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Voorwoord

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd tussen december 1997 en mei 1998
bij het IBN-DLO afdeling Aquatische Ecologie te Leersum.
In het derde jaar van de opleiding milieutechnologie aan de hogeschool IJselland te Deventer
is in het kader van de oriënterendestage dit rapport tot stand gekomen.

Het uiteindelijke resultaat was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de enkele personen.
Allereerst natuurlijk Piet Verdonschot, mijn begeleider ter plekke, voor de mogelijkheid om
hier stage te lopen.

Verder zou ik Martin van den Hoorn willen bedanken voor het helpen met allerlei klusjes en
het vertellen van allerlei dingen over de beken.

Verder ook alle andere mensen in het koetshuis die oplossingen hebben helpen bedenken en
er voor gezorgd hebben dat dezestageplek als erg leuk ervaren heb.
Tenslotte wil Michiel Flooren bedanken voor het organiseren van deze stage plek waar ik mij
erg op mijn plek voel.
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Samenvatting

In het kader van het NOP (Nationaal Onderzoeks Plan) wordt er gekeken naar de stabiliteit

van de verschillende substraten in de beek en het koppelen van macro-fauna aan deze
substraten. Door middel van het bepalen van een kritische stroomsnelheid boven de
verschillende substraten kan er iets gezegd worden over de stabiliteit van het substraat in de
beek.
Er wordt een kritische stroomsnelheid bepaald in de tien beken die bemonsterd worden in het
kader van het NOP.

De volgende methode is gevolgd voor het bepalen van de kritische stroomsnelheden boven de
verschillende substraten in de beek:

Veld onderzoek——— stroomsnelheden gemeten in de beken

vergelijking stroomsnelheden met Hjulström grafiek

|

fijn zand mogelijk getransporteerd

|

korrelgrootte analyse als controle

Korrelgrootte analyse —— diepte, stroomsnelheid en korrelgrootte invullen in
formule van ‘Van Rijn’

|

Volgens formule ‘Van Rijn’ zandtransport mogelijk

meetgoot om zandtransport te bekijken
Meetgoot —_—» meten van zandtransport door middel van drie experimenten
conclusie: De hoeveelheden zand in de bodemval wisselen zeer sterk.

Om deze reden kan erg geen terug koppeling naar de formule van “Van Rijn’ plaats
vinden.
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1

Inleiding

1.1

Inleiding

Voor een beeksysteem vormtde hydrologie de basis. Voor het stroomgebied zijn de
waterprocessen neerslag, verdamping en grondwaterstroming van groot belang. Zonder deze
waterprocessen kunnen beken niet stromen.
Op de beekbodem spelen zich verschillende processen af, waarbij sedimenttransport een
belangrijke rol speelt. Als er ingrepen plaats vinden in de beek zal dit altijd invloed hebben
op het sedimenttransport.
1.2

Achtergrond van het project

In het kader van het NOP (Nationaal Onderzoeks Plan) Mondiale Luchtverontreiniging en
Klimaatsverandering voert het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek een meerjarig project
uit.

Een onderdeel hiervan is het koppelen van soorten via het substraat aan de hydrologie van de
beek. Aan de hand hiervan kan een hypothese opgesteld worden voorte verwachte
klimaatsveranderingen en de effecten in de beek op deze veranderingen.
In dit kader is de kritische stroomsnelheid voor het substraat van groot belang. De kritieke
stroomsnelheid is de stroomsnelheid waarbij het deeltje erodeert, (in suspensie raakt) en
getransporteerd wordt ofjuist gedeposeerd (op de bodem bezinkt) wordt.
Door meneer Hjulström is een grafiek gemaakt waarbij stroomsnelheden transport of
depositie van bepaalde korrelgroottes veroorzaken.
Het onderwerp kritische stroomsnelheid boven verschillende substraten in de beek in het
kader van klimaatsverandering is gebaseerd op een keten van verwachtingen.
Bij een te verwachte klimaatsverandering van 1°C voor 2050 zal waarschijnlijk de zomer
neerslag veranderen en meer in de vorm van zware buien vallen. Een mogelijke invloed van

deze zware buien is dat de stroomsnelheid in de beek periodiek zal gaan veranderen.

Veel beken in Nederland zijn wat afvoer betreft sterk afhankelijk van het neerslagpatroon. Ze
volgen op afgevlakte wijze de fluctuaties in de neerslag. Door de neerslag veranderingen
zullen mogelijk verschillende substraten gaan transporteren en kunnen verschillende habitats
voor organismen verdwijnen.
Substraten als de kleiige en lemige substraten worden door minder dieren bewoond. De
substraat structuur maakt het ingraven en bewegen moeilijker. Ook slibrijke plaatsen zijn
minder geschikt als vestigingsplaats voor dieren in stromend water.
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In de beek zelf bepalen lokale waterstromen voor een belangrijk deel het ontstaan en
verwijderen van substraatmoza’i eken zoals bladdammen, zand- en grindbanken en
detrituszones. Deze lokale waterstromen hebben vele mogelijke ontstaanswijzen.

Veel beekdieren leven in de bovenste centimeters van het substraat omdat ze hier minder

stromingsstress ondervinden terwijl de zuurstofvoorziening nog goed is. Als deze bovenste

centimeters wegspoelen zullen deze dieren verstoord worden.

1.3

Probleem- en doelstelling

Hetis niet duidelijk hoe groot het transport van de verschillende substraten in de beek is.
Door het meten van kritische stroomsnelheden kan gekeken worden of substraat transporten
erg groot zijn.

De probleemstelling die hieruit voortvloeit is als volgt:

-

Bij welke stroomsnelheid worden verschillende substraten in een beek
getransporteerd?

Het doel van het onderzoek is dan ook als volgt:
-

Het bepalen van kritische stroomsnelheden boven verschillende substraten in de beek
en deze stroomsnelheden vergelijken met de grafiek van Hjulström.

1.4

Plan van aanpak

Om antwoordte krijgen op de gestelde probleemstellingis in alle beken die in het NOP
project zitten de stroomsnelheid gemeten. Dit zijn tien beken die meer of minder natuurlijk
zijn en verspreid over het hele land liggen. Er is voor gekozen om de stroomsnelheden boven
zes soorten substraten te meten.

Met behulp van metingen hopen weeen duidelijker beeld te krijgen over verschillende

kritische stroomsnelheden
Doorde metingen te vergelijken met de grafiek van Hjulström kan er iets gezegd worden
over het mogelijk gaan transporteren van het substraat in de beek.
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1.5

Opbouw van het verslag

In het eerste deel van het rapport is de basis voor het uit te voeren onderzoek gegeven. Verder

is ook de probleem- en doelstelling gegeven. In hoofdstuk twee wordt hettransport van het
sediment beschreven. In hoofdstuk drie gaat het voornamelijk over de verschillen die bestaan
tussen een natuurlijke beek en een genormaliseerde beek en wat voor invloed dit kan hebben
op het sediment transport.
In het vierde hoofdstuk is ingegaan op de verschillende soorten substraten die er bestaan en
welke stroomsnelheid er boven deze substraten heerst.

In hoofdstuk vijf en zes zijn de methode en het gebruikte materiaal en de hieruit volgende
resultaten beschreven. Vervolgens zijn in de hoofdstukken zeven en acht de conclusies
beschreven en is de discussie en de aanbevelingen beschreven.
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2.1

Sedimenttransport
Inleiding

Albert Einstein vond het probleem van het sedimenttransport in de rivier zo complex dat hij

tegen zijn zoon zei: “ Amazing! When I wasat the piont ofchoosing my topic I had exactly

the same ideas. I never told anybody aboutthis. However, after more detailed serious
consideration it became clear to me that this was too difficult a subject. Hence, I optedfor
the simpler aspects ofphysics.”

