Een methodiek voorhetmetenvankleinedebieteninwatergangen
metbehoudvanpolderpeiltenbehoevevanwaterbalansonderzoek

Inleiding
In het kader van het onderzoekprogramma
'Maatschappelijke en Ecologische aspecten
van de waterhuishouding' van de vakgroep
Milieukunde van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, wordt onderzoek verricht naar de
werking van watersystemen [Engelen, 1984]
in een deel van de Vechtstreek (provincie
Utrecht en Noord-Holland).
Van de vochtige tot natte ecosystemen in de
Vechtstreek grenzend aan het Gooi, wordt
verondersteld dat ze afhankelijk zijn van de
toevoer van kwelwater met een stabiele.
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voedselarme kwaliteit [Barendregt et al,
1985], Zonder deze toevoer zal de samenstelling van de voorkomende plantensoorten
in de desbetreffende ecosystemen veranderen, omdat dan in toenemende mate
voedselrijk oppervlaktewater moet worden
ingelaten. Daardoor zullen deze natuurgebieden hun natuurwetenschappelijke
waarden kunnen verliezen.
Hydrologisch onderzoek isnodig om te
bepalen in hoeverre deze kwelstroom
daadwerkelijk de vvortelzone kan bereiken
en gedurende welke periode(n) dit dan het
geval is.
Vanuit het brede onderzoeksprogramma is
een tweede onderzoeksdoel het bepalen van
het herkomstgebied van hetkwelwaterdatde
gevoelige ecosystemen bereikt. Het gaat er
daarbij om of door menselijke activiteiten in
de herkomstgebieden er sprake kan zijn van
nutriëntenaanvoer (op termijn) via het
grondwater. Zijn de herkomstgebieden
bekend dan kunnen desgewenst gerichte
bodembeschermende maatregelen worden
voorgesteld, of de beheersdoeleinden van de
desbetreffende natuurgebieden worden
bijgesteld.
De bepaling van de kwelstroom en de ligging
van waterherkomstgebieden kan alleen
geschieden wanneer voldoende parameters
van de waterbalans bekend zijn. Essentiële
parameters zijn naast neerslag en actuele
verdamping, de bergingsverandering en de
wateraanvoer en -afvoer via grond- en
oppervlaktewater naar resp. uit het te
bestuderen gebied. Door meting met regen-

Samenvatting
Voor het bepalen van de hoeveelheid kwelwater alssluitpost van waterbalansonderzoek
is een debiet-meetmethode noodzakelijk waarbij de meetinrichting de stand van het
oppervlaktewater niet beïnvloedt. De hier beschreven methodiek kan worden
toegepast bij kleine afvoeren zonder noemenswaardige opstuwing van de waterspiegel,
en isgebaseerd op het meten vandestroomsnelheid inbuizen welkegeheel onderwater
ineen meetinrichting zijn geplaatst. Door hetopenen ofsluiten vandezebuizen kunnen
tot een opstuwing van 10respectievelijk 50 mm debieten vanaf 0,135 tot 6,372
respectievelijk 14.137 1 • sec"' gemeten worden inzowel gebieden met een vast als
variabel peil, alsmede in gebieden waar omkering van de stromingsrichting op kan
treden. De metingen staan alleen bij lage debieten onder invloed van (krachtige) wind,
en hebben bij een 5-tal metingen van 100sec.een gemiddelde fout van 5%.

