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.lijst .:met bijl8:~e~-- -· ·1. Het berekende gemiddelde neerslagove rschot voor verschillen de kombinaties
neerslagsta tion, bodemgebruik en bodemgeste ldheid voor de periode 1973 t/m
1976.
2. Het berekende neerslagove rschot voor verschillen de kombinaties neerslagsta tion, bodemgebruik en bodemgeste ldheid voor een jaar met groot neerslagov erschot (1974).
3. Het berekende neerslagove rschot voor verschillen de kombinaties neerslagsta tion, bodemgebruik en bodemgeste ldheid voor een jaar aet een gering neerslagoverschot (1975).
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4. Dikte van de onverzadigde zone

s.
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6. De berekende verblijftijf in een matig grofzandige ondergrond uitgaande van
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7. De berekende verblijftijd van een matig fijnzandige ondergrond uitgaande van
het neerslagoverschot van de periode 1973 t/m 1976.
8. De berekende verblijftijd iD een grofzandige ondergrond uitgaande van een
groot neerslagoverschot (1974).
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1.
inleiding
In het kader van het projek t "Winning en besche rming van grondw
ater in OostUtrec ht" zal onder meer een aanta l zogenoemde grond waterb escher mings
kaarte n
worden verva ardigd . Deze kaarte n zullen onder andere inform atie
bevatt en over de
verbl ijftijd 1n de onderg rond van conse rvatie ve, in water opgel
oste stoffe n. De
eerste kaart zal een voorlo pig karak ter dragen . De kennis en ervari
ng die worden
opged aan bij het vervaa rdigen van de eerste kaart zullen worden
gebru ikt bij de
opzet van het vervol g-ond erzoek dat uitein delijk moet leiden tot
een
def init iever.e groud waterb escher mings kaart.
Het onderz oek wordt uitgev oerd in opdrac ht van de Direc tie Drink
waterv oorzie ning
van het Direc toraat -Gene raal voor de Milieu hygiän e (Mini sterie van
Volks huisve sting, Ruimt elijke Orden ing en Milieu behee r). Ook 1s er betrok kenhe
id van de
zijde van de Regio nale Inspe cteur voor de Hygii!ne van het Milieu
, de Provi nciale
Water staat van Utrec ht en het Water leidin gbedr ijf Midde n-Ned erland
.
!en onderd eel van de grond waterb escher mings kaart vormt de verbl
ijftijd van het
grond water in de onverz adigde zone van de onderg rond. Deze speel
t met name een
rol in het gebied van de Utrec htse Heuve lrug, in verban d met de
grote dikte
aldaa r van de onverz adigde zone. In het voorli ggend e rappo rt zal
hierop nader
worden ingega an. Aller eerst zullen de gebru ikte rekeumeth~e en
de invoer gegevens worden behan deld, waarn a de result aten worden gepre sentee rd.
Hierb ij zal de
nadruk liggen op de gevoe lighei d van de groot te van de verbl ijftijd
voor veran dering en in de invoer gegev ens.
Bet deelon derzoe k naar de verbl ijftijd en van grondw ater in de onverz
adigde zone
van de onderg rond is uitgev oerd door ir. H.A.J . van Lanen , die ook
het voorl iggende rappo rt samen stelde . Het gehele onderz oek naar de winnin g
en besche rming
van grondw ater in Oost-U trecht staat onder leidin g van ir. G.J.
Heij. Bij het
verz.amelen en verwe rken van de gegeve ns is assist entie verlee nd
dooi: ing. C.G.M.
Keste r en ing. H. Snelti ng.
!en samen vattin g van dit deelon derzoe k, alsmed e het aangev en van
de mogel ijke
gevolg en van de verbl ijftijd en in de onverz adigde zone op de proble
matiek van de
besche rming van waterw ingebi eden wordt ~egeven doo~ Van tanen (1983
).
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2.
rekenmethode
Bij de keuze van de rekenmethode is uitgegaan van de aanname dat korte verblijftijden in eerste instantie niet van belang zijn. Dit impliceert dat gebieden met
ondiepe grondwaters tanden buiten beschouwing kunnen worden gelaten, waardoor
het probleem aanzienlijk eenvoudiger wordt. Op de reden hiervoor zal later in
dit rapport nog worden teruggekome n.
Voor de duidelijkhe id dient vooraf vermeld te worden dat de verblijftij d van
water in de onverzadigd e zone van zandgronden niet kan worden bepaald uit de
tijd die verloopt tussen het tijdstip waarop het neerslagove rschot in het najaar
optreedt en het moment waarop de grondwaters tand reageert (meestal enkele maanden tot een half jaar). Het neerslagove rschot, dat in de grond infiltreert ,
verdringt grotendeels het daar aanwezige bodemvocht dat in het zomerhalfja ar of
in het vorige winterhalfj aar is getnfiltree rd. Dit bodemvocht schuift op haar
beurt daardoor iets naar beneden op. Dit opschuiven van het bodemvocht gaat,
weliswaar met enige vertraging, door tot aan het freatische vlak. Hoe dieper men
komt des te ouder is het bodemvocht dat opschuift. Onder aan de onverzadigd e
zone zal uiteindelij k soms jarenoud bodemvocht in de verzadigde zone terecht
komen, hetgeen een verhoging van de grondwaters tand veroorzaak t. Het op grote
diepte aanwezige water in de onverzadigd e zone is dus jaren geleden aan maaiveld
getnfiltree rd. Het proces in de onverzadigd e zone is te vergelijken met een
rangeertrei n waarvan de wagons worden voortgeduwd door een locomotief. Op het
moment dat de locomotief begint te duwen (optreden van het neerslagove rschot)
zal het eerst de wagon vlak voor de trein in beweging komen, daarna de volgende
etc. Niet lang daarna zal de verst van de locomotief verwijderde wagon in beweging worden gezet (reaktie van de grondwater stand). Het duurt echter veel langer
voordat de locomotief op de plaats passeert waar de eerste wagon aanvankelij k ·
stond (aankomst waterdeelt je). Voor een goed begrip van de bepaling van de
verblijf tijd in dikke tot zeer dikke onverzadigd e zones is het noodzakelij k
eerst een beeld te geven van de verdeling ván het vochtgehalt e (deel van de
poriän dat. met water is gevuld) met de diepte. Met het bodemvocht wordt namelijk
de eventueel aanwezige verontreini ging getransport eerd. In een bodemprofie l met
een diepe grondwaters piegel treedt op een zekere diepte beneden de wortelzone
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alleen maar neerwaa rts gericht vochttr ansport op. Boven dat vlak treedt in het
zomerh alfjaar opwaart s transpo rt op ten gevolge van de wateropn ame door planten wortels , terwijl in het winterh alfjaar neerwaa rts transpo rt plaatsv indt als
gevolg van het neerslag oversch ot. De diepte van dit vlak hangt samen met d~
,
beworte lingsdie pte van de planten , de grootte van het potenti eel neersla gtekort
(neersla g minus potenti äle verdamp ing) en de granula ire samenst elling van de
ondergr ond. Voor matig grof- en grofzan dige gronden ligt dit vlak veelal op een
diepte van 1 à 2 m beneden het maaivel d. De zone in de bodem waar altijd neerwaarts vochttra nsport plaatsv indt wordt met perkola tiezone aangedu id {figuur l;
zone B). In dè perkola tiezone van zandgron den varieer t het vochtge halte slechts
in beperkt e mate. Wanneer daar namelij k het vochtge halte ten gevolge van een
neerslag oversch ot iets groter wordt neemt het transpor tvermog en (de k-waard e)
sterk toe. Dit komt omdat dan de grotere bodempo riän, die een geringe hydraulische weerstan d hebben, met water worden gevuld. Een hoeveel heid bodemvo cht kan
in deze gronden dus zonder een grote toename van het vochtge halte neerwaa rts
worden getrans porteer d. Het vochtge halte kan ook niet veel afnemen omdat daardoor het transpor tvermog en sterk afneemt waardoo r het vocht niet in neerwaa rtse
richting kan worden afgevoe rd. Het vochtge halte in de perkola tiezone van z4nd•

gronden bevindt zich dus binnen nauwe grenzen . Dit wordt in figuur 2 ge!llus treerd waar voor verschi llende perkola tiesnelh eden de vochtge haltever deling in
een grofzan dige ondergro nd wordt gegeven (Van der Molen, 1972). De onverza digde
zone in een bodemp rofiel met een diepe grondwa terstand is met betrekk ing tot het
vochtge halte te verdele n in 3 zones (figuur 1). De bovenst e zone (zone A) is een
bodemla ag met een dikte van ca. 1 à 2 m waarin afwisse lend opwaart s en neerwaarts vochttr ansport plaatsv indt. Zone A kent met name vlak onder het maaivel d
grote variatie s in het vochtge halte. Onder zone A volgt de perkola tiezone die
(in zandgro nden) een bij benader ing konstan t vochtge halte heeft. Vlak boven het
freatisc he vlak volgt een zone {zone C) waar het vochtge halte toeneem t van de
kostant e waarde van de perkola tiezone naar het vochtge halte bij verzadi ging
(porii!nv olume). Deze zone is bij matig grof en grof zand ca. 50 cm dik. Bij
matig fijn zand is deze iets dikker, namelij k 80 cm. Uit de zonering kan men
afleiden dat de perkola tiezone in gebiede n met diepe grondw aterspie gels verrewe g
de grootst e zone is. Bij experim enten, die betrekk ing hebben op de bepaling van
de verblij ftijd, wordt de verblij ftijd in de onverza digde zone nagenoe g altijd
vastges teld voor de perkola tie- en de daarond erliggen de zone {zone C). Men
gebruik t daarvoo r vertica al opgeste lde kolommen die met een bepaald e grondso ort
zijn gevuld en waarin station air watertra nsport plaatsv indt. Op een bepaald
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Figuur 1.