Bij een grote rivier kun je je inderdaad voorstellen dat de sedimenttransporten verschrikkelijk
groot zijn. De verplaatsing van de substraat varieert van plaats tot plaats en van uur tot uur.
De verplaatsing zal voornamelijk plaatsvinden bij hoog water. Als de snelheid van de piek
maar langzaam afneemt heeft de bovenlaag van het sediment veel tijd om een grove
bovenlaag te vormen. Als het water echter snel daalt zal er op minder plaatsen een bank met

grof substraat ontstaan en zal deze ook minder grof worden.
In een heel klein kabbelend beekje echter zal door een lagere stroomsnelheid het sedimenttransport minder groot zijn. De hoeveelheid en de grootte van de meegenomen deeltjes wordt
door een aantal factoren bepaald, namelijk door:

-

De stroomsnelheid van het water
De schuifspanning van de bodem

-

De beweging van het deeltje

-

Deverplaatsingssnelheid van de bodem
Het vermogenvan de stroom
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2.2

Deeltjes transport

De totale vracht die getransporteerd wordt bestaat uit opgelost en gebonden organisch en
anorganische materiaal. Deze totale vracht aan getransporteerd materiaal kan onder verdeeld
worden in de volgende groepen. Zie figuur 2.1
Drijvend materiaal

Zwevend materiaal
Bedding materiaal

Figuur 2.1 Getransporteerd materiaal in een beek (Gordon et al.,1992)

- Drijvend materiaal dat bestaat uit bladeren, takjes en andere organische resten
- Opgelost materiaal dat bestaat uit chemische verbindingen,als gevolg van geologische

afzettingen en neerslag
- Zwevend materiaal is weer onder te verdelen in:
- gesuspendeerd materiaal
- bedding materiaal
Het transport van zwevende materialen vindt op de volgende wijze plaats.
In het algemeen vindt het transport van bedding materiaal voornamelijk rollend, schuivend en
springend plaats. Dit materiaal is namelijk te zwaar om in suspensie te raken.
Naarmate de piek in het afvoer zijn hoogste puntbereikt zal de hoeveelheid getransporteerd
bodemmateriaal toenemen.
Het materiaal dat in suspensie wordt verspreid, bestaat voornamelijk uit de fijnere deeltjes en
vindt plaats als gevolg van regenval en run-off.
De variaties in gesuspendeerde materialen worden op korte termijn voornamelijk veroorzaakt
door veranderingenin de afvoer van de beek. Door een toename van de stroomsnelheid en de
turbulentie wordt de erosiecapaciteit en het transport van het sediment vergroot.
Aan het begin van de afvoerpiek zal het water de grootste hoeveelheden aan fijn materiaal
transporteren.
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De verdeling tussen de twee soorten transport binnen het zwevende materiaal heeft geen
fysische grondslag en is praktisch erg moeilijk te definiëren waar het transport ophoudt
bodemtransport te zijn en overgaat in transport in suspensie.
Einstein heeft het bedding transport gedefinieerd als het transport van sediment dat in een
dunne laag vlak boven de bedding plaats vind. Dezelaag heeft een dikte van twee keer de
korreldiameter. In deze laag is de turbulentie namelijk te verwaarlozen. Vaak zal het bedding
transport echter plaats vinden in een laag die maximaal 10 * deeltjesdiameterdik is.
Verderstelde Einstein dat de deeltjes in bedding transport gemiddeld een afstand afleggen
van honderd keer de korreldiameter onafhankelijk van de stroomcondities, de samenstelling
van de bodem en de hoeveelheid getransporteerd materiaal.
2.3

Schuifkracht

Sedimenttransport op de bodem van de beek vindt plaats doordat het water een schuifkracht
uitoefent op de bodem. Deze schuifkracht op de bodem neemt toe als het water sneller gaat
stromen.
Naarmate de diepte van het water minderis zal de waterloop eerder uitschuren dan een diepe
waterloop met dezelfde bodem. Dit komt omdat bij grotere diepte de wrijving van de bodem
afneemt en de erosie dus ook afneemt. Fijn cohesief bodemmateriaal zoals klei en leem zal
voornamelijk in een smalle diepe bedding liggen terwijl het grovere bodemmateriaal zoals
zand en grind voornamelijk voorkomen in een brede ondiepe bedding. (Yu & Wolman 1987,
Stevens 1989)
Naarmate het percentage fijn beddingsmateriaal groteris zal de breedte/diepte- verhouding
van de beek kleiner worden.
Het sediment komtin beweging wanneer de schuifkracht een minimale waarde overschrijdt.
Deze wordt groter naar mate de korrels grover zijn. Eerst neemt de stroming alleen de fijnere

bodemdelen mee en vervolgens het grofste zand tot dat er alleen nog maar grind of keien
liggen.
Verder ontstaan er ook verschillende beddingsvormen. In een kalme stroming ontstaan soms
ribbels. Ribbels zijn kleine verstoringen van de bedding. Ribbels verplaatsen zich langzaam
stroomafwaarts door erosie van het sediment aan de bovenstroomse kant, gevolgd door
depositie aan de benedenstroomse kant.
Als de stroomsnelheid vervolgens weer afneemt zullen de keien en het grind langzaam weer

bedekt worden met zand en slib door sedimentatie.
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3

Natuurlijke en genormaliseerde beken

3.1

Inleiding

De Nederlandse beekdalen zijn ontstaan in het Laat-Glaciaal door het terugtrekkende landijs.
n
In deze periode vonden grote waterafvoeren plaats. De beken die nu bestaan liggen meestali
n
de brede met dekzand opgevulde dalen. Deze dalen zijn vaak in de loop van de Holocee
opgevuld met beeksediment. Door de verschillende afzettingen komen in de beekbeddingen
verschillende bodemsamenstellingen voor.
Uit de bodemopbouw op de plaats waar de beek stroomt kan belangrijke historische
informatie gehaald worden. Men kan zien hoe de bodem in de loop van de jaren is
opgebouwd en welke waterbewegingener plaats gevonden hebben. Zo kan afgeleid worden
welke grondwater of waterstand er in potentie haalbaar is in het beekdal.
.
Dit kan belangrijk zijn als men de beek weer in de oude staat terug probeert te brengen
Deze
De beek zorg ervoor dat het af te voeren water een weg vindt door de beekbedding.
beekbedding heeft een meanderend verloop in de lengterichting van de stroomrichting.
van de beek
De hoeveelheid water die afgevoerd wordt en de geologie bepalen samen de loop
(Gordon et al, 1992).

en heeft
De beek vindt zijn oorsprong in de hooggelegen, van nature voedselarme, gronden
bron.
een boven-, midden-, en benedenloop. De bovenloop is het gedeelte dicht bij de
van de
Er zal een toename van hoeveelheid waterzijn naarmate je meerin de benedenloop
groter
beek komt. Dit komt doordat de beek gevoed wordt met regenwater vanaf een
dat een specifieke
oppervlak en andere kwelbronnen. Voor elk gedeelte van de beek geldt

natuurlijk zijn
flora en fauna voorkomt. Er zal echter een groot verschil zijn tussen beken die
en genormaliseerde beken.

3.2

Verschillen tussen natuurlijke en genormaliseerde beken

and vrijwel
Een beek die helemaal niet aangetast is door menselijk handelen komt in Nederl
niet meer voor.
stromen en een
Toch is er een groot verschil tussen beken die meanderend door het landschap
duidelijk verschillend
recht getrokken beken. De profielen zijn, zoals hieronder weergegeven,

van elkaar. (Figuur 3.2)
|
\

(LAWM,1985)
Figuur 3.2 a. natuurlijk profiel. b. gereguleerd/genormaliseerd profiel
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3.2.1

Genormaliseerde beek

Vroeger zocht de beek de plaats op waar de mens hem liever niet zag. Daarom werd de beek
gedwongenin een recht patroon te gaan stromen en zo ontstond de genormaliseerde beek.
Een ander “voordeel” van het normaliseren van de beek is dat het water sneller afgevoerd

wordt en de omliggende gronden niet drassig worden.
Om het buiten zijn oevers treden van de beken te voorkomen wordt de bedding uit gegraven
en de bochten af gesneden. Door de egalisatie van de bodem zullen de stroomverschillen
echter verdwijnen, hierdoor zullen ook bepaalde stroomminnende soorten verdwijnen.
In droge zomers moet er echter voldoende water in de beek blijven staan om de
grondwaterspiegel hoog genoeg te houden. Om deze reden worden stuwen aangelegd die in
de zomer afgesloten kunnen worden. Ook worden zandvangen aangelegd. Dit is een

verbreding in de beek waardoor het zand kan gaan bezinkendat bij verhoogde afvoer wordt
verplaatst.
Naast het rechttrekken worden veel beken regelmatig geschoond. Bij het schonen wordt veel
organisch materiaal, zoals bladeren en takken, uit de beek verwijderd. Als dit organisch

materiaal in de beekblijft liggen zullen er dammen gevormd worden die het water vast
houden, waardoor het waterpeil weer verhoogd wordt.
In een natuurlijke beek zullen de organismen in de beek er voor zorgen dat het organisch
materiaal, voor een deel, verteerd wordt.

Doordat het debiet en de stroomsnelheid door het schonen en het rechttrekken erg hoog
kunnen worden. (voornamelijk in de winter en tijdens hevige regenbuien in de zomer) als er
veel regen is gevallen zal veel van het sediment mee gespoeld worden. Ook zullen vaak
vissen en macrofauna meegesleurd worden naar de benedenloop van de beek. Terwijl de
paaiplaatsen en woonplaatsen van de vissen bovenstrooms liggen.
In de zomerperiode zal in een beek waar aanpassingen aan gedaan zijn, gemakkelijk tot
stilstand komen, omdat de aanvoer dan zeer beperkt is door gebrek aan kwelwater van de
omliggende gronden. Bovendien wordt de stroming nog extra geremd doorde stuwen die in
de zomer neergelaten worden om zoveel mogelijk water vast te houden. Door dezestilstand
van het beekwateris de verblijftijd van het organische materiaal langer en kan de O,
voorziening in de beek sterk dalen waardoor er bij bepaalde organismen een zuurstoftekort
kan ontstaan. De inbreng van de hoeveelheid O, wordt in de zomer ook geremd omdat de
toevoer doorde beroering van het oppervlakte van de beek als gevolg van stroming wegvalt.

