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1 Inleiding
Dit onderdeel van de Cursus Rivierkunde Overijsselse Vecht behandelt
interactie van een rivier met de watervoerende laag waar hij doorheen
stroomt en die hij draineert of - in Nederlandse omstandigheden- soms ook
voedt.
In het eerste deel van dit cursusonderdeel ga ik in op het "handmatig"
berekenen daarvan op basis van de fysica. Dat leidt tot formules die voor hun
toepassing in de praktijk inzicht vereisen in de opbouw van de ondergrond
en bepaalde hydraulische eigenschappen daarvan. Dit is de klassieke,
zogenaamd deterministische methode.
In het tweede deel van dit cursusonderdeel behandel ik het interpreteren van
waargenomen fluctuaties van de grondwaterstand in de nabijheid van een
rivier op basis van tijdreeksanalyse. Dit is een van oorsprong stochastische
methode, die geen beroep doet op de fysica, althans niet op kennis van de
bodemopbouw en bodemparameters. Niettemin levert hij fysisch inzicht op,
zij het vooral ter plaatse van het meetpunt.
Dit tweede onderdeel is vooral interactief en leent zich minder voor een
syllabus. Tijdens de cursus zal uitgelegd worden wat tijdreeksanalyse is, en
de methode zal gedemonstreerd worden aan de hand van
waarnemingsreeksen van de grondwaterstand die afkomstig zijn van
peilbuizen die in de omgeving van de Overijsselse Vecht staan. In het kader
van deze cursus is het doel om vast te stellen welk deel van de fluctuaties van
de grondwaterstand toe te schrijven is aan de rivier.
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2 De differentiaalvergelijking
Vermoedelijk is de cursist wel vertrouwd met de verschillende gedaanten die
de differentiaalvergelijking voor de stijghoogte van grondwater kan
aannemen, maar voor de volledigheid leid ik hem eerst af, in een vorm die
van toepassing is op de interactie van een brede, diepe rivier met het
grondwater.
De wiskundige vergelijking die opgelost moet worden om het verloop van de
grondwaterstand te beschrijven, is gebaseerd op twee principes:
de waterbalans
en
de wet van Darcy.
De waterbalans is een algemene behoudswet, die feitelijk geen wet is maar
een axioma. Behoudswetten worden in vrijwel alle takken van fysica
gepostuleerd. Pas door er een empirische wet aan toe te voegen, ontstaan
wiskundige vergelijkingen die betrekking hebben op een specifiek medium.
Zulke empirische wetten heten constitutiewetten. In ons geval speelt de wet
van Darcy die rol.

Figuurl: Schematische dwarsdoorsnede over een aquifer die grenst aan een diepe
rivier
Figuur 1 stelt een dwarsdoorsnede voor van een uitgestrekte watervoerende
laag die grenst aan diep open water. Er is een gelijkmatig verdeelde
aanvulling van bovenaf, met intensiteit R (van recharge, (m/ d)), die in de tijd
variëert. Ook het rivierpeil h, (m) fluctueert in de loop van de tijd.
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Figuur 2: Elementaire waterbalans
Ik beschouw eerst de waterbalans over een stukje aquifer met breedte dx (m),
gedurende een zekere tijd dt (d) (figuur 2). In die tijd stijgt de
grondwaterspiegel een stukje dh (m) . De hoeveelheid water die links per
tijdseenheid het elementje binnenstroomt noem ik q (m2/ d). Omdat er van
bovenaf water bijkomt, terwijl dus ook nog eens de grondwaterspiegel stijgt,
stroomt er rechts niet precies q uit. De verandering noem ik dq, dus de
uitstroming rechts is q + dq. Als de grondwaterspiegel over een hoogte dh
stijgt, dan is de waterschijf die daarmee gemoeid is kleiner dan dh, want er
kan alleen water geborgen worden in de poriën, en dan nog alleen in het deel
van de oriën dat lucht bevat. Ik moet daarom dh vermenigvuldigen met een
er · scoëfficiënt S (van storage). Sis een dimensieloze factor, die in de
praktijk in zandige grond vaak in de buurt van 0,15 uitkomt; dat is ongeveer
de helft van de porieruimte.