meters, lysimeters en grondwaterstijgbuizen
kunnen de eerste drie balansparameters
bepaald worden. Indien deaan-enafvoer via
oppervlaktewaterstroming gemeten kunnen
worden, is het mogelijk de kwel of inzijging
van, resp.naar het grondwater alssluitpost te
berekenen.
De meting van het oppervlaktewaterdebiet
vormt in deze gebieden een probleem
vanwege het om reden van natuurbeheer en
om landbouwkundige redenen constant te
houden waterpeil.Aangezien dete berekenen
parameter, de frequentie enduurvan kwel,in
belangrijke mate wordt beïnvloed door het
verschil tussen slootwaterpeil en grondwaterstijghoogte kunnen voor het meten van die
kwel als balanspost geen peilverschillen ten
behoeve van de debietmeting worden
geïntroduceerd.
Omdat voorts de debieten gering en de optredende stroomsnelheden inde betrokken
watergangen zeer klein zijn iseen nauwkeurige meetmethode noodzakelijk.
Bijkomende complicatie isdat in droge
perioden door inlaat vanwateromkeringvan
de stroomrichting kan voorkomen. Voor
balansstudies dienen ook deze debieten
bekend te zijn.
De gebruikelijke afvoermeting door middel
van een meetschot met rechte of V-vormige
overlaat kon nietworden toegepast omdat de
hiervoor noodzakelijke opstuwing de kwel
onderdrukt. Er isdaarom gezocht naar een
andere methode waarbij deopstuwing tot een
minimum beperkt blijft.
Dit artikel belicht de specifiek voordit soort
debietmetingen ontwikkelde methode.
Methode
In het algemeen wordt voor het meten van
(kleine) afvoeren door het plaatsen van een
meetinrichting, het doorstroomd oppervlak
teruggebracht tot een fractie van het
oorspronkelijke oppervlak. Door middel van
ijking kan voor elke vorm en grootte van de
opening in de meetinrichting het peilverschil
worden gerelateerd aan de afvoer. Gangbare
meetinrichtingen zijn onder andere lange-en
korte meetoverlaten (onder andere Romijn-

en Rehbockstuw) en meetgoten (onder
andere Parshall flume) [Warmerdam, 1979].
Bij veel van deze meetinrichtingen moet voor
een eenduidige relatie tussen peil en afvoer
het water altijd vrij kunnen vallen.
De ontwikkelde methode gaat uit van meetinrichtingen met verschillende openingen
(stroomgaten) geheel onder water.
Deze openingen bestaan uit buizen welke
20 cm buiten de meetinrichting uitsteken.
Het hierbij optredende peilverschil is
afhankelijk van de vorm en oppervlakte van
de stroomgaten, en wordt beschreven met
behulp van formule (1 )[De Vries, 1976]:
Aa =

Q2(1-2LI(1-|I))

(1)

li A 2 2g

met:
Aa = peilverschil (m)
Q = debiet (m3- sec" 1 )
u, = constante (contractiecoëfficiënt)
afhankelijk van vorm en oppervlakte van
de stroomgaten (—)
A = oppervlakte van de stroomgaten (m2)
g = zwaartekrachtversnelling
(9,81 m sec - 2 )
In afb. 1 staan voor enkele openingen A en
debieten Q met behulp van formule (1)
berekende peilverschillen Aa weergegeven.
Deze verschillen lopen van enkele tienden
van een millimeter bij lage, tot enkele
centimeters bij relatief hoge debieten.
Afb. 1- Theoretische peilverschillen Au (cm) hij
verschillende openingen A endebieten Q. De waarden Aa
zijn berekend met behulp vanformule (l). Voor u,is0,61
genomen.