Door sedimenttransport zal er inslijting in het landschap plaatsvinden. Inslijting treedt op als
de aanvoer van vaste stof kleiner is dan de transportcapaciteit van de beek. Dit is vaak het
geval als een beek onder sterk verhang van een ontboste heuvel afstroomd. Vaak wordt
inslijting ook veroorzaakt door benedenstroomse uitdieping, verbreding en kanalisatie in het
verleden.
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Hierdoor gaat de beek bepaalde substraten transporteren totdat het verhang in de beek weer

hetzelfdeis als voor de veranderingen. Verder ontstaat inslijting ook door hetrechttrekken
van meanders. Het verhang wordt groter doordat er een kleinere afstand afgelegd wordt en het
hoogteverschil even grootblijft. (figuur 3.3)

Figuur 3.3 Afsnijden van een meander

3.2.2

Natuurlijke beek

De natuurlijke beek zal water goed vasthouden onder andere door het meanderen van de beek
maar vooral in het beekdal met een natuurlijke begroeiing. Ook zal het grondwater door de
minder goed gedraineerde oevergronden langer vastgehouden worden, zodat er een
voortdurende wateraanvoer kan zijn. Het verschil tussen de zomer- en de winterafvoerzal dan
ook kleiner zijn.
Verderzijn ondergelopen oeverlandenin de winter en het vroege voorjaar in natuurlijke
beken een goede paaiplaats voor bepaalde vissen en amfibieën.
Ook zullen er in een natuurlijke beek geen topafvoeren plaatsvinden omdatde stroomsnelheid
beperkt wordt door de dammetjes, uitgeholde buitenbochten, aangezande binnenbochten en
een kleiner verhang (Hynesetal. ,1970), terwijl bij zeer hoge wateraanvoeren de beek buiten
zijn oever treedt waardoorafremming van de stroming en afvoerplaatsvindt. De uitgeholde
buitenbochten kunnen na verloop van tijd in vallen, waarnade beek zijn loop kan gaan
verleggen.
In een natuurlijke beek vormt de vegetatie op de oever (via bladinval) een belangrijke rol
voor beekorganismen in de vorm van bronnen van organisch materiaal. Dit wordt in een
geschoonde beek verwijderd. Van al het organische materiaal dat een natuurlijke beek bereikt
bestaat ongeveer 30 % uit hout en 70 % uit blad. Van al het organische materiaal wordt
ongeveer 25-40 % afgevoerd naar de benedenloop van de beek en ongeveer 75-60 % wordt
ter plaatse opgeslagen in structuren of afgebroken. Waarschijnlijk is het totaal aan afvoer en

afbraak op jaarbasis in evenwicht met de hoeveelheid aangevoerd organisch materiaal.
(figuur 3.4)
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Figuur 3.4 De aan- en afvoerstromen van dood organisch materiaal (Gregory et al. 1992)

Natuurlijke beken worden vaak omgeven door bossen en houtwallen, maar ook bouw- en
weilanden kunnen aan de oeverliggen. Beken die gelegenzijn in een bosrijke omgeving
worden door de bomen gebufferd waardoor het afvoerpatroon afgevlakt zal worden.
In een natuurlijke beek zitten soorten die specifiek zijn voor een gevarieerd milieu.
Vaak zullen deze soorten niet houden van hevige schommelingen in de afvoer.
3.3.

Stroomprofiel

Het stroomprofiel van een rechte beek is min of meer parabolisch van vorm. De
stroomsnelheid is het hoogste in het midden van de beek nabij het wateroppervlak. De
stroomsnelheidis het laagst nabij de bodem.Dit is het geval in een genormaliseerde beek,
omdatin een natuurlijke beek erg veel variatie is in stroomsnelheden door het meanderen en
de organischestructuren.
Dehabitatstructuur zal in dit soort beken weinig variatie vertonen.
In een beek met een onregelmatige vorm (meanderend)is het stroomprofiel ingewikkelder.
Doordat het water tegen de oever botst en vervolgens terugkaatst. Hierdoor zullen werveling

ontstaan. In de aangezande binnenbocht treden vaak lagere en in de uitgeholde buitenbocht
hogere stroomsnelheden op. Bij de oeverin de buurt zijn vaak kleine tegenstromen, maar dat
is ook geen constant proces.
In stroomsnelheden-patroon zal dus een duidelijk verschil zijn tussen een natuurlijke en een
genormaliseerde beek.
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Ook planten hebben invloed op het stroomprofiel in de beek. Planten zorgen voor het beter
vasthouden van water. Naarmate de begroeiing op de oevers in de beek sterker ontwikkeld is
zal de stabiliteit van de beek groter zijn. In de winter is deze begroeiing minder of zelfs niet
aanwezig. De invloed van de vegetatie is in een brede ondiepe beek groter dan bij een smalle
diepe beek Dit omdat de grote van de bedding een groter invloed heeft op de stroomsnelheid.
Levend materiaal van hogere waterplanten en mossen worden zelden als voedsel gebruikt

door de aquatische fauna, met uitzondering van een bepaalde soorten kokerjuffers.
Wel fungeren de hogere waterplanten als schuilplaats en voedselbron in de vorm van algen,
ingevangen slib en afstervend plantaardig materiaal.
De bomen langs de beek kunnen er voor zorg dragen dat door de boomwortels in de beek de
bodem stabieler wordt en er meer variatie in bodemstructuur ontstaat.

Dit heeft ook weer een gunstig effect op de macrofauna en de substraten in de beek. Door
meer variatie in de bodemstructuur zal meer macrofauna en meer verschillende soorten
substraten te vinden zijn. Verder zal de beekbodem op een bepaalde hoogteblijven liggen en
niet snel inslijten door de boomwortels.
De basisafvoer wordt met een factor tweetot drie verkleind (opstuwing) door organische
structuren en obstakels. (Verdonschot et al., 1995) Onder de basisafvoer wordt de afvoer
verstaan die na een lange periode van droogte nog optreedt, voornamelijk veroorzaakt door
het toestromend kwelwater.
3.4

Instraling

Tussen de directe instraling van zonlicht en het aanwezig zijn van macro-invertebraten in
beken is dikwijls een oorzakelijk verband te leggen. De hoeveelheid zoninstralingis een
belangrijke factor voor de energie (bijvoorbeeld warmte) in het beeksysteem.
Het gesuspendeerde materiaal in de beek heeft ook invloed op de lichtintensiteit doordat zich
in stromende wateren in vergelijking met stilstaande wateren veel deeltjes in de waterkolom
bevinden. Hierdooris de lichtintensiteit lager, waardoor de fotosynthese in stromende
wateren lager ligt dan in stilstaande wateren (Hyneset al, 1970).
De temperatuur van het waterin de beek is erg afhankelijk van het zonlicht. De houtwallen
langs de natuurlijke beken zorgen ervoordat de beek beschaduwd is en vormen hierdoor een
belemmering voor de groei van waterplanten en voorkomen opwarming van het water. Bij
beeknormalisatie worden houtwallen en oeverbegroeiing verwijderd, omdat zij het onderhoud
van de beek in de weg staan.
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De gemiddelde temperatuur van het water in de natuurlijke beek is op jaarbasis 10°C. De
temperatuur van het beekwater volgt enigszins vertraagt de luchttemperatuur. In een
genormaliseerde beek zal er een duidelijk dag-nacht ritme in de temperatuurzijn omdat deze

minder beschaduwd is. Bovenstrooms zal een beek vrijwel nooit dicht vriezen. De
bovenlopen hebben een groter aandeel kwelwater en verder is benedenstrooms meestal
minder schaduw zodat hierdoor ook meer temperatuurschommelingen ontstaan.
Wel wordt een grotere watermassa langzamer opgewarmd dan een kleine watermassa.

Elk organisme heeft een maximum- en een minimum-temperatuur waarbinnen ze kunnen
leven. Hierdoor kan een bepaald organisme uitsterven door temperatuurschommelingen in
een genormaliseerde beek.

Verder zullen koudbloedige organismen bij een temperatuur stijging van Ì °C 10 % meer
activiteit gaan vertonen. In het algemeen kan gezegd wordendat deze aquatische organismen
meer zullen gaan eten in warmer water dan in koud water.
Bij meer activiteit zal ook de hoeveelheid verbruikt zuurstof toenemen waardoor er een
zuurstoftekort kan ontstaan.
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4

Substraatsoorten en stroomsnelheden boven deze substraten

4.1

Inleiding

De korrelgrootte is van direct belang voorde eventuele beweging van de korrel over de
bodem van de beek. Er zijn stenen die alleen in beweging gezet kunnen worden door

bergstromen en er zijn fijne deeltjes die een zeer langetijd nodig hebben om te bezinken en
bij geringe snelheden al bewegen.
4.2

Korrelgrootte klasse verdeling

De volgende korrelgrootte classificatie is gebruikelijk:
Klei
Slib
Zand
Grind

<
0.004 0.062 10
-

Stenen

64.0

Rots blokken

0.004
0.062
10
64.0

mm
mm
mm
mm

-

256.0

mm

>

256.0

mm

Deze groepen worden verder deze opgedeeld in fijn en grof.
Verder zijn er natuurlijk de organische substraten. Detritus ontstaat als blad en takjes geheel
afgebrokenzijn. Hetfijne detritus spoelt weg bij zeer lage stroomsnelheden en zal zich in de
beek meestal in de binnenbocht van een meander of achter een plant bevinden, ergens waar
de stroomsnelheid laagis. Het grove detritus bestaat ook uit blad en takje alleen deze zijn nog
niet zo erg vergaan dat je niet meer kunt zien wat het is geweest.