{in - uit)gedurende dt = verandering van de berging
In formulevorm:
{qdt + Rdxdt}- {(q + dq)dt} = Sdhdx

(1)

(Controleer dat de dimensies van de verschillende termen gelijk zijn) .
Uitwerken geeft
dq
dh
R--=Sdx
dt

(2)

Hiermee kan ik nog niet heel veel, want deze vergelijking bevat twee
onbekenden: q en h . Om die te kunnen oplossen heb ik een tweede
betrekking nodig tussenq enh. Hier komt de wet van are te pas. Hij luidt:
dh
q=-kDdx
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(3)

In woorden: q is evenredig met het verhang dh / dx van de grondwaterspiegel.
Hoe sterker de grondwaterspie el helt, hoe sterker de ~ondwaterstoming is.
De evenredigheidsconstante D (m2/ d) wordt het lioorlaatvermo e van de
watervoerende laag genoemd. Het is een hydraulische eigenschap, ook wel
bodemconstante genoemd, waarvan de numerieke waarde
proefondervindelijk vastgesteld moet worden.
Ik heb nu dus twee vergelijkingen, (2) en (3), met twee onbekenden, q en h,
waarvan ik er naar keuze één kan elimineren. Het is gebruikelijk om q te
elimineren, want h kan gemakkelijk in een peilbuis waargenomen worden.
Voor q is dat veel lastiger. Na enig rekenwerk volgt
d~ h

dh

kD - = S--R
dt
dx~

Hierin is dus
kD
h(x, t)
x
S

t
R(t)

doorlaatvermogen van de watervoerende laag (m2/ d)
grondwaterstand (m)
afstand vanaf een te zelf de kiezen nulpunt (m)
freatische bergingscoëfficïënt (-)
tijd verlopen sinds een zelf te kiezen begintijd (d)
gelijkmatig verdeelde aanvulling (m/ d)

it is de differentiaalvergelijkin voor de ondwaterstand in ee
homo ene watervoerende laa . Hij geldt op iedere plek x in de aquifer en
op elk moment t .
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3 Enkele rivierformules 1: Edelman
3.1

Inleiding

In de volgende twee hoofdstukken behandel ik een paar formules die het
gedrag van de grondwaterspiegel beschrijven als gevolg van fluctuaties van
het rivierpeil. Daarna haal ik een formule aan die beschrijft hoe de
grondwaterstand nabij een rivier op neerslag reageert.

3.2

De formule van Edelman: plotselinge verhoging van het rivierpeil

Om van differentiaalvergelijking (4) tot een formule te komen die het verloop
van de stijghoogte h voor een concreet geval beschrijft, moeten twee
randvoorwaarden opgegeven worden, bijvoorbeeld de waarde van h(t) op
twee plaatsen, en een beginvoorwaarde, dat is de vorm van h(x ) op het
begintijdstip. Wiskundigen hebben dat aangetoond. Ik kan het ook wel
enigszins aanvoelen: omh uit (4) op te lossen moet bij wijze van spreken eerst
twee keer naar x geïntegreerd worden. Daarbij komen twee
integratieconstanten tevoorschijn, die overigens functies van de tijd mogen
zijn (maar niet van x ). Om specifiek te worden moet dus op twee
verschillende plaatsen het verloop van h in de tijd bekend zijn. (Het mag ook
de afgeleide van h naar x zijn) . Meestal kiest men als plaatsen waar het
verloop van h in de tijd wordt opgegeven de randen van het "modelgebied"
(vandaar de term randvoorwaarden). Er moet ook nog een keer
naar t geïntegreerd worden, waarbij een derde integratieconstante opkomt,
die overigens een functie van x mag zijn (maar niet van t ). Om specifiek te
worden moet dus het ruimtelijke verloop van de grondwaterstand op een
bepaald moment bekend zijn. Het is gebruikelijk om dat moment t = o te
noemen. De oplossing zegt dan alleen iets over het gedrag van de
grondwaterspiegel voor waarden van t die groter dan 0 zijn (vandaar de term
beginvoorwaarde).
m van de differentiaalvergelijking tot een formule te komen moet dus o
ee plaatsen het verloop van de grondwaterstand in de tijd bekend zijn, e
p t = Omoet het verloo van de ondwaterstand als functie van x e eve

