keileem-Peelo profiel
Löss profiel
Nuenengroep profiel
Oost-Nederland profiel
Open profiel
Peelo profiel
Singraven-beekdalen
Stuwwallen
Tegelen/Kedichem profiel
Westland-C-profiel
Westland-D-profiel
Westland-DC-profiel
Westland-DH-profiel
Westland-DHC-profiel
Westland-H-profiel
Westland-HC-profiel
Griendstveen

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25

Fijn zand
G2
kh
kv
1.50
0.50
2.00
1.00
0.60
0.20
3.00
3.00
1.00
0.50
0.50
0.07
0.50
0.07
1.00
0.50
0.50
0.10
0.10
0.10
0.30
0.30
3.00
0.75
0.50
0.10
1.00
0.50
0.50
0.07
0.60
0.30
2.00
1.00
2.00
1.00
0.60
0.30
0.60
0.30
0.60
0.30
0.60
0.30
0.50
0.07

Grof zand
G5
kh
kv
15.00
5.00
15.00
15.00
15.00
5.00
15.00
15.00
15.00
7.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
7.00
15.00
5.00
10.00
10.00
15.00
5.00
15.00
5.00
15.00
5.00
15.00
7.00
10.00
10.00
10.00
5.00
15.00
12.00
15.00
12.00
10.00
5.00
10.00
5.00
10.00
5.00
10.00
5.00
10.00
10.00

Leem
G14
kh
0.090
0.060
0.030
0.060
0.060
0.021
0.021
0.300
0.021
0.010
0.021
0.021
0.021
0.060
0.015
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.060
0.021

kv
0.005
0.005
0.010
0.005
0.005
0.007
0.007
0.150
0.005
0.005
0.007
0.007
0.007
0.005
0.005
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.007

Klei
G11
kh
0.050
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.300
0.150
0.150
0.050
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150

kv
0.010
0.030
0.010
0.005
0.030
0.010
0.010
0.150
0.005
0.005
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.010

Keileem
G6
kh
kv
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010
0.070
0.010

Veen
G17
kh
0.500
0.500
0.100
0.500
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.100

kv
0.025
0.025
0.020
0.025
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.010
0.010
0.010
0.050
0.050
0.050
0.050
0.020

Basisveen
G18
kh
kv
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001

Bijlage 2

Priapus-database
Hydrotype
Betuwe-komgronden
Betuwe-stroomruggronden
Dekzand profiel
Duinstrook
Eem en/of keileemprofie
Keileem profiel
Keileem-Peelo profiel
Löss profiel
Nuenengroep profiel
Oost-Nederland profiel
Open profiel
Peelo profiel
Singraven-beekdalen
Stuwwallen
Tegelen/Kedichem profie
Westland-C-profiel
Westland-D-profiel
Westland-DC-profiel
Westland-DH-profiel
Westland-DHC-profiel
Westland-H-profiel
Westland-HC-profiel
Griendsveen

VertaalTabel van topsysteem
naar bodemfysische eenheid
Hydrot-nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25

TOPSYSTEEM
G2
fijn zand
Fzand4
Fzand5
Fzand3
Fzand2
Fzand4
Fzand6
Fzand6
Fzand4
Fzand4
Fzand3
Fzand3
Fzand1
Fzand3
Fzand4
Fzand6
Fzand3
Fzand2
Fzand2
Fzand3
Fzand3
Fzand3
Fzand3
Fzand6

G5
grof zand
Gzand1
Gzand2
Gzand1
Gzand2
Gzand1
Gzand2
Gzand2
Gzand1
Gzand1
Gzand2
Gzand1
Gzand1
Gzand1
Gzand1
Gzand2
Gzand1
Gzand2
Gzand2
Gzand1
Gzand1
Gzand1
Gzand1
Gzand2

G6
keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem
Keileem

G11
klei
Klei3
Klei2
Klei1
Klei1
Klei2
Klei1
Klei1
Löss
Klei1
Klei1
Klei1
Klei1
Klei1
Klei1
Klei2
Klei3
Klei3
Klei3
Klei3
Klei3
Klei3
Klei3
Klei1

G14
leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Löss
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem
Leem

G17
veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
Veen
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G18
basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen
Basisveen

| 81

Bijlage 3

82 |

Alterra–rapport 2686

Voorbeeld van een Profiel

Bijlage 4

Vormfactor

De verhouding tussen de maximale opbolling en de gemiddelde opbolling is de vormfactor, welke
wordt gedefinieerd als (Ernst, 1983):

α = α 1 + (1 − α 1 − α 2 *)

cr
(c r + c h )

(1)

met:

α1 =

2λ
L

(cosh 2Lλ − 2Lλ sinh 2Lλ ) + 3kk12DD12 sinh 2Lλ
2λ
L

(cosh

L
2λ

− 1) +

k1 D1
2 k 2 D2

sinh

L
2λ

α 2 *=

0.3D + 0.7 B
L

(2)
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Bijlage 6

C-waarden volgens fase 2 NHI

(Linksboven), rekenkundig gemiddeld (rechtsboven), harmonisch gemiddeld (linksonder) en mediaan
(rechtsonder) per topsysteem-eenheid).

1e scheidende laag.
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2e scheidende laag
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3e scheidende laag
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4e scheidende laag
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5e scheidende laag
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6e scheidende laag
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