De natuurlijke aanvoer van organisch materiaal is het hoogst in de herfst. De detritus wordt
voornamelijk verplaatst tijdens afvoer pieken in het voorjaar en na zomerbuien.
Stormen kunnen ook leiden tot een sterk verhoogde toevoer van organisch materiaal naar de
beek. Omgevallen bomen, afgebrokentakken en veel blad komt in de beek terecht en kan hier
vastgehouden worden door middel van dammen. Echter kunnen structuren ook beïnvloed
worden door eenlage afvoer. Doorhet verdrogen bladdammen kunnen deze gaan verwaaien.
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De ruwheid van de bodem heeft directe invloed op de snelheidsverdeling. Bij een ruwe
bodem ontstaat een ongelijke snelheidsverdeling door de aanwezigheid van neertjes. Deze
neertjes zijn wervelingen in lager gelegen delen van de bodem die een sterk eroderend effect
hebben. Ook ontstaan er neertjes in bochten van een beek. (figuur 4.5 en 4.6) Devariatie in

stroomsnelheden boven het grind is dus erg groot.

Figuur 4.6 Neertjesvormingin de bocht van de beek
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43

Hjulstróm

Hjulström (1939) ontwikkelde het onderstaande figuur, die de relatie legt tussen de
stroomsnelheid van het water en de deeltjes grootte. Als een deeltje eenmaal in beweging is

7
5
J
2
1

as
as
a
ûs

:
utes

tavel

serceigrestte mmm
zend

lt

Demeddelde stroomsnelheid in ten/iee

zal deze net zolang bewegen tot dat de stroomsnelheid verminderd en het deeltje kan gaan
sedimenteren. (figuur 4.7)

Figuur 4.7 Diagram van Hjulstrom

Hoedeze relatie in de praktijk is „is niet bekend. Als in werkelijkheid bepaalde deeltjes al bij
veel lagere stroomsnelheid verplaatst worden of in veel grotere hoeveelheden dan
aangenomen wordt, betekent dit dat er veel meer substraat-transport in de beek zal zijn.
Dit betekent weer dat de habitats veel instabieler zijn dan aangenomen wordt. Hetis ook
mogelijk dat er minder substraat-transport in de beek is dan aangenomen wordt.
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5

Materiaal en Methode

5.1

Inleiding

Hjulström beweert dat er een verbandis tussen de korrelgrootte en de stroomsnelheid boven
dit substraat. Om dit te controleren is er besloten om boven de verschillende substraten de
stroomsnelheid te meten.

5,2

_Stroomsnelheidsmeter en meetfrequentie

De stroomsnelheid is gemeten met een Sensa stroomsnelheidsmeter. Om een goed

gemiddelde van de stroomsnelheid te krijgen moet er op elke plek meerdere metingen gedaan

worden.
53

Typen substraat

Binnen de typen substraten is boven de volgende substraten gemeten:
fijne detritus

: losse stukjes waarneembaar, niet herkenbaar

grove detritus

: stukjes tak en blad e.d. van een paar mm

fijn zand

: alle zand < 1 mm

grof zand
fijn grind
grof grind

: zand tussen 1 mm en 0,5 cm
: grind tussen 0,5 cm en 2,5 cm
: grind tussen 2,5 cm en 5,0 cm

De stroomsnelheid boven deze substraten is in de tien beken, die voor het NOP één keer in

de vijf weken opgenomen worden, gemeten.
5.4

Parameters

Boven desubstraten zijn de volgende parameters gemeten:
- waterhoogte boven het substraat
- stroomsnelheid op 0,4 * diepte van de beek
- stroomsnelheid op het substraat
Elk relatief homogeen substraat is, waar het mogelijk is in verband met de omvang van het
homogene deel van het substraat respectievelijk, in het midden, boven- en benedenstrooms

van het midden gemeten. Dit om een vergelijking te kunnen maken tussen metingen boven
een substraat.
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Later bleek dat binnen een homogeen deel van een substraat soms al grote verschillen in
stroomsnelheid aanwezig zijn.
De diepte is gemeten omdat deze een grote invloed heeft op het sedimenttransport. Dit
omdat de druk groter word naarmate de waterkolom groter is.
De stroomsnelheid wordt op 0,4 * diepte van de beek gemeten omdat hier de stroomsnelheid

Diepte, D

het gemiddelde is van het hele diepteprofiel. (figuur 5.8)

Figuur 5.8 Het verticale stroomsnelheidsprofiel (Gordon et al.,1992)

De stroomsnelheid op het substraat is gemeten omdat dit de stroomsnelheid is die op het
aanwezige substraat werkzaam is. Zo is onderzocht of er echt een rechtlijnig verband is tussen
de stroomsnelheid op het substraat en op 0,4 *d , hetgeen wordt aangenomen.
5.5

Methode

De stroomsnelheid is gemeten op verschillende substraten met behulp van de Sensa. Er is

zoveel mogelijk benedenstrooms begonnen met meten, zodat de metingen onderling geen
invloed op elkaar uitoefenen.
Ook is er geprobeerd de metingen zoveel mogelijk vanaf de oever te verrichten. Dit is echter
erg lastig omdat bij metingen nabij de oever ook beinvloed worden door deze oever waar
bijvoorbeeld wervelingen optreden. Ook liggen fijne zandbanken en grindbanken vaak in het
midden van de beek, waar niet makkelijk bij gekomen kan worden als de beek breed is

zonder in de beek te gaan staan.
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5.6

Stroomsnelheden meten

en.
Allereerst is de stroomsnelheid herhaald gemeten bovende verschillende substrat
en in
Dit is niet voor elk substraat een gelijk aantal keren gemeten, omdat bepaalde substrat

sommige beken niet of weinig voorkomen.
De resultaten van de metingen zijn per substraat vergeleken en zo is onderzocht of er
overeenkomst is tussen grafiek van Hjulström en metingen in de beek.
Bij het substraatfijn zand is de stroomsnelheid die Hjulström als maximale stroomsnelheid
aangeeft meerdere malen overschreden.
Bij andere substratenis de stroomsnelheid echter op bepaalde plaatsen veel lager en soms iets
hogerdan verwacht. Het is mogelijk dat de stroomsnelheid recent verlaagd is en er nog geen
ander substaat zich heeft kunnen vormen.
Bij grindis het zeer goed mogelijk dat door neertjes de gemeten stroomsnelheid anders is dan
in werkelijkheid.
Hieruit zijn verschillende conclusies getrokken:
- Het is mogelijk dat de korrelgrootte niet goed geschatis en dat bijvoorbeeld grof zand
aangeduid is als fijn zand ging.

- Mogelijk wordt hetfijne zand in de beek getransporteerd op plaatsen waar de stroomsnelheid hogeris dan 0,1 m/s en de fijn zandbankenin de beek veel minderstabiel zijn.
- Hetis niet altijd mogelijk om altijd precies op 0,4*d de stroomsnelheid te meten, enerzijds
omdat de waterkolom soms erg klein is en anderzijds omdat je soms in het zand wegzakt
met de Sensa. Het is echter zo dat op verschillende plaatsen zelfs de stroomsnelheid op het
substraat een overschrijding heeft vertoont ten opzichte van de grafiek van Hjulström.
Om deze redenen is er voor gekozen om korrelgrootte analyses uit te gaan voeren op het fijn
zand. Zodat er een controle is op het goed inschatten van de korrelgrootte.
Gecontroleerd worden of het mogelijk is dat de korrelgrootte anders is dan geschat.
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5,7

Korrelgrootte analyse

In dezelfde beken waar de stroomsnelheid gemetenis zijn ook monsters voor de korrelgrootte
analyses genomen.Dit is op de volgende wijze aangepakt.
Allereerst is de stroomsnelheid boven een stabiele fijn zandbank gemeten met behulp van de

Sensa. De stroomsnelheid is gemeten op het substraat en op 0,4*d.

Er mag geen overduidelijk zandtransport op het substraat aanwezig zijn.

Om eenbeeld te krijgen over het type fijn zand is ook genoteerd of er sprake was van kale
ribbels, detritus ribbels of geen ribbels op hetfijne zand. Er is voornamelijk bemonsterd in
kaal zand. Ook is de waterhoogte gemeten op de plaats waar de stroomsnelheid gemeten is.

Op dezelfde plaats waar de stoomsnelheid gemetenis, is vervolgens een monster genomen
van de bovenste twee centimeter van het fijne zand. Dit is gedaan door een plastic buisje met
een doorsnede van 45 mm op de zandbank te plaatsen en deze 2 centimeterin het zand te
duwen.