Verschillende rand- en beginvoorwaarden leiden tot verschillende formules.
In de loop der tijd zijn er een paar standaardgevallen bekend geworden onder
de naam van de onderzoeker die de formule (vermoedelijk) voor het eerst
publiceerde. Er zijn ook veel oplossingen bekend die geen naam hebben. Hoe
het vinden van een oplossing in zijn werk gaat is een interessante vraag, maar
de cursus biedt geen ruimte om daarop in te gaan. Het klinkt misschien
ontluisterend, maar in wezen is het een kwestie van uitproberen. De juistheid
van een eenmaal gevonden oplossing is echter altijd te verifiëren door hem in
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te vullen in de differentiaalvergelijking. Als hij daaraan voldoet, en ook aan
de randvoorwaarden en de beginvoorwaarde, dan heb je de goede
uitdrukking gevonden. (Wiskundigen maken er een punt van om na te gaan
of er misschien nog meer oplossingen bestaan die aan dezelfde voorwaarden
voldoen, maar voor praktijkmensen is dat vaak om fysische redenen al wel
duidelijk).
Eén van de eerste oplossingen is van Edelman (1947), die voor de
Gemeentelijke Waterleidingen Amsterdam werkte (nu is dat een onderdeel
van Waternet). Hij beschouwde het geval zonder neerslag (dus R = 0 ).
Opt = 0 verloopt de grondwaterstand horizontaal en is het niveau gelijk aan
het niveau van het open water, dat nul gesteld wordt. Dat is dus de
beginvoorwaarde. Het peil van het open water wordt plotseling verhoogd
met h0 • Dat is één randvoorwaarde. De tweede randvoorwaarde is dat er
oneindig ver weg niets gebeurt. delma wilde weten hoe het
grondwaterniveau reageert, als functie van de afstand x en de tijd t. Ik geef
hier alleen zijn resultaat:
h(x,t) = 0

(t < 0)

h(x, t) = h11 erfc(::

2

Js)

Vklli

(t;::: 0)

De functie erfc is de complementaire errorfunctie of complementaire
foutenintegraal, die bekend is uit de kansrekening. (Inderdaad:
grondwaterstroming is in wezen een kansproces: de waterdeeltjes botsen
willekeurig op elkaar. Er is weleens een onderzoeker geweest die
grondwaterstijghoogteproblemen oploste met een geavanceerde dobbelsteen,
maar zijn methode bleek niet erg efficiënt te zijn, behalve als de
grondwaterstand alleen op enkele punten uitgerekend hoefde te worden).
Omdat erfc zoveel toepassing kent, is hij standaard beschikbaar in
wiskundeprograma' s als Matlab en in spreadsheetprogramma' s als Excel.

Opdracht 1: Maak een grafiek die het verloop van de grondwaterstand op
verschillende tijdstippen weergeeft als functie van x. Kies h0 = 1 m, S = 0.15,
kD = 600 m 2/d. Kopieer de grafiek in de ruimte die opengelaten is voor figuur
3.1

In de eerste opzet van deze syllabus ging ik ervan uit dat de cursisten een computer
ter beschikking zouden hebben. Nu dat niet het geval is, voeg ik de figuren zelf toe.