De verticale verdeling van. het aan.deel water, lucht en korrels
grofzan.dige overzadigde zone.

~neen

matig

mom.e nt wordt aan dit water aan de bovenkant van de kolom een tracer toegevoegd.
De toevoeging van de tracer kan men na verloop van tijd weer staken (blokvormig e
toevoeging) of cÖntinu· voortzetten . Aan de onderkant van de kolom wordt vervolgens de concentrati e van de tracer gemeten (figuur 3). Aan de hand van dit type
experimente n stellen Bouma e.a. (1983) voor om de verblijftij d in de onverzadigde zone te bepalen met de volgende vergelijkin g:
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(1)

v

waarin : t • verbl ijftijd (dag), V • volume water dat in de
kolom aanwe zig is
0
(m3), V •dage lijkse toegev oegde hoeve elheid water met tracer
(m3.d ag-!) en a •
verdri nging scoëff iciënt (dime nsielo os).
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Figuu: t' 2.

De verde ling van het voahtg ehaZte in een grofza ndige grond voor versah
iZlend e
peraoZatiesneZheden.
(Van der MoZen,1972).
De verbl ijftijd , die in het vervo lg van dit rappo rt wordt bereke
nd met verge lijking 1, betre ft de verbl ijftijd van een opgelo ste stof die niet
wordt geads or-
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beerd, niet wordt afgebroken en die geen chemische reakties aangaat. Deze stoffen worden vaak aangeduid met conservatie ve stoffen. Treden die processen wel op
dan neemt de verblijf tijd toe. De verdringing scoëfficiën t a moet experimente el
worden bepaald. Deze hangt van een groot aantal faktoren af. Zo zal bij kleigronden met macroporiën (bijv. scheuren tussen structuuure lementen) de waarde
voor a kleiner zijn dan bij zandgronden (Anderson en Bouma, 1977 en Bouma e.a.,
1983). Ook kan de waarde van a kleiner zijn wanneer het water plotseling in een
grote hoeveelheid wordt toegediend in plaats van langzaam verspreid over de
gehele dag. Daarnaast hangt de waarde van de verdringing scoëf f iciënt ook af van
de verblijftij d waarin men is geinteresse erd. Indien men"_namelijk de verblijftijd van het eerste deeltje Wil weten, dat het freatische. vlak bereikt (initiële
doorbraak), zal men moeten uitgaan van een kleinere waarde van a dan wanneer men
het tijdstip wil weten waarop de helft van de deeltjes (gemiddelde doorbraak) of
alle deeltjes (volledige doorbraak) het freatische vlak hebben bereikt (figuur

.
....·········
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C/Co

t

.

0.5

•

:

••
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--·

---- ,
1
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Figuur 3.
Het verZoop van de retatieve aonaentrati e aan de boven- en onderkant van een
kol.om ten gevol.ge van een continue en van een bZokvormige toevoeging. van een
traaer.
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Het verloo p van de relati eve conce ntrati e van een tracer als functi
e van de
diepte voor versch illend e tijdst ippen .
3). De initië le doorb raak blijkt bij zandgr onden vaak op te
treden wanne er 60 à
70% van de in de kolom aanwe zige hoeve elheid vocht is verdro
ngen (Bigga r en
Nielse n, 1967 en Waute rs, 1980) . De waarde voor a bedraa gt
voor die situa ties
derhal ve 0,6 à 0,7. In korte kolommen (20 cm) is voor zandgr
onden bij zeer grote
fluxen ook wel eens een kleine re waarde voor a gevond en (a =
0,4; Bouma e.a.,
1983 en Tyler en Thomas, 1981) . De gemid delde doorb raakti jd
wordt bij zandg ronden vaak gevond en wanne er bij benad ering de vollde ige hoeve
elheid vocht is
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verdronge n. Met andere woorden: de maximale concentr atie bij een blokvot'Dlige
injektie (fig. 2) treedt op als de toegevoeg de hoeveelhe id water (V) gelijk is
aan de hoeveelhe id vocht die oorspron kelijk in de kolom aanwezig was (V ),
0
(Tyler en Thomas, 1981). De verdring ingscoäf ficiänt bedraagt voor deze situatie
1,0. De spreiding van verblijft ijden neemt toe naarmate de gemiddeld e verblijftijd en dus ook de afstand groter wordt (figuur 4). Dit fenomeen wordt met
dispersie aangeduid . Voor uniforme, verzadigd e grondwat erstromin g (evenwijd ige
stroomlij nen), blijkt echter dat, bij het groter worden van de afstand tot het
injektiep unt, de gemiddeld e verblijf tijd sterker toeneemt dan de spreiding van
de verblijft ijden (persoon lijke mededelin g Uffink en Day en Forsythe, 1957).
Dit implicee rt dat de spreiding in verblijft ijden in absolute zin wel toeneemt
met de af stand maar dat, wanneer men deze deelt door de gemiddeld e verblijf tijd,
de spreiding relatief toch minder belangrij k wordt. De relatieve fout in de
schatting van de verblijf tijd ten gevolge van dispersie neemt dus af naarmate de
dikte van de onverzadi gde zone toeneemt. Wanneer men dit ook van toepassin g acht
op de stroming in de onverzadi gde zone is het in het geval van langere
verblijft ijden zeer r.ei!el als eerste benaderin g uit te gaan van de gemiddeld e
verblijf tijd. De aanname sluit ook aan bij de eerste bènaderin g van de·
verblijft ijden in de verzadigd e zone, zoals die tot op heden gebruike lijk is.
Voor het berekenen van de gemiddeld e verblijft ijd in de perkolati ezone is het
duidelijk er om vergelijk ing 1 te herschrij ven. De dagelijks toegevoeg de
hoeveelhe ide water V kan, wanneer men deze uitdrukt per eenheid van oppervla kte,
worden vervangen door het langjarig gemiddeld e neerslago verschot. Het volume
water dat in de kolom aanwezig is (V ) is, wanneer men dit uitdrukt per eenheid
0
van oppervlak te, gelijk aan het produkt van de dikte van de perkolati ezone en
het vochtgeh alte. Wanneer tenslotte voor de verdringi ngsfakto r a de waarde 1,0
wordt aangenomen ziet de vergelijk ing er als volgt uit:

n.a

-t • e
NN

waarin:
t : gemiddeld e verblijft ijd (dag);
NN
langjarig gemiddeld neerslago verschot (m. dag- 1 );
ae
effektief vochtgeh alte (m3.m-3);

-

D

dikte perkolati e zone (m).

(2)
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Bij de toepas sing van verge lijkin g 2 wordt uitgeg aan van uitslu itend
vertik aal
vocht transp ort. Er wordt bijvoo rbeeld geen rekeni ng gehouden met
een horizo ntale
stromi ngskom ponent die het gevolg kan zijn van door stuwin g scheef
gestel de
lagen die eventu eel wat minde r goed doorla tend zijn. Een horizo
ntale strom ingskomponent veroo rzaakt langer e verbl ijf tijden .
Bet effekt ieve vocht gehalt e is de vochti nhoud van dat deel van de
met vocht
gevuld e bodempori~n waaru it het vocht verdro ngen kan worden door
het neersl agoversc hot. Deze grooth eid is moeil ijk te bepale n. Als wordt aangen
omen dat het
vocht transp ort in de perko latiez one kan worden beschr even met de
statio naire
strom ingsve rgelijk ing kan een redeli jke schatt ing worden gemaakt
van de groot te
van het effekt ieve vocht gehalt e. De strom ingsve rgelijk ing ziet
er als volgt
uit:
v -

-k

(111) [

~
dz + 1]

(3)

waarin :

. speci fiek debiet

v

(posi tief indien neerw aarts gerich t; m3.m- 2.dag- 1);
doorl aatfak tor (m.dag -1);
drukho ogte (m);

k(1jl)

"
z

: plaats hoogt e (m).