Vervolgens is met behulp van een metsel-truffel de onderzijde van het buisje afgesloten en zo
is een monster van twee centimeter diepte genomen.
Uiteindelijk gaat het alleen om de bovenste centimeters fijne zand waar de stroomsnelheid
ook daadwerkelijk op werkzaam is.
De monsters zijn gedroogd gedurende 24 uur bij een temperatuur van 105°C en, indien nodig,
verast. Dit is alleen nodig voor monsters met veel detritus ofslib. Het verassen gebeurd in
een snelverasser bij een temperatuur van 800 °C.
Na afkoelenis het monster gewogen. Vervolgenszijn de gedroogde monsters in de
zeefschudmachinegefractioneerd. De maaswijdte van de zeven is zo gekozen dat deze
overeenkomt met de Wenthworth-schaal in mm (Tolkamp, 1980).

De zeven zijn op elkaar gezet en gedurende 20 minuten, bij eenintervalstand van 45 sec. en
een vibratieintensiteit van 7, geschud. Zo is een gemiddelde diameter bepaald aan de hand

van de gewichten van de fracties.

À

den

Mk bx

Aan de hand van.deke rrelverdeling is te zien/Áat vrijwel of altijd de veldwaarnemingen van
de korrelgrootte goed zijn. Hieruit volgt de Aypothese dat hetfijne zand in de beek al bij veel
lagere stroomsnelheden gaat transporteren.
Er bestaat ook een formule van ‘Van Rijn’ waarmee het zandtransport in de beek berekent
kan worden.
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Dit is mogelijk als de korrelgrootteverdeling „de diepte en de stroomsnelheid op dezelfde
plaats bekendzijn. Deze zijn allemaal gemeten dus kan met behulp van de formule van “Van
Rijn’ berekend worden wat het zandtransport van het fijne zandis bij de op dit substraat
werkende stroomsnelheid.

5.8

Formule van ‘Van Rijn’

5.8.1

Inleiding

Deeerste experimenten en theorieén over zandtransport zijn aangegeven door Du Boys,die al
reeds in 1897 veronderstelde dat sedimenttransport in lagen plaats vond, waarbij de snelheid
per laag naar benedentoe afneemt.
In 1948 kwam deeerste empirisch vastgestelde formule (Meyer-Peter en Muller). Van de

mensendie hierop volgde zijn Einstein en Van Rijn de belangrijkste.
In 1950 stelde Einstein een aantalstatistische formuleringen op voor de bewegingen van
rollende en stuiterende deeltjes. Van Rijn loste deze in 1984 op en kwam tot een formule.
In de formule van ‘Van Rijn’ (Van Rijn,1984) kan met behulp van diepte, stroomsnelheid en
korrelgrootte het zandtransport in de beek berekend worden.
Van Rijn gaat ervan uit dat het grootste gedeelte van het bodemtransport plaats vindt door

middel van het springen van deeltjes door de hydrodynamische krachten in het water en de
gravitatiekracht.
58.2

Formule

De formule van Van Rijn is als volgt opgebouwd:
De verklaring van de gebruikte symbolen staan vermeldt op bladzijde 26.
D.is een dimensieloze deeltjesparameter waarin de effecten van de zwaartekracht, dichtheid
en viscositeit verwerkt zijn.

D, =(

(s-D*g;
yp

)? * dso

De 6 „ geeft een minimale benodigde kracht aan om het deeltje te laten bewegen.
Wanneer D. een waarde heeft tussen 1 en 4 dan is 8,, gelijk aan:

0, =0,24/ D.
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Wanneer D. een waarde heeft tussen de 4 en de 10 dan geldt dat 8,, is:

0, = 0.14*D,~"
Als D. een waardeheeft tussen de 10 en 20 dan geldt dat 6,, is:

Q, =0.04*D,
Als D. een waarde heeft die ligt tussen de 20 en de 150 dan geldt dat 6,, is:

0, =0013*D,°?
Evenals D. en 8,, is ook T een dimensieloze parameter. Deze T geeft de verhouding tussen
de optredende schuifspanning t en de kritische schuifspanningt „:

Met hierin:

=p*
KU 2
T=p
a)

En verder:

Ter = (p —p,)* e* dso *0,,

In de formule van de optredende schuifspanning komt een korrel gerelateerdeChezycoefficient C’ oor. Deze is gelijk aan:

C =18log
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Als bovenstaande formules ingevuld worden in de basisvergelijking kan het totale
bodemtransport q;, van deeltjes tussen 0,2 en 2 mm (als de diameter anders is geldt deze
formule dus niet) berekend worden aan de hand van de volgende formule:
*D,2 *T?' * p,
9. = 0.053./(s-1)* g* djy'*

Methierin de volgende parameters:
S
=
p,/p = dichtheid sediment/dichtheid water =2.65
ds,
gemiddelde korreldiameter bodemmateriaal(m)
doo
D.

=
=

v

korreldiameter waar 90%van het bodemmateriaal togbehoort (m)
deeltjesparameter (d¢menfieloos)

kinematische viscositeit (1*10° m?/s),

T
t
Te

=
=
==

bodemschuifspanning parameter (démentieloos)
optredende schuifspanning (dgmenfieloos)
kritische schuifspanning (demenfieloos)

u
C
h

=
=
=

stroomsnelheid water (m/s)
korrel gerelateerdeChezy-coëfficiënt (dfmenpieloos)
waterdiepte (m)

6,

mobiliteitsparameter (démerttieloos)

Nahet invullen van de formule van Van Rijn blijkt het fijne zand op veel verschillende
plaatsen getransporteerd te worden terwijl het er uitziet als een stabiele fijne zand plekken. De
metingen waarvan de diameter te groot of te klein is, zijn niet meegenomen.
Nu blijkt dat in maar zes van de gevallen de stroomsnelheid te laag is om zandtransport te
veroorzaken. In de rest van de gevallen vindt volgens “Van Rijn’ wel zandtransport plaats.
Daarnais besloten om er voor te kiezen experimenteel in een meetgoot te gaan kijken hoe het
zandtransport werkelijk is, zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen de formule van
“Van Rijn’ en het werkelijke zandtransport in de beek. Met als hypothese dat het zand
transport in de beken van Nederland veel groter is dan tot nu toe aangenomen werd.
5.9

Meetgoot

Allereerst is het zand gefractioneerd met behulp van de zeefschudmachine zodat de meetgoot
gevuld kon worden met zand van ongeveer dezelfde diameter en al het zand de vereiste
afmetingen van 0.2-2 mm bezit. Bij kleine hoeveelheden zand is de bepaling van de

korrelgrootte verdeling erg lastig. Het kan gebeuren dat de afmetingen buiten de vereiste
afmetingen van ‘Van Rijn’ vallen.
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De meetgoot is gebouwd van een stuk regenpijp waarvan aan de bovenkant een stuk

uitgezaagd was. De meetgoot is gemonteerd tussen twee voorraad-bakken. In de meetgootis
een bodemval gemaakt met behulp van een plastic verhoging met in het midden een gat. Op
de plastic rand is zand gelijmd. De verhoging ligt gelijk met de hoogte van het zand in de
goot, omdat de goot rond liep was de montage in de goot erg lastig. Na verscheidene
metingen bleek dat de goot erg veel invloed van de kanten ondervond. Ook werd het zand

onregelmatig getransporteerd.
Doordat het begin van de zandvang erg abrupt is, ontstond er een kuil in het zand vlak voor
de zandvang zodat het zand langs de zijwanden verplaatst werd.

Ook bedekte de zandvang niet de hele breedte van de goot. Hierdoor ontstond naast de
zandvang een lager zand niveau omdat dit zand de hele tijd weg spoelt. Om al deze
problemen op te lossen is besloten om een andere meetgoot te bouwen.
Eris een rechthoekige dakgoot genomen, die tussen twee voorraadbakken gemonteerd is. Het
water kan rond gepompt worden vanuit de bak, die achteraan in de meetopstelling staat. Via
een pomp wordt het water naar de bak die vooraan aan de goot aansluit gepompt. Vervolgens
is een bodemval in de goot gemonteerd.

Deze bestaat uit een plankje dat aan het einde van de meetgoot gemonteerd is. Op de
bodemval is zand gelijmd en aan de voorkant is schuin oplopend gemaakt zodat het zand op
natuurlijke wijze over de bodemval kan rollen en stuiteren.
In het midden van het plankje is een gat geboord met hieraan een buisje waaronder een
emmertje met deksel geplaatst kan worden.

In de gootis in het voorste gedeelte een grovere fractie zand gelegd, om te voorkomen datal
het zand wegspoelt door de (opkomende) grote turbulentie bij de instroom. Verder is ook een
zeef geplaatst zodat er geen transport plaatsvindt aan het begin van de meetgoot.