1. A=24,6cm 2
2. A = 7 8 , 5 c m 2

3. A = 103,2 cm 2
6. A=181,7cm 2
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Nauwkeurige meting in het veld van deze,
zeker bij kleine debieten, geringe peilverschillen ismoeilijk, tijdrovend en weinig
reproduceerbaar.
Voor het bepalen van het debiet is daarom
gekozen voor het meten van de stroomsnelheid in één van de stroomgaten als maat
voor het debiet. Deze stroomsnelheid kan
bijvoorbeeld worden gemeten met behulp
van een Ott-molen of met een elektromagnetische debietmeter. In het onderhavige
onderzoek isgekozen voor gebruik van de
Ott-molen.
Het debiet kan niet zonder meer berekend
worden uit het produkt van stroomsnelheid
en doorstroomd oppervlak. Door het aanbrengen van de Ott-molen wordt het
doorstroomd oppervlak immers verkleind.
Voorts meet de Ott-molen de snelheid maar
in een deel van het oppervlak en door
wandruwheid isdesnelheid niet overhet hele
oppervlak gelijk. Er dient derhalve ijking
plaats te vinden om het verband tussen het
debiet en het aantal rotaties per tijdseenheid
te bepalen.
IJking
IJking van een (proef-)meetinrichting heeft
plaatsgevonden in het waterloopkundig
laboratorium van de Vakgroep Hydraulica
en Afvoerhydrologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen en het Waterloopkundig Laboratorium te Wageningen.
De meetinrichting (afb. 2) bestaat uiteen
3 mm dikke PVC-plaat met op 15cm onder
de waterspiegel naast elkaar 2 stroomgaten
van 10 cm en 1stroomgat van 5,6 cm doorsnede (inwendig). De stroomgaten bestaan
uit buizen welke 20 cm buiten de meetinrichting uitsteken. Om zowel kleine als
grotere debieten te kunnen meten zijn de
verschillende stroomgaten af te sluiten door
middel van een dop.
In een meetgoot isbij bekende debieten in
één stroomgat het aantal rotaties per tijdseenheid opgenomen bij verschillende
(combinaties van) stroomgaten. Het aantal
rotaties isgemeten met behulp van een Ottmolen van 3 cm doorsnede welke geplaatst is
in een manchet. Deze manchet past zowel
over de kleine als de grote buizen. Op deze
manier hangt de Ott-molen altijd op hetzelfde
punt in het stroomgat.
Tijdens de ijking isslechts in één stroomgat
de stroomsnelheid gemeten. Het verband
tussen snelheid en afvoer isdaarbij bepaaldin
afhankelijkheid van het totale oppervlak van
de geopende stroomgaten. De resultaten van
deze ijking staan weergegeven inafb. 3,
waarbij opgemerkt dient te worden dat deze
ijkingen specifiek zijn voor de gebruikte
combinaties van stroomgaten, Ott-molen en
manchet.
Tijdens de ijkingen istevens het peil aan

waterspiegel

stroomd oppervlak door het plaatsen van de
Ott-molen (berekend kan worden dat door
het afnemen van het doorstroomd oppervlak
bijeen opening van24,6 cm2(dekleine buis)
het peilverschil toeneemt met 50%) en de
wrijving die bestaat tussen de buiswand/Ottmolen en het langsstromende water.

water spiegel
meetinrichting

buis
stroomgat

Ott-mole

stromingsrichting

manchet

Praktijk
Na de ijking zijn 4meetinrichtingen gebouwd
van PVC-plaat van 3 mm dikte. Afhankelijk
van de meetlocatie varieert de lengte van
4,5-6,0 m en de diepte van 1,0-1,7 m.
Hiermee steken ze minimaal 20 cm in de
slootbodem en 30 cm in de oevers.
De meetinrichtingen worden gesteund met
behulp van palen.
De stroomgaten zijn gelijk alsvan de
proefmeetinrichting.
Een constructie met meerdere stroomgaten is
noodzakelijk om de variatie in debieten te
kunnen meten. De gebruikte Ott-molen slaat
pas aan bij een stroomsnelheid welke
overeenkomt met 40 rotaties per 100 sec.
(v= 0,056 msec" 1 ) hetgeen bij alleen de
kleine buis open (doorstroomd oppervlak
24,6 cm 2 ) overeenkomt met 0,135 1-sec-1
(=11,7 m 3 -dag _1 ). Bij grotere afvoeren
treedt echter alsnelopstuwingop(zieafb. 4),
zodat andere stroomgaten opengezet moeten
worden. In tabel Istaan de minimale- en
maximale afvoeren welke gemeten kunnen
worden bij de opgegeven openingen.
De maximale afvoeren zijn de afvoeren bij
een verval van 10resp.50mm.De verhouding
T(= Qmax/Qmin) ligt per stroomgat vrijlaag,
maar bedraagt voor de gehele meetinrichting
47 bij 10mm verval en 105 bij 50 mm verval.
Het meetbereik isdus redelijk groot.

Afb. 2 - Opbouw en onderdelen vanhet meetsysteem.

DEBIET (L/SEC)

1. Alleen kleine buisopen ( A ^ 24,6 cm2).
2. Alleen 1grote buisopen (A=78,5cm2).
3. 1grote + 1kleine buisopen (A- 103,2cm2;
meting ingrote buis;
6, Alle buizenopen (A= 181,7cm2),
meting ingrote buis.

Afb. 3 - IJklijnen voor de debietmetingen.

3, A=103.2cm ! .
6, A = 181,7 cm 2 .