Bij de bepali ng van de verbl ijf tijd in de perko latie-z one kunnen
de versc hillen
in drukho ogte worden verwa arloos d (d1jl/dz • o). Verge lijkin g 3 gaat
dan over in:
v - -k(1'J)

(4)

Door midde l van de vocht karak teristi ek (pF-ku rve), die het verban
d aange eft
tussen de drukho ogte en het vocht gehalt e, kan verge lijkin g 4 ook
als volgt worden geschr even:
v - -k(8)

waarin :

e : vocht gehalt e (m3.m-3)

(5)

V

rijksinstituut voor drinkwatervoorzie ning

15

doorlaatfaktor ( m. dag 1)

A

drukhoogte (m)

f

I '

t. Ii
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vochtgehalte ( 9)

Figuur 5.
Het verband tussen de dru.khoogte en het voahtgehaite (..,__..;voahtka: ro.kter>istiek),
het verband tussen de doorZaatfaator en het voahtgehaZte (o- -o) en het
geUneaZiseerd e verband tussen de doorZaatfaator en het voahtgehaZte. (t:r--A.).
Het specifieke debiet v in vergelijking 4 is voor een stationaire stromingssituatie gelijk aan het neerslagoversc hot {NN). Als het neerslagoversc hot bekend
is, dan is uitgaande van vergelijking 4 de bijbehorende doorlaatfaktor {k) ook
bekend. Als wordt aangenomen dat er een eenduidige relatie bestaat tussen de
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doorlaatf aktor (k) en het vochtgeh alte (9) is bij een bekende doorlaatf aktor (k)
het bijbehore nde vochtgeh alte eveneens bekend. Het eff ektieve vochtgeh alte wordt
nu gelijkges teld aan dit vochtgeh alte. Er wordt dus geen rekening gehouden met
een eventueel aanwezige hoeveelhe id vocht die niet verdronge n kan worden (immobiel water). Voor de duidelijk heid zijn in figuur 5 de relaties die er bestaan
tussen het vochtgeh alte 0, de drukhoog te ~ en de doorlaatf aktor k weergegev en.
Deze relaties gelden voor grof zand (Rijtema, 1969; standaard ondergron d nr. 1).
De vochtkar akteristie k (relatie tussen de drukhoogt e en het vochtgeh alte; volgetrokken lijn) is uit tabellen overgenom en. De relatie tussen de doorlaatf aktor
en het vochtgeh alte (k -e relatie) ··~et worden gekonstru eerd. Dit gebeurt aan de
hand van de vochtkar akteristie k en de relatie tussen de doorlaatf aktor en de
drukhoog te (k - w relatie) die kan worden berekend aan de hand van het concept
van Rijtema. (1969). Bij een drukhoog te van bijvoorbe eld -0.4 m behoort een
vochtgeh alte van 0.085 m3.m-3. Dit getal kan uit de vochtkar akteristie k worden
af geleid. Met de k - w relatie (concept Rijtema) kan worden berekend dat de
doorlaatf aktor bij een drukhoog te van -0.4 m ca. 1.35.10-2 m. dag-! bedraagt.
Op deze wijze is dus één punt van de relatie tussen de doorlaatf aktor en het
vochtgeh alte (k - 0) vastgeleg d. Door dit een aantal malen te herhalen kan de
k-0 relatie worden vastgeleg d (fig. 5).
De Laat (1980) geeft aan dat voor vele toepassin gen de niet-line aire relatie
tussen de doorlaatf aktor k en het vochtgeh alte 0 gelineari seerd kan worden. In
de meeste onderzoek en is namelijk maar een deel van de k - 0 relatie relevant.
In het onderzoek naar de verblijft ijden betreft dit het trajekt tussen de
k-waarde van 0.5 en 2.0.10-3 m.dag-i. Voor dit trajekt is de niet-line aire k - 0
relatie vervangen door een lineair verband (fig. 5). Wordt de doorlaatf aktor (k)
vervangen door het neerslago verschot (zie verg!. 5) en wordt het bijbehore nde
vochtgeh alte aangeduid met het ef f ektief vochtgeh alte dan kan de vergelijk ing
voor deze lijn als volgt worden geschreve n:
0

e

• a + B !Olog (NN x 100)

waarin:
a en

B : konstante n die per bodemtype verschill en.

(6)
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Uit figuur 5 kan men aan de hand van deze informatie afleiden dat bij een neerslagoverschot van l.10-3m.dag-! het effektief vochtgehalte ca. 0.065 m3.m-3
bedraagt. Voor de berekening van de verblijftijd wordt verg!. 6 gesubstitueerd
in verg!. 2 waardoor de volgende formule ontstaat:
10
t • D. (a + S
log (NN x 100)

(7)

NN

Vanwege het grote aantal berekeningen dat met vergelijking 7 moet worden uitgevoerd is een rekenprogramma geschreven in FORTRAN (RID-kodenaam: VBTOZ). Dit
rekenprogramma levert uiteindelijk een kumulatieve frekwentieverdeling van de
verblijftijden voor het gebied van de Utrechtse Heuvelrug.
.-:o.;
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3.
•
mvoergegevens
De oppervlakte van de Utrechtse Heuvelrug, waarvoor de verblijf tijd in de onver. zadigde zone van de grond wordt bepaald, bedraagt ca. 15.500 ha. (kaart 1). Ten
behoeve van de berekeningen van de stroming in de verzadigde zone is over dit
gebied een netwerk van driehoekjes gelegd. De hoekpunten van de driehoeken worden knooppunten genoemd. ""in totaal zijn er op deze wijze 543 knooppunten onderscheiden. Voor elk van deze punten zal de gemiddelde verblijf tijd worden
bepaald, rekening hoUdend met de specifieke gebiedseigenschappen zoals die ter
plaatse van het knooppunt gelden. De eigenschappen die per punt moeten worden
bepaald en in het rekenprogramma moeten worden ingevoerd zijn (zie vergelijking
7): de grootte van het neerslagoverschot (NN), de dikte van de onverzadigde zone
(D} en het effektieve vochtgehalte (0 ). Hierop wordt in dit hoofdstuk nader
e
ingegaan.

3.1. ~et ~eerslago~~ot
Bij de bepaling van de grootte van het neerslagoverschot is het belangrijk te
weten over welke periode deze grootheid moet worden bepaald. Bij het onderhavige
onderzoek is uitgegaan van het gemiddelde neerslagoverschot in de periode 1973
t/m 1976. Voor deze periode zijn deze cijfers reeds bepaald ten behoeve van
andere deelonderzoeken binnen het projekt "Winning en bescherming van grondwater
in Oost-Utrecht•. De periode 1973 t/m 1976 wordt gekenmerkt door grote meteorologische verschillen. Het zomerhalfjaar van 1975 was droog en het zomerhalfjaar
van 1976 extreem droog. Het winterhalfjaar van 1974 was daarentegen extreem nat.
Uit een vergelijking van de 4-jaarse som van de neerslag te De Bilt met de kdaagse sommen van het station Utrecht (KNMI, 1957) blijkt, dat de kans dat deze
som wordt onderschreden ca. 40% bedraagt. Met andere woorden: de neerslagsom
over de gehele periode benadert redelijk de langjarig gemiddelde waarde, waarbij
aangetekend moet worden dat deze opgebouwd is uit jaarsommen van sterk verschillende jaren. In feite moet voor het bepalen van de representativiteit van de
periode 1973 t/m 1976 niet alleen naar de neerslaghoogte maar ook naar de verdamping of het neerslagoverschot worden gekeken. Van deze grootheden zijn echter
geen frekwentieve~delingen voorhanden.
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~et _n_E!_-:r~lagoverschot

is gelijk aan het_ versc hil t;:us~e!!._~~ neersl ag en de werke ..._-=-.--'·-- - -lijke verdam ping. De neersl ag wordt gemete n op 8 statio ns binnen
of net buiten
het gebied . In tabel 1 staat aangeg even van welke neers lagsta
tions bij het
onderz oek is uitgeg aan. Behalv e over KNMI -statio ns kon ook besch
ikt worden over
de neers lagcij fers van statio ns die door het Water leidin gbedr
ijf Midde nNeder land (WMN) worden behee rd. De neers lagsta tions liggen op
een hoogte van 10
m +N.A. P. of lager. Een uitzon dering daarop vormt het neers lagsta
tion
Soeste rberg dat op een hoogte van ca. 13 m +N.A.P . ligt. Dit implic
eert dat geen
enkel statio n echt hoog ligt (de hoogs te heuve ltoppe n van de Utrec
htse Heuve lrug
liggen hoger dan 50 m +N.A. P.). In hoeve rre in de gebru ikte neers
lagsta tions dan
ook de enigsz ins aanwe zige orogr afisch e effect en (stijg ingsre gens;
Buisha nd en
Velde , 1980) zijn verdis konte erd is ondui delijk .
In tabel 1 wordt voor elk statio n voor de jaren 1973 t/m 1976
de neersl aghoo gte
gegeve n. Zoals al eerde r is opgem erkt varie ert deze sterk van
jaar tot jaar.
Echte r ook tussen de statio ns onder ling bestaa n grote versc hillen
. Met behulp
van de method e van Thiess en zijn er polygo nen over het gebied
gelegd (kaart 1).
----~--- --,-.,-.~.,.,,