1
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(5)

Formule van Edelman (1)
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Figuur 3: Verloop van de grondwaterstand ten gevolge van een plotselinge
stijging van het rivierpeil ter plaatse x=O. Tijdstippen: t = 0:10:100d.
Bodemconstanten: S = 0.15, kD = 600 m2/d. De grondwaterstand stijgt eerst
snel, maar van lieverlee steeds langzamer. Theoretisch zal de grondwaterspiegel
na zeer lange tijd horizontaal lopen.

Opdracht 2: Maak voor dezelfde bodemconstanten een grafiek die het verloop
van de grondwaterstand op 100 m van de rivier weergeeft als functie van de
tijd. Kopieer de grafiek in de ruimte die opengelaten is voor figuur 4.
Formule van Edelman (2)

0.8
~

0.6

)(

'E 0.4

0.2
0

0

50

100

150

200

t (dagen)

Figuur 4: Verloop van de grondwaterstand in de tijd ten gevolge van een
plotselinge stijging van het rivierpeil met 1 m, in een peilbuis die 100 m uit de
oever staat. Bodemconstanten: S = 0.15, kD = 600 m2/d. Na enig uitstel stijgt de
grondwaterstand eerst snel, maar van lieverlee steeds langzamer. Theoretisch
zal de grondwaterstand na zeer lange tijd het rivierpeil evenaren.
Het lijkt misschien alsof de formule van Edelman twee parameters bevat,
namelijk Sen kD. Ze komen echter alleen voor in de combinatie S / kD, dus
wiskundig gezien bevat de formule maar één parameter. Het is bijvoorbeeld
onmogelijk om in de setting van figuur 3 Sen kD afzonderlijk af te leiden uit
grondwaterstandswaarnem ingen. (Grondwatermodelbouwer s zijn zich
daarvan doorgaans niet bewust).
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3 .3

Van staprespons naar blokrespons

Omdat het rivierpeil plotseling verhoogd wordt en daarna constant blijft,
wordt formule (5) wel gekarakteriseerd als ta res on . Staprespons is een
verzamelnaam; als de ondergrond anders in elkaar steekt gaat formule (5)
niet op, maar de formule die dan wel opgaat wordt evengoed staprespons
genoemd. Als het rivierpeil na een zekere tijd Tweer plotseling daalt tot zijn
oorspronkelijke niveau, dan wordt de reactie van de grondwaterstand op het
complete proces van stijgen en dalen lokres on genoemd. (Het verloop van
het rivierpeil als functie van de tijd ziet er dan namelijk grafisch uit als een
rechthoek of blok). Het verloop van de grondwaterstand is voor dat geval
gemakkelijk af te leiden uit (5):
h'(x,t) = h(x,t)-h(x,t -T)

(6)

Opdracht 3: Maak voor dezelfde bodemconstanten een grafiek die het verloop
van de grondwaterstand op 100 m van de rivier weergeeft als functie van de
tijd als het rivierpeil gedurende 50 dagen een meter opgestuwd wordt, om
daarna weer naar zijn oude niveau terug te keren . Kopieer de grafiek in de
ruimte die opengelaten is voor figuur 5.
Formule van Edelman (3)
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Figuur 5: Verloop van de grondwaterstand ten gevolge van een plotselinge
stijging van het rivierpeil met 1 m op t = 0 , gevolgd door een plotselinge daling
na 50 dagen, in een peilbuis die 100 muit de oever staat. Bodemconstanten:
S=0.15, kD=600 m2/d.
Opdracht 4: Doe hetzelfde nog eens voor het geval dat het rivierpeil na 50
dagen maar een halve meter daalt, om pas na 100 dagen naar zijn oude niveau
terug te keren. Kopieer de grafiek in de ruimte die opengelaten is voor figuur 6.
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Formule van Edelman (4)
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Figuur 6: Hetzelfde als figuur 5, maar nu daalt het rivierpeil in twee stappen.