1. A=24,6cm 2 .
2. A= 78,5cm 2 .

Bij veranderend debiet ishet noodzakelijk
het doorstroomd oppervlak ook te veranderen wiler geen al te grote opstuwing
optreden. Deze aanpassing vindt plaats door
opening of sluiting van stroomgaten. Uit de
opgedane ervaring isinmiddels gebleken dat
de insteltijd bijverandering van doorstroomd
oppervlak vrij kort is.De insteltijd neemt toe
naarmate het doorstroomd oppervlak kleiner
isen voorts bij lagere afvoeren en grotere
slootoppervlakken. Bij toename van het
doorstroomd oppervlak (openen van een

Afb. 4 - Tijdens de ijkingen gemeten peilverschillen Aa
(cm) bij verschillende openingen A endebieten Q.

weerskanten van de meetinrichting
opgenomen. Dit kon tot op tienden van een
millimeter nauwkeurig door het gebruik van
een meetschaal met nonius. De resultaten
hiervan staan in afb. 4. De peilverschillen
zijn met name bij kleine doorstroomde
oppervlakken groter dan op grond van
formule (1)berekend kan worden (afb. 1).
Oorzaken zijn de afname van het door-

TABF.L 1 - Minimale enmaximale debieten bij4 verschillendedoorlaatopeningen vanhet meetschot.
berekend voor twee vervalhoogten.
l O - ' m ' -s" 1

Qmax 10

opp. A
KT" m-

Omin

Qmax10

Qmax50

24.6
78.5
103,2
1X1.7

0,135
0.398
0.455
1.026

0,590
2,742
3.604
6,372

1,301
6,074
8,001
14.137

A
= doorlaatopcning;
Omin
— debiet boij stroomsnelheid 0,056 m •
Q m a x 10 - debiet bij een verval van 0.01 m :
Q m a x 50 = debiet bij een verval van 0,05 m.

1

Tl =

(aanloopsnelheid Ott-molen):