Tabel, 1 •

•
overz icht van de neersZ agstat ions en de neersZaghoogte.
neersl aghoo gte (mm)
statio n

behee rder

1973

1974

1975

1976

KNMI

678

813

672

446

"

779

993

628

542

3. Hamer sveld

"

802

951

634

571

4. Woudenberg

"

846

1014

730

553

5. Soeste rberg

"

826

946

596

512

6. Soestd uinen

WMN

831

1084

668

607

7. Zeist

"

731

946

622

529

8. Groene kan

"

779

993

628

544

1. Wijk bij Duurs tede
2. De Bilt

Vervo lgens is aan elk knoop punt een polygoonnumm.er toegek end.
De werke lijke verdam ping wordt bereke nd uit de potenti~le
transp iratie , de evaporati e van interc eptiew ater, de neersl ag en de bodem vochtl everan
tie (afhan ke-
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lijk van o.a. bode mge steld heid en gron dwa
terst and) . De pote ntiä le tran spir atie
is afha nke lijk van mete orol ogis che gege vens
, zoal s de wind snel heid , de temp eratuur , de rela tiev e zonn esch ijn en de rela
tiev e voch tigh eid. Daa rnaa st is de
pote ntiä le tran spir atie ook afha nke lijk van
het bode mge bruik c.q. veg etat iety pe.
In dit kade r zijn de volg ende bode mge bruik
svor men onde rsch eide n: gras land ,
naal dbos , akke rbou w en zand vers tuiv ing. Voor
de pote ntiä le evap orat ie van
zand vers tuiv ing is glob aal de tran spir atie
van zeer kort gras (2 cm) genomen.
Het op de Utre chts e Heu velru g aanw ezig e loof
bos is als naal dbos bena derd .
De pote ntiä le tran spir atie van heid e is ten
gevo lge van het ontb reke n van gege vens geli jkge stel d aan die van gras land .
Beha lve de genoemde vormen van bodemgebrui k is ook nage gaan waar bebouwing voor
kom t. Op kaar t 2 word t de verb reid ing
gege ven van de vers chil lend e vormen van bode
mge brui k. Deze kaar t is afge leid van
de topo graf isch e kaa rt.
De evap orat ie van inte rcep tiew ater is bepa
ald uit een rela tie tuss en de brut o
neer slag (nee rsla g bove n het gewa s) en de
nett o neer slag (nee rsla g die de gron d
bere ikt) . Ove rige ns is dit proc es alle en
maar van bela ng bij naal dbos . De rela tie tuss en de brut o en de nett o neer slag
is afge leid uit gege vens die door
Ryh iner en Rijte ma (196 3) word en gege ven
voor Pinu s Nigr a. Voor de bepa ling van
de groo tte van de evap orat ie van inte rcep
tiew ater zijn dagsommen van • de neer slag
noo dzak elijk .
Als de vraa g naar wate r beke nd is (pot enti
äle tran spir atie ), het deel van de
neer slag dat de gron d bere ikt (net to neer
slag ), en de bode mvo cht- leve rant ie kan
de wer keli jke verd amp ing worden bere kend .
De bode mvo chtle vera ntie is geli jk aan
de hoev eelh eid voch t die de wor telzo ne van
de plan t kan leve ren plus de hoev eelheid die via kap illa ire opst ijgin g uit de
onde rgro nd besc hikb aar kom t. De
kap illa ire opst ijgin g in een grof zand ige
onde rgro nd met een diep e gron dwa terstan d is verw aarl oosb aar klei n. In dit geva
l is bode mvo chtle vera ntie dus geli jk
aan de hoev eelh eid voch t die in de wor telzo
ne besc hikb aar is. De hoev eelh eid
voch t in de wor telzo ne kan worden bepa ald
uit de voc htka rakt eris tiek (pF- kurv e)
en de dikt e van deze zone . Beid e groo thed
en hang en samen met de bode mge steld heid . In dit kade r zijn 6 bode mtyp en onde
rsch eide n. Het onde rsch eid ertu ssen
beru st op de gran ulai re sam enst ellin g van
de bove ngro nd en de dikt e van het
humeuze dek. Beha lve de bode mtyp en .is ook
vast gest eld waar in het mod elge bied
gron den voorkomen met een gron dwa tertr ap
klei ner dan VII. Voor deze gron den, die
met name aan de flan ken van de Utre chts e
Heu velru g voorkomen (kaa rt 3) word t de
verb lijf tijd niet bepa ald omdat de reke nme
thod e daar niet kan worden toeg epas t
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(hoofds tuk 2). Ook is op de kaart aangege ven waar niet-gek arteerd gebied voorkomt. over het algemee n zijn dit gebiede n met stedelij ke bebouwing. Kaart 3 is
ontleend aan de bodemka art van Nederlan d (lit. 8).
Nadat het aantal kombina ties van neersla gstation , bodemg esteldhe id en bodemgebruiksvo rm is vastges teld wordt voor elke kombina tie het neerslag oversch ot
bepaald . Voor het onderzo ek zijn 62 kombina ties ondersc heiden. De bereken ing van
het neerslag oversch ot vindt plaats met behulp van het rekenprogramma EXRAIN
waarmee met tijdstap pen van 10 dagen de periode 1973 t/m 1976 is doorger ekend.
Voor elke tijdstap wordt nagegaa n of aan de vraag naar water (potent iile verdamping) kan worden voldaan . Aan de vraag moet worden voldaan door de neerslag en
de uitdrog ing van de wortelz one. Deze uitdrog ing kent uiteraa rd een bovengr ens
waarboven een reduktie van de potenti lle verdamping optreed t. In die situatie is
de werkeli jke verdamping kleiner dan de potenti1 !le verdamp ing. Als in de daaropvolgen de periode de neerslag groter is dan de potenti1 !le verdamping wordt
alleree rst de uitgedro ogde wortelzo ne aangevu ld. Wanneer deze echter voldoen de
is aangevu ld treedt er perkola tie op naar de onverza digde ondergro nd. Het jaarlijks neerslag oversch ot ·wordt nu gelijk gesteld aan de gesommeerde perkola tie
over een kalende rjaar.
Het op deze wijze bereken de gemidde lde neerslag oversch ot in de periode 1973 t/m
1976 is voor de 62 kombina ties gegeven op bijlage 1. Er blijken grote verschi llen te bestaan tussen de kombin aties. Verschi llen van meer dan 100 1IDll blijken
voor te komen. Over het algemee n zal het neerslag oversch ot op een f ijnzand ige
grond kleiner zijn dan op een grof zandige grond. Ook neemt het neerslag oversch ot
af met de toename van de dikte van het humeuze dek. Verder zal het neerslag overschot in een gebied met naaldbo s kleiner zijn dan in een landbou wgebied . Het
grootst e neerslag oversch ot wordt aangetr offen in gebiede n met zandver stuiving en.
Nadat het neerslag oversch ot voor de verschi llende kombina ties van neersla gstation, bodemg esteldhe id en bodemgebruik is bepaald wordt aan elk van de 543
knooppu nten ién van de kombina ties toegeken d.
De bereken ingen met het model EXRAIN zijn uitgevo erd in 1978. Sindsdie n is de
ontwikk eling op het gebied van de modelle ring van het plant-wa ter-bode m systeem
verder gegaan (Inform ele Groep Verdamping, 1983). Het rekenmodel EXRAIN is nog
niet aangepa st aan deze nieuwe inzichte n. Dit geldt met name een aanpass ing van
het verdamp ingsconc ept van naaldbo s. Deze aanpass ing zal worden uitgevo erd in
een later stadium van het projekt Oost-Ut recht. Ook zouden de ingevoe rde neer-
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slagr eeks en van de versc hille nde neer slags tatio ns nog
eens nade r moeten worden
gean alyse erd.

·a.2.__ de ~- yan de onven:adigde zone

";..-

..

__....:..__

Beha lve de groo tte van bet neers lagov ersch ot is ook
de dikte van de onve rzadi gde
zone van belan g bij de bepa ling van de verb lijft ijd.
Uit verg elijk ing 7 blijk t
dat de verb lijft ijd line air even redig is met de dikte
van de onve rzadi gde zone .
In feite geld t verg elijk ing 7 allee n maar voor de perk
olati e-zon e in de onve r. zadig de zone (hoof dstuk . 2). Dat wil zegge n vana f 1
l 2 m bened en bet maai veld
tot aan het freat ische vlak . Voor de bove nste 1 à
2 m zou de verb lijft ijd met
een heel ande re reken meth odiek moeten worden bepa ald
(Van Drec ht, 1982 ). In het
kade r van dit onde rzoek , waar het om een glob ale scha
tting van de verb lijft ijd
gaat , word t aangenomen dat de verb lijft ijd in de bove
nste mete rs ook met verg elijki ng 7 kan worden bepa ald.
De dikte van de onve rzadi gde zone is bepa ald uit het
vers chil tusse n de maai velds hoog te en het nivea u van het freat ische vlak .
Dit is voor elk van de 543
knoo ppun ten '4tge voer d. De hoog te van het maai veld
is gesch at· aan de hand van de
topo grafi sche kaar t (scha al 1:25 .000 ). In gebie den
met een grote grad ient in de
maai velds hoog te kan dit tot foute n van enke le mete rs
leide n. Dit geld t met name
voor de steil e oostf lank van de Utre chtse Heuv elrug
. Het nivea u van het freatisch e vlak is afge leid uit een isohy psen kaart . Bij
de kons trukt ie van deze
kaar t is gebru ik gemaakt van de stijg hoog ten op 28
oktob er 1974 . Op kaar t 4
word t de aldus bepa alde dikte van de onve rzadi gde zone
gegev en.