3.4

Reactie op een willekeurig verlopend rivierpeil (1): superpositie

De reactie op een willkeurig verlopend rivierpeil is nu te vinden door de
tijdas op te delen in eindige tijdsintervallen (bijvoorbeeld de intervallen
tussen de tijdstippen waarop het peil gemeten is). Binnen de intervallen
wordt het rivierpeil constant genomen. Op die manier wordt het verloop van
het rivierpeil benaderd door een hele reeks blokjes. De respons op ieder
blokje is bekend, zodat we het verloop van de grondwaterstand kunnen
berekenen door alle responsen op te tellen. Dit is niet anders dan wat we
deden om figuur 6 te construeren; alleen zijn er nu veel meer blokjes. Figuur 7
geeft een voorbeeld.
Vechte1Weerd beneden de stuw

0.5
~

0)

r.

0
-0.5
Jan06

Jan07

Figuur 7: Het verloop van de grondwaterstand (zwarte lijn) in dezelfde
peilbuis, met als rivierpeil het peilverloop van de Overijsselse Vecht in 2006
(dat is de grijze lijn).

3.5

Reactie op een willekeurig verlopend rivierpeil (2): convolutie

Ik moet bekennen dat ik bij het maken van figuur 7 gesmokkeld heb. Ik heb
geen superpositie toegepast, maar convolutie. Dat gaat veel sneller en het
resultaat is hetzelfde. Wat convolutie is, komt in het tweede deel van dit
cursusblok aan bod, als we kijken naar het interpreteren van
grondwaterstandswaarnemingen. (Een goed leesbaar verhaal over convolutie
is "Do a bit more with convolution", door Theo Olshoorn, Ground Water: JanFeb 2008, 46 (1) 13-22).
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4 Enkele rivierformules 2: De
Polderfunctie van Bruggeman
4 .1

Inleiding

Uit figuur 7 blijkt dat hoogfrequente fluctuaties van het rivierpeil vrij snel
uitdempen; althans voor de bodemconstanten die we voor dat voorbeeld
kozen. Op 100 meter uit de oever is alleen nog een trage fluctuatie over,
waarvan de maxima en minima behoorlijk naijlen op de rivier. Als het
rivierpeil lang op een hoger niveau gehandhaafd blijft, zal volgens het
Oschema van Edelman op den duur de stijghoogte in de hele watervoerende
laag niettemin dit niveau bereiken (zie figuur 4). Dat is niet erg realistisch; er
zijn haast altijd wel drainerende middelen, zoals slootjes en greppels, die de
reactiemogelijkheden van de grondwaterspiegel beperken, zodat ook de
uiteindelijk invloed van een permanente peildaling in de rivier een beperkte
reikwijdte heeft. Meestal vinden modelbouwers het teveel moeite om met alle
kleine slootjes rekening te houden. Om er vanaf te zijn, doen ze dan wel of het
hele gebied door een weerstandslaagje bedekt is, dat onder water staat. De
slootjes worden bij wijze van spreken ruimtelijk uitgesmeerd over het hele
modelgebied. Het denkbeeldige weerstandslaagje wordt oedin sweerstan
genoemd. De waarde van de weerstand die aan dat laagje toegekend moet
worden, houdt natuurlijk op één of andere manier verband met de
afmetingen van de slootjes en hun onderlinge afstand. In west-Nederland is
er meestal ook nog een echte weerstandslaag (echt, in tegenstelling tot de
rekenkundige voedingsweerstand) aanwezig. Voor formules om de
numerieke waarde van de voedingsweerstand onder verschillende
omstandigheden in te schatten, verwijs ik naar Maas (2002) en Maas (2008). In
de praktijk hanteert men echter vaak de volgende vuistregel:

4 .2

De voedingsweerstand (in dagen) is gelijk aan de slootafstand (in meters). Bij
mijn weten bestaat er geen goede verklaring voor, maar qua orde van grootte
werkt het aardig. Voor een discussie over deze vuistregel verwijs ik naar de
rubriek Hatsi-kD in Stromingen (3) 1 (1997) p 57 e.v. (Maas, 1997).