Bij het aanzetten van de pomp is altijd eerst een kurk geplaatst in de opening van de
bodemval zodat deze niet vol stroomt met zand dat getransporteerd wordt met opkomend
water. Ook is de bodemval vooraf gevuld met water zodat er geen aanzuiging van zand
ontstaat bij het verwijderen van de kurk.
Vervolgens is steeds voor elke meting een uur gewacht voordat de kurk uit de bodemval
genomen is. De meetgoot heeft dan voldoende tijd om zichte stabiliseren bij de betreffende
stroomsnelheid.
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De opstelling van de meetgootziet er als volgt uit. (figuur 5.9)
—— me
meetgoot

ee
]

| |

voorraadbak

opvangbak

bodemval

Figuur 5.9 Opstelling meetgoot

Met één pomp was het niet mogelijk de stroomsnelheid te varieëren. Alleen doorhet
aansluiten van een extra pomp is een andere stroomsnelheid te verkrijgen. Door de meetgoot
te hellen zijn wel andere stroomsnelheden verkregen Door middel van drie standen, een

kleine helling, recht en een verval van een paar millimeter omlaag is gemeten.
Allereerst is zand in de meetgoot gedaan met een fractie tussen de 0,25-0,5 mm.

Dit is de fractie die binnen het fijne zand het meeste voorkomt. Bij de laagst mogelijke
stroomsnelheid was nog transport aanwezig. (meetgoot met een helling omhoog )
Vervolgensis besloten de korrelgrootte van het zandin de goot te veranderen. De fractie
tussen 0,5-1 mm gekozen.
Ook met deze fractie was het niet mogelijk om het zandtransport op nul te krijgen bij de
laagst mogelijke stroomsnelheid. Vervolgens is besloten niet meer de kritische

stroomsnelheid voor fijn zand te gaan bepalen, maar om een vergelijking te maken tussen de
theorie van Van Rijn en de praktijk in de meetgoot.
Eris berekend of er een verband bestaat tussen de hoeveelheden die gevonden zijn in de
zandvang en de berekende hoeveelheden op basis van de formule van “Van Rijn’. Als deze
getallen erg afwijken kan erniet gesteld worden dat het zandtransport in de beek hoger of
lager is dan verwacht.
Er is berekend hoe groot de oppervlakte van de bodemval moest zijn om al het zand te laten
bezinken. Zie voor een uitwerking van de gebruikte formules bladzijde 32. Hieruit bleek dat
de bodemval waarschijnlijk te klein was voor dezefractie. Daarna is besloten met de
korrelgrootte 1-2 mm te meten. Helaas was de resterende tijd erg kort en konden er niet zo
veel metingen meer gedaan worden.
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6

Resultaten

6.1

Beek metingen

Dein het veld gemeten stroomsnelheden zijn uitgezet in een grafiek. Hierin wordt duidelijk
welke metingen hoger dan de kritische waarde gegeven door Hjulström zijn en welke niet.
In bijlage 1.1 zijn de resultaten van de metingen van grof grind te zien. De stroomsnelheid,
die volgens Hjulström hier zou moeten gelden om net geen transport te hebben,is bij een
diameter van de korrels van 5 cm ongeveer 1,1 m/s. In de bijlage te zien is dat de
stroomsnelheid niet boven de 0,54 m/s is gemeten. Door tegenstroom door neertjes kan het
zijn dat de stroomsnelheid lager uitvalt dan hij in werkelijkheid is. Er treedt dus geen
transport van grof grind op onder de meetomstandigheden.

In bijlage 1.2 zijn de resultaten van de metingen van fijn grind te zien. Volgens Hjulström
zou bij een korrelgrootte van 2,5 cm de kritische stroomsnelheid 1 m/s zijn. De hoogste
stroomsnelheid die gemeten heb bedraagt 0,55 m/s. Ook hier treedt geen transport op.
In bijlage 1.3 zijn de res taten van de metingen van grof zand te zien. Volgens Hjulström
zou bij een korrelgroofte van 0,5 cm de kritische stroomsnelheid 0,45 m/s zijn. De
stroomsnelheid in de metingen is niet hoger geweest dan 0,29 m/s. Ook hier treedt geen
transport op onder de meefomstandigheden.

In bijlage 1.4 zijn de resultaten van de metingen van fijn zand te zien. Volgens Hjulström zou
bij een korrelgrootte van 1 mm het zand gaat transporteren bij een snelheid van
0,1 m/s. Deze waarde wordt met een stroomsnelheid van 0,27 m/s ruim overschreden.

Ook het gemiddelde ligt ruim boven de kritische waarde.

In bijlage 1.5 en 1.6 zijn respectievelijk de resultaten van de metingen van grove en fijne
detrituste zien. Deze staan niet in de grafiek van Hjulström, er is echter wel duidelijk te zien
dat van grof grind naar fijne detritus de stroomsnelheid afneemt. Bij detritusis het ook erg
lastig om een scheiding te trekken tussen fijne detritus en het grove detritus.
Daarnaast is een vergelijking mocht tussen de stroomsnelheid op 0,4*d en de stroomsnelheid
vlak op het substraat. De stroomsnelheid op 0,4 *d was vrijwelaltijd hoger dan op het
substraat. Dit was ook te verwachten op grond van het stroomsnelheidsprofiel. Echter op
bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld bij dammen bleek het juist omgekeerd. De stroomsnelheid op

het substraat was hoger dan op 0,4*d. Bij het uitzetten van bovenstaande grafieken is steeds
uitgegaan van de stroomsnelheid op 0,4*d , omdat dit bij Hjulström ook zo is.
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Het is mogelijk dat er zich ribbels op het fijne zand bevinden. Dan is er eigenlijk transport
van fijn zand in de vorm van rollende korrels. Om deze reden is boven fijn zand ook nog
gekeken naar de ribbels op dit zand.
In bijlage 1.7 is weergegeven of de ribbels op het zand voornamelijk op plaatsen voorkomen
waar de stroomsnelheid boven de 0,1 m/s van Hjulström uitkomt. De ongekleurde stippen
betreffen de stroomsnelheden met ribbels en de gekleurde stippen zonder ribbels. In bijlage
1.7 is te zien dat het niet uitmaakt of er ribbels zijn of niet, de stroomsnelheden blijven in
vergelijking met Hjulström zo hoog dat er transport plaats zal vinden.
6.2

Korrelgrootte analyse

Na het fractioneren van de monsters zijn alle fracties gewogen. Hierna is met behulp van de
volgende rekenmethode de Q10 en de Q50 bepaald. Er zijn verschillende klassen deze zijn als
volgt opgebouwd volgens de schaal van Wenthworth.
Phi klasse (-log 2 fractie)
-7
-6

Fractiebenaming
keien
keien

32- 64

-5

grote kiezelstenen

16- 32

-4

kleine kiezelstenen

8- 16

-3

grof grind

4-

-2

mediaan grind

-1
0
1
2
3
4

fijn grind
zeer grof zand
grof zand
mediaan zand
fijn zand
zeer fijn zand

5-10

silt en lutum

Fractie (mm)
128-256
64-128

8

2- 4
1- 2
0.500- 1
0.250- 0.500
0.125- 0.250
0.0625- 0.125
0-0.0625

—

Met behulp van deze schaal is het mogelijk om meetkundige deeltjesgrootte-verdeling om te
zetten met behulp van een rekenmethodein een rekenkundige deeltjegrootte-verdeling.
Hiervoor wordt de gebruik gemaakt van de Phi-schaal.
Met behulp van de Phi kan door middel van de volgende formule de korrelgrootte verdeling

berekend worden.(bijlage 2)
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Het is mogelijk dat er zich ribbels op het fijne zand bevinden. Dan is er eigenlijk transport
van fijn zand in de vorm van rollende korrels. Om dezeredenis boven fijn zand ook nog
gekeken naar de ribbels op dit zand.

In bijlage 1.7 is weergegeven ofde ribbels op het zand voornamelijk op plaatsen voorkomen
waar de stroomsnelheid bovende 0,1 m/s van Hjulström uitkomt. De ongekleurde stippen
betreffen de stroomsnelheden met ribbels en de gekleurde stippen zonderribbels. In bijlage
1.7 iste zien dat het niet uitmaakt ofer ribbels zijn of niet, de stroomsnelheden blijven in
vergelijking met Hjulström zo hoog dater transport plaats zal vinden.
6.2

Korrelgrootte analyse

Na het fractioneren van de monsters zijn allefracties gewogen. Hierna is met behulp van de
volgende rekenmethode de Q10 en de Q50 bepaald. Erzijn verschillende klassen deze zijn als
volgt opgebouwd volgens de schaal van Wenthworth.
Phi klasse (-log 2 fractie)
-7
-6

Fractiebenaming
keien
keien

32- 64

-5

grote kiezelstenen

16- 32

4

kleine kiezelstenen

-3
-2
-1
0
1
2
3
4

grof grind
mediaan grind
fijn grind
zeer grof zand
grof zand
mediaan zand
fijn zand
zeer fijn zand

5-10

silt en lutum

Fractie (mm)
128-256
64-128

8- 16
4 8
2- 4
l- 2
0.500- 1
0.250- 0.500
0.125- 0.250
0.0625- 0.125
0- 0.0625

Met behulp van deze schaalis het mogelijk om meetkundige deeltjesgrootte-verdeling om te
zetten met behulp van een rekenmethodein een rekenkundige deeltjegrootte-verdeling.
Hiervoor wordt de gebruik gemaakt van de Phi-schaal.
g
Metbehulp van de Phi kan door middel van de volgende formule de korrelgrootte verdelin
berekend worden.(bijlage 2)
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6.3

Van Rijn

De genomen monsters voor de korrelgroottezijn ingevuld in de formule van ‘Van Rijn’.
In bijlage 3 is te zien wat de resultaten zijn van de berekende formule van “Van Rijn’. De
uitkomsten van alle formuleszijn in een tabel weergegeven.
De metingen die niet zijn gebruikt omdat de diameter te groot is zijn aangegeven met een
streepje.
Bij bepaalde metingen is de optredende schuifspanningkleiner dan de kritische schuifspanning.