3.3.

het effektieve vochtgehalte

Als de groo tte van het neers lagov ersch ot en de dikte
van de onve rzadi gde zone
alsme de het effe ktief voch tgeha lte bekend zijn kan
voor elk van de 543 knooppunten de verb lijft ijd worden berek end (verg l. 7). De
groo tte van het effek tieve
voch tgeha lte hang t af van de bode mfys ische eigen schap
pen van de onve rzadi gde
onde rgron d en van het neers lagov ersch ot. Het effek tieve
voch tgeha lte is te bena deren met een verg elijk ing waar in bet neers lagov ersch
ot voorkomt en 2 kons tante n
die infor mati e geven over de bode mfys ische eigen schap
pen (hoof dstuk . 2; verg l.
6). Voor het bepa len van de bode mfys ische eigen schap
pen uit de gran ulair e samenstell ing kan geen gebru ik gemaakt worden van de bodem
kaart (kaa rt 3). Deze kaar t
geef t name lijk allee n maar infor mati e over de bove nste
laag van de onve rzadi gde
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zone (tot 120 cm -m.v.; met de nadruk op bovenste 40 à 80 cm). Voor het bepalen
van het effektieve vochtgehalte zijn echter juist de bodemfysische eigenschappen
van de laag daaronder van belang. Uit de geogenese van het gebied kan men
echter wel afleiden dat het zeer waarschijnlijk is dat de textuur van de onverzadigde ondergrond, zal

tussen matig fijn zand en grof zand. De konstanten uit vergelijking 6 worden voor deze beide typen zand en het ertussen
liggende matig grof zand gegeven in tabel 2. De konstanten zijn afgeleid op de
vari~ren

in hoofdstuk 2 aangegeven wijze uit gegevens die Rijtema (1969) geeft voor een
20-tal standaardgrond en. Daarnaast wordt in tabel 2 het trajekt gegeven waarbinnen het effektieve vochtgehalte ligt.

Tabel, 2.
Waazaden van de konstanten a enµ (vergl,.6) en het bijbehorende trajekt van het
effektieve voahtgehaite.
standaardgrond

<l

a

effektief vochtgehalte* bij een
neerslagoversch ot** van:

•
100

200

300

400

500

1. grof zand

0.0719

0.0010

0.06

0.06

0.06

0.07

0.01

2. matig grof zand

0.1713

0.0211

0.14

0.14

0.15

0.15

0.15

2. matig fijn zand

0.2240

0.0380

0.16

0.18

0.18

0.19

0.19

*

**

effektief vochtgehalte in m3.ni3
neerslagoversc hot mm jaar-!

Met uitzondering van matig fijn zand blijkt het vochtgehalte nauwelijks afhankelijk te zijn van de grootte van het neerslagoversc hot. Op grond hiervan kan men
konkluderen dat geen grote fouten worden geintroduceerd indien vergl. 2 wordt
toegepast met een konstant vochtgehalte. Uit tabel 2 blijkt verder dat met name
grote verschillen bestaan tussen grof zand enerzijds en matig grof en matig fijn
zand anderzijds. Het effektieve vochtgehalte van grof zand is een faktor 2.5 à 3
lager dan dat van de beide andere typen zand. Aangezien de verblijftijd lineair
evenredig is met het effektieve vochtgehalte (zie vergl. 2) zal de verblijftijd
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in grof zand aanzienlijk kleiner zijn dan in matig grof of matig fijn zand. Het
effektieve vochtgehalt e blijkt enigszins toe te nemen met de grootte van het
neerslagove rschot. Dit heeft dus een tegengestel d effekt. Een toename van het
neerslagove rschot zou een evenredige afname van de verblijftij d veroorzaken als
het effektieve vochtgehalt e konstant zou blijven. Dit neemt echter toe met een
toename van het neerslagove rschot. Daardoor is de verblijftij d niet omgekeerd
evenredig met het neerslagove rschot.
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4.
resultaten
In dit hoofdstuk worden de berekende verblijf tijden in de onverzadigd e zone van
de grond gepresentee rd voor het gebied van de Utrechtse Heuvelrug. De verblijftijden zullen niet, zoals dit over het algemeen wel gebruikelij k is, worden
gepresentee rd als iin waarde voor een bepaalde plaats maar in de vorm van meerdere waarden. Dit hangt samen met het doel van het onderzoek. Nagegaan moest
worden in welke orde van grootte de verblijf tijden liggen en hoe de grootte
ervan wordt betnvloed door de gebiedseige nschappen. Uitgangspun t was dus niet
een zo goed mogelijke bepaling van de gebiedseige nschappen waarna iin waarde
voor de verblijf tijd wordt gepresentee rd, maar een schatting van het trajekt
waarbinnen de gebiedseige nschappen liggen waarna meerdere waarden voor de
verblijftij~

op een en dezelfde plaats worden gegeven. In dit kader zijn de
volgende berekeninge n uitgevoerd:

•
: Onverzadigd e ondergrond in het gehele gebied
bestaat uit grof zaad en het .
neerslagove rschot is afkomstig van de periode 1973 t/m 1976.
II : Onverzadigd e ondergrond in het gehele gebied bestaat uit matig grof zand
en het neerslagove rschot is afkomstig van de periode 1973 t/m 1976.
III
Onverzadigd e ondergrond in het gehele gebied bestaat uit matig fijn zand
en het neerslagove rschot is afkomstig van de periode 1973 t/m 1976.
I

IV

V

Onverzadigd e ondergrond in het gehele gebied bestaat uit grof zand en
uitgangspun t is een groot neerslagove rschot. Hiervoor is het neerslagove rschot van het jaar 1974 gekozen (bijlage 2).
Onverzadigd e ondergrond in het gehele gebied bestaat uit grof zand en het
uitgangspun t is een gering neerslagove rschot. Hiervoor is het neerslagoverschot van het jaar 1975 gekozen (bijlage 3).

De berekeninge n met het rekenprogramDl8 VBTOZ (yerllijfJ:.i jden 2_nverzadigde .:.one;
oplossing vergl. 7) zijn dus 5 maal uitgevoerd. De eerste 3 berekeninge n omvatten een gevoelighei dsanalyse ten aanzien van de textuur van de onverzadigd e
ondergrond; de berekeninge n IV en V een gevoelighei dsanalyse ten aanzien van de
grootte van het neerslagove rschot. Elke berekening levert voor elk van de 543
knooppunten van het model een waarde voor de verblijftij d op. Deze waarden zijn
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in eerste instantie verwerkt in een kumulatieve frekwentiev erdeling. In deze
verdeling zijn niet de punten b~tro~~en waarvan de verblijftij d geschat is. Dit
betreft 108 punten (ca. 1500 ha) die in niet-gekart eerd gebied liggen (meestal
bebouwing) of in gebieden waar de grondwaters tand ondiep beneden maaiveld voorkomt (grondwate rtrap < VII). In figuur 6 is de kumulatieve frekwentiev erdeling
gegeven voor de situatie dat de ondergrond uit grof zand bestaat (I) uit matig•'.,
grof zand (II) of uit matig fijn zand (III). Het betreft hier dus een gevoeligheidsanalys e ten aanzien van de granulaire samenstelli ng van de onverzadigd e
ondergrond. In figuur 7 wordt de kumulatieve frekwentiev erdeling uitgaande van
verschillen de grootten van het'neersla goverschot (I. IV en V) gegeven.
Behalve in de vorm van frekwentiev erdelingen worden de berekende verblijftij den
ook gegeven op kaarten. Dit is voor de exercities I t/m V gedaan op de kaarten 5
t/m 9. Met behulp .van een digitizer is de oppervlakte van de verschillen de
kaartvlakke n bepaald. De resultaten van deze bepal.ing staan vermeld in tabel 3.

•

Uit figuur 2. tabel 3 en kaart 5, 6 en 7 kan worden afgeleid. dat de granulaire
samenstelli ng van de onverzadigd e ondergrond een grote invloed heeft op de
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Figuur 6.
De kUJTrUZatieve- fre1aûentiev
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van -de- -gemiddeZde verbZijftij d in de onver·-+----·---.;;.__._
-·-zadigde zone ais fu.notie van de granuZaire samensteZZing van de ondergrond.
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1973 t1 m 1976
1975
1974

•.