Omin
4.37
6.89
7.92
6.21

OmaxSO
T2 =

Omin
9,64
15.26
17.58
13.78
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extra stroomgat) isbinnen een kwartier tot
een half uur de evenwichtssituatie
(= constante snelheid) bereikt. Bij verkleinen
van het doorstroomd oppervlak isdit het
geval binnen een kwartier tot anderhalf uur.
Wanneer vóór de meting het doorstroomd
oppervlak veranderd wordt, zal dus binnen
1 à 2 uur een stabiele situatie te meten zijn.
De nauwkeurigheid van de metingen isvrij
groot. Afleesfouten/schattingsfouten zijn bij
het gebruik vaneendigitaalafleesscherm van
de Ott-molen nauwelijks mogelijk. Standaard
wordt 5 maal van elke 100sec het aantal
rotaties gemeten, waarna het rekenkundig
gemiddelde uit de 5 metingen als maat voor
de afvoer wordt genomen. Bij windstil weer
wijken de gemeten afvoeren altijd minder
dan 0,5% van de gemiddelde waarde af.
Bij harde wind kande fluctuatie inhet debiet
met name bij kleine openingen echter
oplopen tot 15% van het gemiddelde debiet.
Door uitmiddelen zal deze fout inde berekende afvoer echter in betekenis afnemen.
Een andere fout ontstaat alshet oppervlak
van het stroomgat kleiner wordt door
bijvoorbeeld algengroei of inwonende
slakken. Met een rager zijn de algen echter
gemakkelijk te verwijderen. Eventuele
slakken zullen met hun geringeoppervlak het
doorstroomd oppervlak niet meer verkleinen
dan enkele procenten. Hiermee zal het
berekende debiet evenveel procenten kleiner
zijn dan het werkelijke debiet.
De totale fout in de debietmeting ligt dus
tussen de 1 en 8% en ishet grootst bij kleine
openingen en lage debieten.
Onderhoud van deze meetinrichting isvrij
eenvoudig en bestaat vrijwel uitsluitend uit
het schonen van de stroomgaten. Ook verdient het aanbeveling het zwevend vuildatnu
niet meer afgevoerd kan worden regelmatig
te verwijderen om verstopping te voorkomen. In gebieden met veel sedimentafvoer
dient ook te worden voorkomen dat de
stroomgaten gedeeltelijk verstopt raken door
dit sediment.
De exploitatiekosten zijn vrij gering wanneer
geen al te hoge eisen aan de duurzaamheid
gesteld worden. De inrichtingskosten van de
hier toegepaste (tijdelijke) constructie vande
PVC-platen, gesteund door palen en planken,
bedragen exclusief personeelskosten, per
locatie ongeveerƒ 1.000,-.Voorde plaatsing
behoeft geen graafwerk van betekenis te
worden verricht en zijn geen zware machines
nodig.
Voor de exploitatie ispersoneel en meetapparatuur (Ott-molen met telwerk) nodig.
De meetinrichting dient regelmatig
(2-wekeIijks) gecontroleerd en gereinigd te
worden. Gedurende onderzoeksperioden
zijn frequentere metingen en eventuele
bijstellingen noodzakelijk. De debietmeting
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zelf neemt echter weinig tijd in beslag
(ca. 15 min.).
Alleen indien het openen en sluiten van de
stroomgaten geautomatiseerd wordt zal een
continue registratie van het debiet mogelijk
zijn, mits het stroomgat met de molen altijd
geopend is.
Toepassing
Deze methode kan in principe overal toegepast worden waar (grote) peilverschillen in
(sloot-)waterpeil onmogelijk of ongewenst
zijn, zoals in vlakke gebieden met een om
landbouwkundige redenen aangehouden
waterpeil of bij metingen aan ongestoorde
(hydro)-systemen. Vooral voor bepalingen
van de relatie tussen grondwater-toestroming
en oppervlaktewaterpeil bij verschillende
peilen isdeze methode geëigend.
De methode isook uitermate geschikt voor
metingen in waterlopen waar omkering van
de stroming op kan treden. Wel moet daarbij
altijd aan de stroomafwaartse kant gemeten
worden omdat andersdeasvande Ott-molen
de stroming beïnvloedt.
Daarnaast kan de methode ook worden
toegepast waar relatief grote debietvariaties
kunnen optreden enwaargrote peilverschillen
wel mogelijk zijn.
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Chemisch afval
Zeeuws-Vlaanderen vervuilt
ook het grondwater
De inhoud van de gifvaten die door het
chemisch concern Dow Chemical aan de
Noorddijk inHoek inZeeuws-Vlaanderen in
de bodem zijn gedumpt, isvoor een deel ook
in het grondwater terechtgekomen.
Verschillende chemische verbindingen zoals
aromaten en gechloreerde verbindingen
komen er in hoge concentraties voor.
De zogenoemde saneringswaarde wordt in
verschillende monsters zo'n 60 tot 400 keer
overschreden. Dat blijkt uit het bodemonderzoek dat de provincie Zeeland eind
vorig jaar en begin dit jaar heeft laten
instellen in Zeeuws-Vlaanderen.
Het desbetreffende terrein, waar in maart
acht vaten met afval werden gevonden, zal
helemaal gesaneerd moeten worden. Dat is
de conclusie die Gedeputeerde Staten van
Zeeland hebben getrokken uit het onderzoek.
Op welke wijze het terrein zal worden
gesaneerd, zal in een zogeheten saneringsonderzoek worden bepaald, aldusGS.
Voor een tweede stortplaats,Quaak bijAxel,
waar ook proefopgravingen hebben plaatsgevonden, moet een nieuw onderzoek
worden ingesteld. Daar moeten volgens
tipgevers nog 180 vaten chemisch afval in de
grond zitten. Uit het onderzoek iswel gebleken dat erchemisch afval opde stortplaats
aanwezig is.Een monster van het stortmateriaal bleek ernstig te zijn vervuild met
arseen en lood en matig vervuild met pak's
(polycyclische koolwaterstoffen), koperen
kwik. Ook het grondwater isop enkele
plaatsen sterk verontreinigd met arseen,
lood, cadmium, koper en zink. Het genoemde
afvalmonster betreft vrijzeker afval van de
Nederlandse Stikstofmaatschappij inSluiskil,
zo delen GS mee. Het college acht het
gewenst dat op de stortplaats in Axel een
aanvullend elektromagnetisch onderzoek
wordt uitgevoerd omzoteproberen eventuele
vaten alsnog boven water te krijgen.
De zaak met het chemisch afval in ZeeuwsVlaanderen kwam vorigjaar aan het rollen
naar aanleiding van tipsdiebijeen raadslidin
Terneuzen binnenkwamen. (ANP)