4 .3

De

olderfunctie van Bruggeman

Bruggeman loste differentiaalvergelijking (4) op onder de aanname dat de
aanvullingsterm R evemedig is met het verschil tussen de stijghoogte h en het
slootpeil p (m) . Hoe hoger h boven het slootpeil uitkomt, hoe meer water er
naar de sloten gaat, in plaats van naar de rivier. De evemedigheidsconstante
is de bewuste voedingsweerstand. Differentiaalvergelijking (4) gaat daarmee
over in
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(7)

Voor dezelfde rand- en beginvoorwaarden als Edelman vond Bruggeman
h(x,t)

=0

(t::;; 0)

h(x,t)=h0 {exl..ierfc(~ rc:s- + o=)+e-x 1 .?.erfc(~ rc:s-- o=)}
2
2..tVI v~
uvl v~
waarin

A de zogenaamde preidingslengt is:

À=

JkiiS .Het peil

{t>O)

h0 van

de

rivier wordt hier overigens gemeten ten opzichte van het slootpeil, dat net als
de voedingsweerstand tot op zekere hoogte denkbeeldig is. Op t < 0 hadden
de rivier en de sloten dus hetzelfde peil. Op t = 0 ging het rivierpeil plotseling
omhoog met h0 , maar de sloten hielden hun oude peil. Het belangrijkste
effect van de sloten is dat het grondwaterpeil op enige afstand van de rivier
niet voor 100% meestijgt. Formule (8) is overigens één van de honderden
formules uit het indrukwekkende boek "Analytica! Solutions of
Geohydrological Problems", dat een compilatie geeft van Bruggemans werk
voor het voormalige Rijksinsituut voor Drinkwatervoorziening (Bruggeman,
1999). Omdat de specifieke combinatie van complementaire errorfuncties die
formule (8) laat zien in allerlei toepassingen bleek terug te komen, doopte
Bruggeman deze formule met de naam "polderfunctie". De formule mag er
indrukwekkend uitzien; hij bevat uitsluitend functies die standaard
beschikbaar zijn in wiskunde- en spreadsheetprogramma's. Vandaar de
volgende
Opdracht 5: Voer opdracht 2 nog een keer uit, maar nu met de formule van
Bruggeman. Kies de voedingsweerstand cv = 200 dagen . Plot de uitkomst samen
met die van opdracht 2 in één grafiek, zodat het verschil duidelijk wordt.
Kopieer de grafiek in de ruimte die opengelaten is voor figuur 8.
Edelman vs Polderfunctie
Edelman
- - Polderfunctie
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Figuur 8: Verloop van de grondwaterstand ten gevolge van een plotselinge
stijging van het rivierpeil met 1 m, in een peilbuis die 100 m uit de oever staat.
Bodemconstanten: S = 0.15, kD = 600 m 2/d, cv= 200 d. Dit is hetzelfde geval als
figuur 4,maar nu zijn er drainerende waterlopen, waardoor het eindniveau
maar een fractie is van de stijging van de waterstand in de rivier. Het
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(8)

eindniveau wordt ook veel eerder bereikt dan in het geval van Edelman, dat ter
vergelijking ook in deze figuur is afgebeeld.

Het blijkt dat - althans voor de gekozen bodemconstanten - de invloed van de
rivier op de grondwaterstand sterk beperkt kan worden door de
aanwezigheid van drainerende waterlopen. Natuurlijk hangt e.e.a. af van de
waarde van de voedingsweerstand.