0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - . , . v e r b l i j f t i j d (jaar)

lo

110

l20

130 1 (40

Figuur 7.

De kumuürtieve ;fr>e"IGJentieverdeting van de gemiddetd.e verbtijftijd in een grofsandige onverzadigde zone ais functie van de. grootte van he.t neersZagove'l'sahot.
berekende verblijf tijd in de onverzadigde zone. Hoe fijner de textuur van de
onverzadigde ondergrond is hoe groter de verblijftijd wordt. Zo is bijvoorbeeld
de oppervlakte met een verblijftijd groter dan 5 jaar, voor de situatie dat de
ondergrond uit matig fijn zand bestaat, een faktor 3 groter dan voor het geval
dat de ondergrond uit grof zand zou bestaan. Indien de onverzadigde ondergrond
uit grof zand zou bestaan dan is het gebied met een verblijftijd groter dan 10
jaar in totaal slechts ca. 11 ba. Als echter de onverzadigde ondergrond uit
matig grof of uit matig fijn zand zou bestaan dan zou 2400 à 3000 ha van het
onderzoeksgebi ed worden ingenomen door gebieden met een verblijf tijd groter dan
10 jaar. Indien de ondergrond uit matig fijn zand zou bestaan dan komen zelfs
gebieden voor met een verblijftijd groter dan 25 jaar (kaart 7; 56 ha). De grote
gevoeligheid van de verblijftijd voor de granulaire samenstelling wordt veroorzaakt door de grootte van het effektieve vochtgehalte (hoofdstuk 3.3).
Uit figuur 3, tabel 3 en kaart 8 en 9 kan worden afgeleid dat ook de grootte van
het neerslagoversc hot een vrij grote invloed heeft op de berekende verblijf tijd.
Als er gedurende een langere periode (bij grof zand ca. 5 jaar) een groot neer~
slagoverschot optreedt datr neemt de oppervlakte met een verblijftijd van 5 jaar
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en groter af met een faktor 6 (vergelij k I en IV). De oppervlak te met een verblijftijd groter dan 1 jaar neemt met ca. 20% af. In het geval dat er gedurende
een langere periode (bij grof zand ca. 10 jaar) een gering neerslago verschot zou
optreden neemt ~de-;;;b1ijftijd toe. Het gebied met een verblijft ijd van groter

TabeZ 3.
De oppervZa kte (ha.) van het gebied waazo de verbZijf tijd groter is dan een
bepaaZde waazode.
..

verblijf tijd

bereke~ing

neerslago verschot 1973 t/m 1976
grof

matig grof

I

II

1 jaar
2 jaar
5 jaar

7500 (54)*
4700 (34)
1800 (13)

10 jaar
15 jaar

11 ( 0)

20 jaar
25 jaar

0

0
0

11500 (82)

...

matig fijn
III

12100 (86)

-

4500 (32)
2400 (17)
500 ( 3)

5100 (36)
3000 (21)
1600 (11)

38 ( 0)

400 ( 3)
56 ( 0)

0

groot overscho t gering overscho t
IV
v

5800 (41) .
3400 (25)
290 ( 2)
0

8900 (64)
5400 (39)
2700 (19)
250 (2)

0

0

0

0

0

9

*procent ueel aandeel van totale gebied wat gekarteer d is (ca. 14.000 ha).
dan 5 jaar neemt toe van 1800 naar 2700 ha (vergelij k I en V). Ook komen er dan
gebieden voor met een verblijf tijd van 10 jaar en groter (kaart 9; 250 ha).
Bij de gevoeligh eidsanaly se ten aanzien van de grootte van het neerslago verschot
is uitgegaan van extremen. Dit is ten aanzien van de textuur van de ondergron d
(I en III) veel minder het geval. De onverzadi gde ondergron d zal namelijk nooit
in het gehele gebied over de hele dikte dezelfde textuur hebben. De "werkelij ke"
verblijf tijd zal op grond van de textuur van de onverzadi gde ondergron d liggen
tussen de waarden die op de kaarten 4, 5 en 6 worden gegeven. Op de ene plaats
waar over de gehele dikte voorname lijk matig fijn zand voorkomt zal deze benaderd worden door de waarde die op kaart 7 voorkomt op de andere plaats met grof
zand door :ie ~aarde op 'c<.aart 5.
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5.
samenvatting, konklusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zal allereerst een samenvatting worden gegeven van het onderzoek waarna de belangrijkste konklusies worden weergegeven. Tenslotte zullen nog
enkele aanbevelingen worden gedaan.

In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase van een
onderzoek naar de grootte van de verblijftijd in de onverzadigde zone van de
grond in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Dit onderdeel had tot doel een
indikatie te geven van de orde van grootte van de verblijftijd en de gevoeligheid daarvan voor veranderingen in de invoergegevens . Aan de hand van de resultaten van de eerste fase moet worden nagegaan of de verblijf tijd in de onverzadigde zone een relevante grootheid is in het kader van·de bescherming van de •
•
grondwaterkwa liteit. Als dat inderdaad het geval is dan moet het onderzoek uit
de eerste fase aangeven, welk onderzoek uitgevoerd moet worden om te komen tot
een def initievere kaart met de verblijf tijd van water in de onverzadigde zone
van de grond.
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de rekenmethode die is gevolgd om te
komen tot een schatting van de ve·rblijftijd. De uiteindelijk afgeleide vergelijking (vergl. 7) gaat uit van een propstroom-ben adering en stationair vochttransport in de onverzadigde zone van de grond uitgaande van een langjarig gemiddeld neerslagoversc hot. In de vergelijking komen verder nog de dikte van de
onverzadigde zone en het effektieve vochtgehalte voor. Het effektieve vochtgehalte behorende bij een bepaalde stationaire stromingssitua tie wordt bepaald aan
de hand van bodemfysische eigenschappen (fig. 5). De rekenmethode houdt geen
rekening met het vrij complexe probleem van de verblijf tijdbepaling in de bovenste 1 à 2 m van de grond. De rekenmethode mag derhalve alleen maar toegepast
worden in gebieden met diepe grondwaterstan den. De verblijftijd moet geinterpreteerd worden als de gemiddelde verblijftijd van een conservatieve stof. Er wordt
dus geen rekening gehouden met dispersie, adsorptie, afbraak, chemische reakties
e.d.
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In hoofdstuk 3 worden de invoergegevens behandeld. Het betreft hier de grootte
van het neerslagoverschot, de dikte van de onverzadigde zone en het effektieve
vochtgehalte. Om tegemoet te komen aan de heterogeniteit binnen het gebied van
de Utrechtse Heuvelrug zijn deze grootheden voor de 543 knooppunten van het
model voor de grondwaterstroming geschat. Voor ca. 20% van de punten (10% van de
oppervlakte) is geen schatting van de verblijf tijd mogelijk omdat het neerslagoverschot niet te bepalen is of omdat de grondwaterstand te ondiep beneden het
maaiveld voorkomt.
Het neerslagoverschot is voor de periode 1973 t/m 1976 bepaald aan de hand van
het bodemgebruik, de bodemgesteldheid en de meteorologische gegevens. De periode
1973 t/m 1976 is arbitrair gekozen omdat het neerslagoverschot over deze periode
reeds eerder in het kader van het projekt Oost-Utrecht was vastgesteld. Het
neerslagoverschot is bepaald met een model dat de waterstroming in het bodemplant systeem beschrijft uitgaande van tijdstappen van 10 dagen. Het neerslagoverschot is met dit model berekend voor verschillende kombinaties van: bodemgebruik, bodemgesteldheid en meteorologische gegevens (incl. neerslag). De aldus
bepaalde waarden, die zijn vermeld in bijlage 1, 2 en 3, zijn vervolgens aan de
knooppunten toegekend.
De dikte van de onverzadigde zone is bepaald aan de hand van de maaiveldshoogte
(topografische kaart) en een isohypsenkaart van het freatische vlak (kaart 4).
Het effektieve vochtgehalte, dat een funktie is van de grootte van het neerslagoverschot, wordt voor enkele verschillende typen ondergronden gegeven in tabel 2.
De resultaten van de berekeningen worden gegeven in hoofdstuk 4. In totaal zijn

5 berekeningen uitgevoerd waarvan er 3 betrekking hebben op de invloed van de
textuu~

van de onverzadigde ondergrond op de

bereke~de

verblijf tijd. De overige

2 berekeningen gaan nader in op de invloed van de grootte van het neerslagoverschot op de verblijf tijd. Er wordt geen kaart of tabel gepresenteerd met ~
verblijf tijd omdat de uitkomst van in feite elk van de 6 berekeningen of kombinaties daarvan mogelijk is.
De berekende verblijf tijden van de gevoeligheidsanalyse ten aanzien van de textuur van de onverzadigde ondergrond worden gegeven op kaart 5, 6 en 7 en in de
vorm van een kumulatieve frekwentieverdeling in figuur 6. De oppervlakte van
gebieden met een verblijftijd groter dan een bepaalde waarde wordt gegeven in
tabel 3.