Er zal dan geentransport plaatst vinden in deze zandbank. Er staat dus ook geen Qb‚c gegeven.
Gemiddeld vindt er op de zandbanken waar de Qb‚c= 0,001 kg/m.s, is een transport van

31,5 g/jaar plaatsbij een breedte van de zandbank van één meter. Dit wordt uitgedrukt in de
eenheid met meters en dient dus ook omgerekend te worden voor één meter breedte. Dit is een
behoorlijke hoeveelheid. Als de zandbank een breedte heeft van 10 centimeter zal dit al tien
keer zo veel worden. Om onderzoeken of deze getallen enigerelevantie hebben is gekeken of de
metingen in een meetgoot overeenkomen met de theorie van Van Rijn onderdezelfde omstandigheden.
6.4

| Meetgoot

De zandtransportenzijn vervolgens gemeten met behulp van een meetgoot met een bodemval.
Deresultaten van de metingen gedaan in de meetgootstaan in bijlage 4.
Het zand waarmeehet eerste experimentis uitgevoerd heeft een diameter van 0,5-0,25 mm. Er
is gemeten bij een stroomsnelheid van 0,177 m/s en een diepte van 1,4 cm.
Bij de eerste meting bleek ook nog fijner zand tussen het monsterte zitten. Het was wel gezeefd
maar het bleek dat nooit al het zand van kleinere fracties verwijderd kan worden.
Er is vervolgens besloten het in de zandvang aanwezige zand steeds te zeven zodat het zand van

de juiste korrelgrootte alleen gewogen kan worden.
Nadit experiment is besloten om een groverefractie zand te nemen namelijk tussen de 1,0-0,5
mm. Het was namelijk de bedoeling om de stroomsnelheid langzaam op te voeren en dan de
kritische stroomsnelheid bepalen. Dus de stroomsnelheid waarbij net geen transport plaats vindt
en de stroomsnelheid waarbij een klein beetje zand in de zandvangterecht komt. Dit kan bij de
zelfde stroomsnelheid alleen met een grovere fractie zand.
Vervolgens is begonnen met het tweede experiment. Dit experimentis uitgevoerd met de
korrelgrootte 1,0-0,5 mm bij allereerst een stroomsnelheid van 0,229 m/s en een diepte van 1,4

cm. Na het kapot draaien van de pomp zijn nog metingen gedaan bij dezelfde fractie en een
stroomsnelheid van 0,205 m/s en een diepte van 1,5 cm.
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Bij deze metingen stroomde het watertegen een helling op. De goot was iets opgetild zodat het
water het langzaamste wat mogelijk was stroomde.

Door de hoeveelheden zandin de zandvang te vergelijken met de formule van Van Rijn is
besloten om metingen ook te doen met de meetgoot loodrecht en met een verval. Dit omdat het
bepalen van een kritische stroomsnelheid met behulp van de pompen die voorhanden zijn niet
mogelijk bleek.

Het derde experiment vond plaats met een meetgoot die loodrecht tussen de twee bakken
geplaatstis. De fractie zandis hetzelfde gebleven en de stroomsnelheid is 0,231 m/s geworden
en de diepte is 1,5 cm.
Vervolgens is de meetgoot geplaatst met een verhang van 0,5 cm. Defractie zand is het zelfde
gebleven en de stroomsnelheid is 0,282 m/s en de diepte is 1,5 cm. Het was nu de bedoeling
deze drie standen van de meetgoot (helling op, loodrecht en met een verval) met elkaar te
vergelijken.
De zandmonsters in de bodemval wisselde erg in hoeveelheden per uur. Er kan dus geen
vergelijking getrokken worden tussen de metingen.

Vervolgens is gedacht over de mogelijkheid dat de zandvangniet groot genoeg was en dat er
daardoor steeds wisselende hoeveelheden in de bodemval terecht komen.
Er is dus een berekening gedaan voor de diameter van de zandvang waarbij al het zand
gevangen kan worden. Met behulp van de volgende formules is dit uitgerekend:
Allereerst de bezinksnelheid:

y= g*(P,—Pw)*D
b

18*n

Vervolgens is gekeken of deze formule toegepast mag worden door de bezinksnelheid in te
vullen in de formule van Reynolds. Deze is als volgt:
Re= P74
n
De formule voor V, mag gebruikt worden omdatRelager is dan 2000.

Vervolgensis het debiet van de meetgoot als volgt berekend :
® = * diepte * breedte
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Nu kan het oppervlakte van de bodemvalals volgt berekend worden:

1-2
-:
Vervolgens kan de diameter van de bodemval berekend worden metde volgende formule:
d=

A
1x
4 7

Naaanleiding van het invullen van deze formule bleek dat, als gemeten wordt met een
korrelgrootte van 1-2 mm, de bodemval net breed genoegzijn om al het zandte laten bezinken.
Er is dus besloten om de resterende tijd te meten met de fractie 1-2 mm om te kijken ofer enige
regelmaatin de metingen van dezefractie komt.
Na drie maal gemeten te hebben met deze fractie bleek dat bij deze stroomsnelheid geen zand
van de korrelgrootte 1-2 mm verplaatst wordt in de bodemval. Het is nu dus niet te zeggen of de
grootte van de zandvang voldoende was vooreerdere gedane korrelgroottes. Als het mogelijk

was geweest een paar keer een week te meten was er misschien wel een hoeveelheid zand
getransporteerd. Deze lange meetperioden waren echter niet meer mogelijk.
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Discussie en aanbeveling

7.1

Discussie

In dit rapport zijn een aantal punten vermeld dieter discussie staan. Deze worden hieronder
genoemd;

In een smalle beek zijn zoveel stromingsrichtingen aanwezig dat het mogelijk is dat de
stroomsnelheid in de beek in werkelijkheid hoger is dan de Sensa aangeeft. De verschillen
tussen de maximale stroomsnelheid volgens Hjulström en de gemeten stroomsnelheid zijn
echter nogredelijk groot. Het is dus mogelijk dat de gemeten stroomsnelhedeniets hoger
zouden moeten zijn dan ze gemeten zijn.
Substraatmonsters zijn genomen voor de korrelgrootte analyse, zijn met behulp van een
metsel-truffel genomen. Echter bij een monster van de bovenste twee centimeter van het
substraat zit ook grover zand. Voor de korrelgrootte analyse maakt dit veel uit. Het zand
wordt dan veel grover ingeschat dan de stroomsnelheid werkzaam is.

Hoewel de theorie van Van Rijn ook toepasbaar is op beken, zijn de methoden toch
voornamelijk gebaseerd op kleinerivieren. In de beek is de invloed van boomwortels,
oeverbegroeiing en meanderen veel meer van invloed op het transport dan in een rivier.

Hetis bekent dat Van Rijn een hoge drempelwaarde voorde kritische schuifspanning geeft.
Het is dus mogelijk dat er wel zandtransport plaats vind terwijl de formule van Van Rijn aan
geeft dat de schuifspanning te klein is om transport plaats te laten vinden.
Zoals eerder aangegeven is het mogelijk dat de bodemvalte klein is voor het laten bezinken
van het zand met deze korrelgrootte. De bodemval zou groter moeten zijn als de korrelgrootte
kleiner is. Anders is er sprake van toeval als de korrel in de bodemval beland. Hierdoor zou

een verschil in hoeveelheid zand verklaard kunnen worden. Het is mogelijk dat de ene keeral
het zand in de bodemval valt en de volgende keer alles er net overheen gaat.

Hierbij maakt het erg veel uit met welke fractie gemeten wordt. Het beste kan gemeten
worden met een kleine fractie maar dan moet de bodemval weererg groot worden om
voldoende bezinksel te verkrijgen. Bij een kleinere fractie maakt het minderuit of een
korreltje wel of niet in de zandvang beland. Bij een grote fractie krijg je bij een korrel
verschil al een grotere fout bij te korte meetperioden.
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Het zou beter zijn de metingen bijvoorbeeld meerdere weken te laten duren in plaats van een
dag. De fout in de metingen is dan waarschijnlijk kleiner omdat de hoeveelheid ingevangen
zand groteris. Er was echter geen tijd genoeg om de meetgoot zolang aan te laten staan dit
omdat er dan te weinig metingen gedaan konden worden.