4.4

De formule van Mazure

Om te weten hoe hoog het grondwaterpeil uiteindelijk komt als het rivierpeil
permanent wordt op gezet, moet in formule (8) de tijd t heel groot gekozen
worden. Het is handiger om in de differentiaalvergelijking (7) de term
oh / ot nul te stellen en het probleem opnieuw op te lossen. Het resultaat is de
formule van Mazure (1932):
(9)

waarin A. = ~kDcv . Deze formule bevat feitelijk nog maar één parameter,
namelijk de spreidingslengte A. .
Opdracht 6: Maak een grafiek van het uiteindelijke verloop van de
grondwaterstand in een raai loodrecht op een rivier, ten gevolge van een
permanente peilverhoging van 1 m, als kD = 600 m 2/d en cv = 200d. Kopieer de
grafiek in de ruimte die opengelaten is voor figuur 9.

Formule van Mazure
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Figuur 9: Formule van Mazure. Bodemconstanten: kD = 600 m 2/d, cv = 200 d,
dus spreidingslengte A. = 346 m. Als er drainerende watergangen zijn, dan
dempt de invloed van een permanente peilmaatregel op de rivier veelal
exponentieel uit.

Cursus Rivierkunde Overijsselse Vecht 28 augustus 2008 Onderdeel Grondwater
25 augustus 2008
- 17 © Kiwa Water Research

4.5

Vuistregel: nvloedssfeer = 3 À

Om de ruimtelijk invloed van een ingreep in de grondwaterhuishouding te
schatten houdt men vaak een afstand van driemaal de spreidingslengte aan.
Het zou wel een interessante oefening zijn om voor de Overijsselse Vecht een
kaart te maken waarop de invloedssfeer als een band aan weerszijden van de
rivier is aangegeven. Daarvoor is het nodig om de doorlatendheid kD en de
voedingsweerstand cvte schatten.

4.6

Reactie op een willekeurig verlopend rivierpeil

Net zoals in het geval van de formule van Edelman kunnen we vergelijking
(6) gebruiken om een blokresponsfunctie te construeren. Vervolgens kunnen
we de reactie op een willekeurig verlopend rivierpeil berekenen via
superpositie of via convolutie. Figuur 10 toont hetzelfde geval als figuur 7,
maar nu zijn er drainerende waterlopen die de invloed van de rivier dempen.

0.5

-- ----- - Edelman
- - Polderfunctie

01~~~=~----=j
-0_5 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
Jan06

Jan07

Figuur 10: Het verloop van de grondwaterstand in een peilbuis op 200 m uit de
oever, met als rivierpeil het peilverloop van de Overijsselse Vecht in 2006. Het
verschil met figuur 7 is dat er nu drainerende waterlopen zijn die de invloed
van de rivier dempen. De voedingsweerstand is cv = 200 d. De stippellijn geeft
de uitkomst als de formule van Edelman gebruikt wordt.

Het blijkt dat het effect van dat drainerende waterlopen op de fluctuaties van
het rivierpeil hebben heel wat minder spectaculair is - bij de gekozen
bodemconstanten, tenminste - dan het effect op de uiteindelijk stijghoogte dat
in figuur 9 getoond werd.
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5 Enkele rivierformules 3: de invloed van
neerslag en verdamping
In de vorige hoofdstukken zagen we dat de invloedssfeer van een rivier, die
bij Edelman oneindig groot is, in de praktijk door de aanwezigheid van
drainerende waterlopen sterk beperkt kan worden. Er is nóg een reden
waarom de invloedssfeer van een rivier in een vlak land vaak niet zo heel
groot kan zijn: het neerslagoverschot legt er beperkingen aan op. In
Nederland is er gemiddeld jaarlijks een neerslagoverschot van ca 250 mm. Als
de aquifer oneindig uitgestrekt zou zijn, zoals Edelman aanneemt, dan zou de
hoeveelheid neerslagwater die als grondwater afgevoerd moet worden
oneindig groot zijn. Dat kan natuurlijk niet: de grondwaterspiegel zal al gauw
tot aan het maaiveld stijgen, waarna het al dan niet kunstmatig tot
oppervlakkige afstroming komt. Vandaar al die sloten en greppels die de
mensen graven. Laten we eens aannemen dat er geen sloten zijn; op welke
afstand van de rivier loopt het grondwater dan - gemiddeld over een aantal
jaren beschouwd - tegen het maaiveld aan?