De invloed van de grootte van het neerslagoverschot op de berekende

verblijftijden kan men afleiden uit tabel 3 en kaart 5, 8 en 9 en uit de kumulatieve frekwentieverdeling in figuur 7.
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5.2. konklusies . ·
De eerste fase van het onderzoek naar de grootte van de verblijftijd in de onverzadigde zone van de grond voor het gebied van de Utrechtse Heuvelrug leidt
tot de volgende konklusies:
• Uit de gehanteerde rekenmethode (vergl. 2 en 7) volgt dat de verblijftijd
recht evenredig is met de dikte van de onverzadigde zone en de grootte van het
effektieve vochtgehalte. Vanwege de samenhang tussen het effektieve vochtgehalte en het neerslagoversc hot is de verblijftijd vrijwel omgekeerd evenredig
met de grootte van het neerslagoversc hot (paragraaf 3.3.)
• Bij de bepaling van de grootte van het neerslagoversc hot moet in ieder geval
rekening worden gehouden met de verschillen in neerslag op de Utrechtse
Heuvelrug en de verschillen in bodemgebruik c.q. vegetatie. De bodemgesteldheid heeft met name in droge jaren invloed op de grootte van het neerslagoverschot.
• De berekende verblijftijd in de onverzadigde zone blijkt in zeer sterke mate
te worden betnvloed door het vochtgehalte in de onverzadigde ondergrond. Dit
vochtgehalte hangt in zandgronden sterk samen met de textuur van de ondergrond. Zo neemt bijvoorbeeld het aandeel van het gebied waar de verblijftijd
groter is dan 10 jaar toe van nagenoeg niets tot ca. 20% indien in plaats van
grof zand wordt uitgegaan van matig fijn zand (tabel 3 en kaart 5 en 7). De
grote gevoeligheid wordt veroorzaakt door de samenhang tussen de granulaire
samenstelling en het effektieve vochtgehalte.
• De berekende verblijftijd in de onverzadigde zone wordt ook betnvloed door de
grootte van het neerslagoversc hot indien dit over een langere periode afwijkt
van de gemiddelde waarde. Bij een groot neerslagoversc hot neemt het aandeel
van het gebied waar de verblijftijd groter is dan 5 jaar af van 13 naar 2%.
Bij een gering neerslagoversc hot treedt het tegenovergeste lde op. Daar neemt
dit aandeel van het gebied toe van 13 naar 19% (tabel 3).
• De granulaire samenstelling van de onverzadigde zone van de grond heeft een
grotere invloed op de berekende verblijftijd dan het neerslagoversc hot. Bij de
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gevoeligh eidsanaly se ten aanzien van de grootte van het neerslago verschot is
uitgegaan van extremen terwijl bij de gevoeligh eidsanaly se ten aanzien van de
textuur van de ondergron d uitgegaan is van granulair e samenste llingen die
waarschi jnlijk voorkomen.
• Bij de beschermi ng van waterwing ebieden in gebieden als de Utrechtse Heuvelrug
zal in sommige gevallen ten aanzien van de gebruiksb eperkinge n binnen de
beschermi ngszone rekening kunnen worden gehouden met de verblijf tijd in de
onverzadi gde zone van de grond. Deze bedraagt namelijk soms meer dan 10 en
incidente el wel eens 25 jaar.

5.3. aanbevelingen
Tot slot kunnen voor de uit te voeren 2e fase van het onderzoek naar de
verblijf tijden in de onverzadi gde zone de volgende aanbeveli ngen worden gedaan.
• Bepaling van het effektiev e vochtgeh alte in het veld en korrelere n met de granulaire samenste lling. Bepaling moet gebeuren iti de perkolati ezone.
• Omdat er een duidelijk verband bestaat tussen het effektiev e vochtgeh alte en
de granulair e samenste lling van de onverzadi gde ondergron d moet worden bezien
welke beschikba re boorgegev ens in dit verband bruikbaar zijn. Met behulp van
statistis che technieke n kan vervolgen s een beeld worden gegeven van de ruimtelijke verbreidi ng van de textuur, eventuee l met de diepte. Noodzake lijke aanvulling ~an de gegevens kan bijvoorbe eld worden verkregen door het uitvoere~
van een serie handborin gen.
• Nagaan of het gemiddeld e neerslago verschot in de periode 1973 t/m 1976 voldoende represen tatief is voor een langjarig gemiddeld e waarde.
• Berekenin g van het neerslago verschot herhalen als de daarvoor gebruikte rekenmethodiek (EXRAIN) aangepas t is aan de recente ontwikke lingen op het gebied
van de modelleri ng van het verdampi ngsproces .
• De in dit rapport gepre'sen teerde rekenllieth odiek steekspro efgewijs kontroler en
met een voor dit doel qua model-co ncept betere, maar tijdroven dere methodiek
(Van Drecht, 1982). Hierbij kan aan het volgende worden gedacht:
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- neersla govers chotge gevens van lange reeks van kalend erjaren in plaats
van
langja rig gemidd elde;
- bepalin g van de diepte van de uitdrog ingszo ne c.q. de bovenk ant van
de perkolatie zone;
- toetsin g van het concep t van het ef f ektiev e vochtg. ehal te en dan met
name
voor matig fijne zandgro nden;
- bepalin g van de verbli jftijd in de bovens te 1 à 2 m van de onverz adigde
zone
rekenin g houdend met de period ieke uitdrog ing en herbev ochting alsmed e
het
moment waarop een bepaald e veront reinigi ng op het maaive ld terech t komt
(winte r- of zomerh alfjaar );
--invlo ed van disper sie en eventu eel adsorb tie of afbraak op de bereken
de
verbli jftijd.
• Aan de hand van de granul aire samen stelling en de geogen ese (onderm eer
stuwing) van het gebied nagaan of het concep t van vertik aal transp ort overal
opgaat .
• Bepalin g van het neersla govers chot in het bebouwde gebied , dit mede
in relatie
tot de aard van de bebouw ing.
• Verifi katie van het modelc oncept door het uitvoe ren van kolomp roeven
in het
laborat orium. Tevens moet worden nagega an welke veldex perime nten er mogeli
jk
zijn.

V

6.

rijksinstituut voor drinkwatervoo rziening

-

-·

literatuur
1. ANDERSON, J.L. and J. BOUMA, 1977
Water movement through pedal soils. II: Unsaturated flow.
Soil Sci Soc. Am. J. 41: 419-423.
2. BIGGAR, J.w. and D.R. NIELSEN 1967.
Miscible displacemen t and leaching phenomenon. Irrigation of agriculture
land.

Agromony 11, ASA Madison, Wiscousin, 254-274.
3. BOUMA, J.,

c.

BELMANS, L.w. DEKKER and w.J.M. JEURISSEN, 1983.
Assessing the suitability of soils with macropores for subsurface liquid
waste disposal.

J. of Envir. Qual. Vol. 12, No. 3, pg. 30_5-311.

4. BUISHAND, T.A. en C.A. VELDS, 1980
Neerslag en verdamping. Klimaat van Nederland 1. K.N.M.I. De Bilt.

5. DAY, P.R. and W.H. FORSYTHE, 1957.
Hydronamic dispersion of solutes in the soil moisture stream. Soil Sei. Soc.
Am. Proc. 21: 477-480.
6. DRECHT, G. VAN, 1982
Model voor het niet-statio naire transport van water en een opgeloste stof in
een kolom grond (model ONZAT).
RID-medede ling (in voorbereidi ng).
7. INFORMELE GROEP VERDAMPING, 1983
Eindrapport van de Informele Groep Verdamping.
Dienst Waterbeheer Gelderland, Arnhem (in voorbereidi ng).
8. KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT, 1957
Frekwenties van k-daagse neerslagsom men op Nederlandse stations. Deel 4:
Utrecht.
K.~.M.I.-~appor~

De Bilt.

34

V

rijksi nstitu ut voor drink water voorz ienin g

35

9. LAAT, P.J.M . De, 1980
Model for unsa turat ed flow abov e a shall ow wate
r-tab le appl ied to a regi onal
sub- surf ace flow prob lem.
Agri c. Resc h. Rep. 895, Wag ening en.
10. LANEN, H.A. J. van, 1983
Ver blijf tijd in de onve rzad igde zone van zand
gron den in gebi eden met diep e
gron dwa tersp iege ls.
H20 (in voor bere idin g).
U. RYHINER, A.H. en P.E. RIJTEMA, 1963

Bere keni ng van de gemi ddeld e groo tte van de verda
mpin g van naal dhou t (Pin us
Nigr a, aust rica , ··L) volg ens de meth ode Mcil roy.
I.c.w .-ste ncil 129/ 0863 /30.
12. RIJTEMA, P.E. , 1969
Soil mois ture fore cast ing
.I.c. w.-n ota 513.
13. STICHTING VOOR BODEMKARTERING
Bode mkaa rt van Nede rland , scha al l
- kaar tblad 32-W est Ame rsfoo rt
- kaar tblad 39-W est Rhenen.