Bij lage stroomsnelhedenis er sprake van vlokvorming. Dit gebeurd meestal door vorming
van diatoméén op het zand. De zandkorrels zullen aan elkaar kleven waardoor in principe de
korreldiameter groter wordt. De korrels zullen dan minder snel gaan transporteren.
Een ander probleem betreft de stabiliteit van de pomp. De pompen functioneren niet
regelmatig. Er treden altijd kleine verschillen in stroomsnelheden op. Het is niet duidelijk hoe
groot de verschillen in stroomsnelheden zijn. De stroomsnelheden zijn wel meerdere keren
gemeten en de metingen lagen toen redelijk bij elkaar in de buurt. Ook raakt de zeef het
begin van de meetgoot verstopt met detritus waardoor deze de stroomsnelheid beïnvloed.
7.2

Aanbevelingen

Bij verder onderzoek zal er met de volgende punten rekening gehouden moeten worden:
1..
2.

Detijdsduur van de meting moetlanger zijn zodat de meetfout klein.
De bodemval opening zou groter gemaakt moeten worden zodat deze ook
geschikt is voor het meten met een kleinere korrels en waardoor ook meer zand in de
bodemval gevangen kan worden. Hierdoor zal de nauwkeurigheid toenemen.
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8

Conclusie

De maximale stroomsnelheden in de beek komen in grote lijnen overeen met de grafiek van
Hjulström. Alleen bij de fractie fijn zand is een groot verschil tussen de theorie en de
veldmetingen. Dit is waarschijnlijk een gevolg van een instabieler substraat dan aangenomen
IS.

Er kan niet geconcludeerd worden dat fijn zand in de beek altijd in beweging is. Hoe groot de
invloed van het transport is in vergelijking met het zandtransport bij opkomend water is erg
moeilijk vast te stellen.
Uit het onderzoek is gebleken dat het zandtransport van zoveelfactoren afhankelijk is dat het
waarschijnlijk erg lastig te meten is op laboratorium basis.
Het blijkt ook erg moeilijk vast te stellen of het monster genomen met behulp van de zandvang

representatief is voor de hoeveelheid zand die werkelijk getransporteerd wordt in de beek.
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Korrelgrootte analyse

Code

rode beek-1

Phi wrd.
-5
4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5-10

Fract.

Perc.

0.204
1.681
15.502
38.379
8.814
1.04
65.62

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.311
2.562
23.624
58.487
13.432
1.585
100.000

Cumul. Q

0.000
0.000
0.000
0.000
0.311
2.873 Q25,10
26.496 Q50,75
84.983 Q90
98.415
100.000

Q25.075

4.302
1.937
2.402
2.829
3.373497

mm

0.849
0.5315
0.3995
0.29275
0.203

In de kolom Fract. wordt bij de juiste Phi het gewicht in gevuld dat in het monster van die fracti
Bij het Perc. staat de formule frac/totaalvan de fractie *100
Bij de Cumul. wordt het Perc. cumulatief opgeteld. Nu moet er gekeken worden binnen welke g
ligt. Bijvoorbeeld Q25 hoort bij Phi 1 omdat dat lager dan 26,496 is. Vervolgens kan de Q uitge

worden metbehulp van de volgende formule:
Phi 1 +(10-Cumul 1)/((Cumul 2-Cumul 1). Deze formule geldt voor dit monster voor Q10.

Bijlage 2

diepte

0.13
0.155
0.16
0.167
0.15
0.12
0.15
0.16
0.21
0.095
0.093
0.093
0.107
0.12
0.093
0.087
0.07
0.11
0.105
0.137
0.105
0.105
0.102
0.078
0.065
0.06

0.145
0.294
0.295
0.307
0.294
0.276
0.314
0.295
0.298
0.275
0.283
0.164
0.279
0.22
0.274
0.107
0.254
0.167
0.256
0.263
0.272
0.295
0.265
0.21
0.231
0.23

0.4*d

zannnnnneen
# GETAL!

opmerkingen

tak ervoor
grof zand ervoor
ribbels detr. grof
ribbels detr. grof
grof detritus ervoor
fijn zand
fijn grind ervoor
ribbels
fijn zand
naast dam
detritus ribbels
fijn zand
fijn zand
dam erachter
dam erachter
tak dam ervoor
fijn zand
fijn zand
enkele ribbels
fijn zand
fijn zand
fijn zand
fijn zand
detritus ribbels
fijn zand
fijn zand

Q50

0.0003995
0.0006875
0.000534
0.0004173
0.00035
0.0003155
0.0006605
0.000837
0.0007415
0.0004295
0.0004278
0.000659
0.000717
0.000681
0.0004545
0.0004045
0.0004633
0.0005705
0.00073
0.00067 15
0.0006135
0.0007205
0.0006685
0.0004598
0.0004175
0.000755

Q10

0.000849149
0.003010998
0.001344248
0.000857865
0.000479727
0.000787691
0.001952318
0.002723828
0.002731112
0.000931589
0.000954354
0.001054423
0.002667394
0.001330473
0.000939717
0.000919165
0.000947541
0.001024
0.001632
0.001781
0.001553
0.00176
0.001489
0.0009625
0.0009405
0.000983

cr

formule van Van Rijn
voor korrelgrootte analyses
D*

Cc

0.03 50.16635
10.10573179
0.03 41.64626
17.39096521
0.03 48.19861
13.50803698
0.03 52.04444
10.55473489
8.85358229 0.034671 55.74884
7.980872036 0.037052 50.12793
0.03 44.77681
16.70797458
21.17270965 0.053637 42.67801
0.03 44.78292
18.75694648
0.03 46.99006
10.86461027
0.03 46.63501
10.82034236
45.8555
0.03
16.67003065
0.03 3969642
18.13719572
0.03 46.03023
17.22654154
11.497009
0.03 46.75583
0.03 46.40734
10.23221153
11.71834856
0.03 4447008
14.43133913
0.03 47.39675
18.46604306
0.03 43.38952
44.7861
0.03
16.98623002
43.7774
0.03
15.51906496
0.03 42.79926
18.22573154
0.03 43.87978
16.91034217
0.03 45.19357
11.62981274
0.03 4394906
10.56105887
0.03 42.97784
19.0984418

=korrelgrootte groter dan toegestaan
=kritische schuifspanning groter dan optredende schuifspanning

0.081956
0.488891
0.367489
0.341348
0.27283
0.297391
0.482416
0.468711
0.434387
0.335987
0.361258
0.12548
0.48459
0.224093
0.336898
0.052151
0.320037
0.121788
0.341491
0.338294
0.37871
0.466059
0.357793
0.211814
0.271015
0.280954

t

0.205245
0.334544
0.266499
0.213434
0.196423
0.18922
0.322696
0.726686
0.358103
0.219066
0.218262
0.322036
0.347436
0.331696
0.230509
0.207556
0.234499
0.282838
0.353101
0.327529
0.301954
0.348962
0.326211
0.232904
0.21355
0.363965

ter

-0.60069
0.461364
0.378952
0.59931
0.38899
0.571663
0.494956
-0.355
0.213023
0.533725
0.655156
-0.61036
0.394761
-0.3244
0.461539
-0.74874
0.364768
-0.56941
-0.03288
0.032868
0.254197
0.335556
0.096814
-0.09055
0.269098
-0.22807

T

H#GETAL!
------------------0.0006079
0.0011734
0.00034469
0.0006132
0.0003107
----------------------------------0.0014922
0.0010130
#GETAL!
-----------------H#GETAL!
0.000951657
HGETAL!
0.00026427
#GETAL!
#GETAL!
3.65825E-06
0.00024337
0.000362845
3.4719140E-05
HGETAL!
0.0001744
#GETAL!

Qb,c

Bijlage 3

metingen meetgoot

experiment 1
diameter (mm)
stroomsneiheid(m/s) diepte (cm)
0,5-0,25
0.1770
1.4
zandtransport g/uur
theorie
0.0002
1
0.0027
0.0150
experiment 2
meetgoot geplaatstin helling
diameter (mm)
stroomsnelheid(m/s) diepte (cm)
1,0-0,5
0.2290
1.4
zandtransport g/uur
theorie
0.0019
1
0.0008
diameter (mm)
stroomsnelheid(m/s) diepte (cm)
1,0-0,5
0.2050
1.5
zandtransport g/uur
theorie
0.0002
1
0.0028
0.0011
experiment 3
diameter (mm)
1,0-0.5
theorie
1
2
3
4

loodrecht geplaatste meetgoot
stroomsnelheid(m/s) diepte (cm)
0.2310
1.5
0.0007
0.1136
0.0031
0.0018
0.0815

NO bh WD =

meetgoot geplaatst met verval 0,5 cm
diameter (mm)
stroomsnelheid(m/s) diepte (cm)
1,0-0,5
0.2820
1.5
theorie
0.0031
0.0062
0.0258
0.3465
6.4810 ribbels
1.6569 ribbels
0.0014
0.0032

=

stroomsnelheid(m/s) diepte (cm)
0.2820
1.5
0.0036
0.0001
0.0000
3
0.0000

N

experiment 4
diameter (mm)
1-2
theorie

Bijlage 4