-x

B

Figuur 11: Waar loopt het grondwater in een vlak gebied tegen het maaiveld aan?
Figuur 11 geeft een schets van het vraagstuk. Het is aantoonbaar dat de
grondwaterspiegel parabolisch verloopt, volgens
NO
h(x)-h, = 2kD x(2B-x)

(10)

waarin h(x) de grondwaterspiegel is, h, het rivierpeil, NO het
neerslagoverschot, kD het doorlaatvermogen van de watervoerende laag, x de
afstand vanaf de oever en B de afstand waar het grondwater tegen het
maaiveld aanloopt. (Dit is de formule van Hooghoudt voor de opbolling van
de grondwaterspiegel in een perceel met breedte 2B ). De grootste opbolling
treedt op als x = B . Hij bedraagt
NO 2
mv-h = - B
2kD
r

(11)

waarin mv de maaiveldhoogte is. Hieruit volgt dat
(12)
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Voorbeeld: Als kD=600 m2/d, mv-h, =2m en N0=250 mm/j=0,68xl0-3 m/d,
dan is B = 1880 m. Omdat bewoners het doorgaans niet zover laten komen dat
het grondwater gemiddeld aan het maaiveld staat, wordt op deze manier de
ruimtelijke invloed van de rivier overschat.
Dit is natuurlijk bedoeld als een indicatie. In de winter is het anders dan in de
zomer, en wie wat langer naar figuur 11 kijkt, beseft wel dat het verloop van
het maaiveld heel veel invloed heeft op de lengte B . Als het maaiveld steil
oploopt, kan de invloed van een permanente peilverandering weldegelijk ver
doorwerken.
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6 Conclusies
Hoewel één en ander van de locale bodemconstanten afhangt, kan men
stellen dat de natuurlijke fluctuaties van het rivierpeil in het grondwater naar
verhouding snel uitdempen. Dit is zowel voor het schema van Edelman als
voor dat van de Polderfunctie het geval (zie figuur 10).
Een permanente peilverandering werkt in het algemeen veel verder door in
het grondwater. In dit geval is er wél een duidelijk verschil tussen het schema
van Edelman (geen sloten) en het schema van de Polderfunctie (wel sloten)
(zie figuren 8 en 9). In vlak land gaat het schema van Edelman (met zijn
oneindig uitgestrekte aquifer) echter niet op, omdat onder invloed van het
neerslagoverschot het grondwater al op betrekkelijk korte afstand van de
rivier tegen het maaiveld aanloopt. In hellend terrein kan bij afwezigheid van
sloten de invloed van een permanente peilverandering in de rivier zich wel
ver in het grondwater voortplanten.
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7 Het gebruik van grondwatermodellen
Het is algemeen gebruik om voor dit soort vraagstukken
grondwatermodellen in te zetten. Daar is niets mis mee; grondwatermodellen
kunnen beter rekening houden met de bodemopbouw en de geometrie van
het probleem. Een beperking van grondwatermodellen is dat de gevoeligheid
van de uitkomsten alleen te achterhalen is door uitproberen. Het zou een
goede gewoonte zijn om eerst met papier, potlood en Excel of een
wiskundeprogramma een analyse uit te voeren. Daarmee komt men beslagen
ten ijs, en verrassend vaak blijkt de vraag die men had daarmee al voldoende
beantwoord te zijn. Ook als men in de positie verkeert dat men de uitkomsten
van een grondwatermodel kritisch moet beoordelen, is het goed om de
gevoelige details met de hand na te rekenen. Bedenk dat de uitkomsten van
grondwatermodellen altijd sterk afhangen van subjectieve keuzes die de
modelbouwer heeft moeten maken, en die zelden duidelijk in het
begeleidende rapport teruggevonden kunnen worden; laat staan dat hun
consequenties eenvoudig te doorgronden zijn.
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