50000

14. TYLER, o.o. and G.w. Thomas, 1981
Chlo ride movement in undi sturb ed soil colum ns.
Soil Sci. Soc. Am.. J. 45: 459- 461.
15. WAUTERS, F., 1980 .
Expe rime ntele stud ie van de strom ing van een
poll uent in een kuns tmat ige
zandbodem.
Afst udee rwer k, Faku lteit der Toeg epas te Wete nsch
appe n, Vrij e Univ ersit eit
Brus sel.

V

rijksinstituut voor drinkwatervoorzie niitg

36

_bijlagen

•

•

V

rijksinstituut voor drinkwatervoo rziening

37

Bijlage 1.
Het berekende gemiddelde neerslagove rsc:hot (mm jaaza-1) voor versc:hiUen de kombinaties neerslagsta tion,bodemg ebru.ik en bodemgeste ldheid voor de periode 19'13 t/m 1976.
Neerslasstatio n P.S. Groenekan
bodemgebruik /vegetatie

dun*cultuurdek

grof**

matig dik*cultuurdek

dik*cultuurdek

.

fijn **

grof

fijn

grof

fijn

_.,

• grasland
• uaal.dbos

290

343

342

2SS

228

• zandverstuivin g
•akkerbouw

361

Neerslagstatio n P.S. Soestduinen
bodemgebruik /vegetatie dun cultuurdek

.

grof

fijn

matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof

fijn

grof

fijn
~

•grasland
•naaldbos

358

413
343

425

401

336

310

399
313

282

428

418

·su

• zandverstuivin g
• akkerbouw

443

Neerslagstatio n De Bilt
bodemgebruik /vegetatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof

fijn

•grasland
•naaldbos

286

grof

fijn

grof

fijn

339

339

251

224

• zandverstuivin g
• akkerbouw

*

**

dun, matig dik en dik cultuurdek; respektieveli jk < 30, 30-50 en> 50 cm
grof en fijn: respektieveli jk grof en fijn zand
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Bijlage 1. (vervolg)

Reerslasstatio n Soesterberg
bodemgebruik /vegetatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof
•grasland
•naaldbos

380

• zandverstuivin g

456

307

fijn

grof

fijn

grof

fijn

369
293

•akkerbouw

Neerslagstatio n Bamersveld
bodemgebruik /vegetatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof

fijn

31.6

302

grof

fijn

grof

fijn

270

239

• g't'Uland

•naaldbos
• zandverstuivin g
•akkerbouw

Neerslagstatio n P.S. Zeist
bodemgebruik /vegetatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof

fijn

•grasland

364

330

319

317

• naaldbos

284

269

235

206

346

358

grof

fijn

• zandverstuivin g
• akkerbouw

grof

fijn
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BijZage 1. (vePVoZg)

Reerslasstation Woudenberg
bodemgebruik/vege tatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek

.

grof

•grasland

427

•naaldbos

344

fijn

fijn

grof

grof

fijn

384

329

295

322

267

• zandverstuiv:lag
•akkerbouw

Reerslagstation Wijk bij Duurstede
bodemgebruik/vege tatie dun cultuurdek matig dik cultuurdelr. dik cultuurdek
grof
•grasland
•naaldbos
• zandverstuiving
• akkerbouw

fijn

grof

fijn

•
227

212

grof

fiju
258
165
%75
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BijZage 2.
Het berekende neersZago versahot (mm jaar-1) voor versahiZZende komhinat ies neersZagstati on,bodem gebruik en bodemgesteZdheid voor een jaar met een groot neersZagovers ahot (1974).
___________ _
Neerslagsta tion

P.s.

Groenekan

bodemgebru ik/vegetatie dun cultuurdek 111atig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof

fijn

grof

•grasland
• uaaldboa

465

fijn

grof

fijn

529

529

432

407

• zandverseui v:lng
• akkerbouw

543

Neerslagsta tion P.S. Soestduinen
bodemgebru ik/vegetatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof
•grasland
• uaaldbos

555

• zandverstui ving

fijn

grof

fijn

626

641

615

537

535

SOS

grof

fijn
614

516

484

631

616

737

•akkerbouw

630

Neerslagsta tion De Bilt
bodemgebru ik/vegetatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek

-

grof

fijn

•grasland
• naaldbos
• zandverstui ving

• akkerbouw

465
' .

grof

fijn

grof

fijn

529

529

432

407

.·....

V
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Bijlage 2. (vePVoZg)
Reerslasstation Soesterberg
'bodemgebruik/vege tatie dun cultuurdek matig dik c:ultuurdek dik c:ul tuurdak
grof
•grasland

544
468

• ualdbos
• salldYerstuiviag
• akkar'bouv

fijn

grof

528

545

fijn

grof

fijll

452

647

lleerslagstation Haaersveld
'bodemgebruik/vege tatie dua c:ultuurdek matig dik c:ultuurdek dik c:ul tuurdllk
grof

fijn

grof

fija

grof

fiju

428

395

•grasland

• ualdbo•

471

455

• saadveratuiving• akkerbouw

lleerslagstation P.S. Zeist
'bodemgebruik/vege tatie dUll c:ultuurdek matig dik c:ultuurdek dik cultuurdek

-

grof

fijn

grof

fijn

grof

fijn

•grasland

532

498

487

487

•naaldbos

447

431

397

372

506

529

• sandverstuiviag
• akkerbouw

W
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BijZage 2. (vervoZgJ
Neerslagstatio n Woudenberg
bodemgebruik /vegetàtie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof
•grasland

602

•naaldbos

509

fijn

fijn

grof

grof

fijn

558
493

489

.· 459

436

• zandverstuivin g
•akkerbouw

Neerslagstatio n Wijk bij Duurstede
bodemgebruik /vegetatie dun cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof
• .graaland
•naaldbos

fijn

grof

fiju

grof

fijn
397

353

340

276

• zandverstuivin g
• akkerbouw

•
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BijZage 3.
Het berekende neersZa goversc hot (mm jaar-1 J voor verschiZZende kombina ties neersZagsta tion,bod emgebru ik en bodemgesteZdheid voor een jaar met een gering neersZagove rschot (1975).
Neerslags tation

P.s.

Groenekan

bodemgeb ruik/vege tatie dun cultuurde k matig dik cultuurde k
dik cultuurde k
grof

fijn

grof

•graslan d
•naaldbo s

206

fijn

grof

ZS8

255

172

145

• zandverst niving
• akkerbouw

Neerslass tation

p.s.

fijll

273

Soestduill ell

bodemgeb ruik/vege tatie dun cultuurde k maFig dik cultuurde k dik cultuurde k
grof
• grasland
•naaldbo s

28S

• zandverat uivillg

fijn

grof

fijn

337

347

325

271

261

237

grof

•

fijn
323

236

207

350

33.6

417

• akkerbouw

355

Neerslag station De Bilt
bodemgeb ruik/vege tatie

dun cultuurde k matig dik cultuurde k dik cultuurde k

1
grof

fijn

•grasland
•naaldbo s

I· --

206

grof

fijn

grof

fijn

258

255

172

146

• zandverst uiving

1
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Bijlage 3. (vervolg)
Neerslagstation Soesterberg
bodemgebruilc/vege tatie dun c:ultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
..

grof

fijn

• grasland

295

274

• naaldbos

224

211

• zandverstuiving

358

grof

fijn

grof

fijn

284

• akkerbouw

Neerslagstation Hamersveld
bodemgebruik/vege tatie dun cultuurdek utig dik culeuurdek dik c:ultuurdek
grof

fija

231

118

grof

fijn

grof

fijn

183

157

•grasland

•naaldbos
• zandverstuiving
• akkerbouw

Neerslagstation

P.s.

Zeist

bodemgebruilc/vege tatie dun c:ultuurdek lllat 1g dik cultuurdek dik culeuurdek
grof

fijn

grof

fijn

grof

fijn

~

•grasland
•naaldbos

310

276

265

262

232

218

184

153

278

309

• zandverstuiving
• akkerbouw

V
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BijZage 3. (Ve!'VoZg)
Reerslasstation Woudenberg
bodemgebruik/vegetatie dua cultuurdelt matig dik cultuurdek dik cultuurdek
fijn

grof
•grasland

371

•naaldbos

287

fijn

grof

grof

fijn

329
274

263

239

209

• zandverstuiving
• akkerbouw

..
Heersl45statioa Wijk bij Duurstede
bodemgebruik/vegetatie dua cultuurdek matig dik cultuurdek dik cultuurdek
grof

fijn

179

160

grof

fijn

grof

fijn

•grasland
• naaldbos
• zandverstu.iviag
• akkerbouw

127

