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Vierde lezing in de reeks Jong en Oud 
in de Hydrologie (JOH!) - Hydrologische 
snoeptrommel 

MIEKE HULSHOF EN SIMON VAN MEIJEREN

In de NHV-serie Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) ontmoeten we de hel-
den achter onze hydrologische parameters, functies en theorieën. Tijdens 
JOH! bezoeken we bedrijven in de watersector en discussiëren we (infor-
meel) over verleden, heden en toekomst van de hydrologie. Op 17 oktober 
vond de vierde JOH! plaats bij de Veldmeetdienst en Laboratoriumgroep van 
het Ingenieursbureau Rotterdam met Ir. Bram Bot. Bram Bot, onder andere 
bekend van het Grondwaterzakboekje, schotelde de deelnemers een "een 
potpourri van leuke en verrassende grondwaterkwesties voor", zoals hij het 
zelf omschreef.

Opzet van de avond
Bij deze vierde JOH! mochten we in totaal ongeveer 35 belangstellenden ontvan-
gen, waarvan de helft studenten en young professionals. De avond startte met 
een korte introductie van de NHV en een welkomstwoord van Ella van der Hout 
namens het Ingenieursbureau Rotterdam. Halverwege de avond was er een inter-
mezzo waarin afstudeerder Nàdia Mobron vertelde over de resultaten van haar 
onderzoek naar het hydraulisch functioneren van wadi's in Rotterdam. Tegen het 
einde van de avond waren de gasten welkom in de veldwerkruimtes en laborato-
ria van het ingenieursbureau; na de lezing van Bram en de presentatie van Nàdia 
was dat dé kers op de taart. Zie Afbeelding 1 voor een impressie van de avond.

Lezing Bram Bot
Bram heeft het Ingenieursbureau Rotterdam gevraagd of de lezing bij hen 
plaats kon vinden. Niet alleen omdat hij daar in het verleden enkele opdrachten 
voor uitvoerde, maar ook vanwege de ontwerpen van grote (haven)werken die 
daar worden gemaakt. Dat maakt het werk een stuk spannender: er kan serieus 
iets misgaan/instorten.

Bram heeft geen formele opleiding als hydroloog gehad, maar heeft de kennis 
al doende bij elkaar gesprokkeld. Daarbij had hij wel een vliegende start als 
geotechnicus en moest hij bij IWACO snel het grondwater in, omdat daar nu 
eenmaal een vacature voor was. Het maakte hem ook niet zoveel uit. Hij was 
leergierig en bereid om "over de schutting te kijken" en om kennis van op-
pervlaktewaterexperts, geotechnici, scheikundigen en vele anderen samen te 
brengen om tot slimme oplossingen voor water in de ondergrond te komen. Na 
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IWACO heeft Bram tientallen jaren als zelfstandig adviseur gewerkt en parallel 
daaraan de laatste 10 jaar als auteur van het Grondwaterzakboekje.

Dan begint Bram aan zijn hydrologische snoeptrommel. De deelnemers moeten 
even wennen. Bram verrast iedereen met het ene weetje na het andere. Soms 
gaat het over ordes van grootte in de geohydrologie, soms over verrassende 
uitkomsten van onderzoeken, soms over ingewikkelde hydrologische discus-
sies die hij sterk versimpelt. De inzichten volgen elkaar in hoog tempo op; de 
deelnemers zijn verrast, overrompeld, geïnspireerd. Hieronder een greep uit 
hetgeen de revue zoal passeerde:

• Water is een zeer goede buffer voor temperatuur. Met de energie die nodig is 
om een hoeveelheid water 1 graad Celcius op te warmen kun je diezelfde hoe-
veelheid water ook optillen naar 426 m;

• Het is soms verraderlijk om isolijnen te tekenen vanuit een aantal bekende 
punten. Soms is er geen ruimtelijk patroon, maar zijn de waarnemingen ei-
genlijk realisaties van een stochastische variabele zonder ruimtelijke samen-
hang. Het verschil wordt duidelijk wanneer je een semi-variogram tekent. Als 
nabijgelegen punten geen op elkaar gelijkende waarden hebben, is er waar-
schijnlijk geen ruimtelijk patroon, maar een toevallige verdeling;

• Hoe natter een onverzadigde bodem, des te beter is de doorlatendheid. Een 
eenmaal natte plek zal daarom meer water aantrekken, waardoor preferente 
verticale 'regenpijpen' ontstaan. Dat is een belangrijke afwijking van de ge-
bruikelijke 1-D modellering van de onverzadigde zone. We moeten als hydro-
logen deze processen echt veel beter gaan begrijpen. In perioden van grote 
droogte zoals in 2018 gaan dit soort processen een belangrijke rol spelen in 
het functioneren van hydrologische systemen;

• Ooit was er een schooltje waar het grondwater de tegels van de keldervloer 
optilde. Als oplossing werd gesuggereerd om de vloer dicht te maken met 
bewapend beton. Gelukkig werden er op het allerlaatste moment experts bij-
gehaald die konden uitleggen dat het schooltje zou gaan drijven als de vloer 

Afbeelding 1     Schematische voorstelling van de invloedssfeer van een stuw in een A-watergang

Afbeelding 1     impressie van vierde JOH! met als titel "Hydrologische snoeptrommel"
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gedicht zou worden. Dat was niet de bedoeling; dan toch maar een perma-
nente bemaling…;

• Het is belangrijk om een goed gevoel voor ordes van grootte te hebben, bij-
voorbeeld voor herhalingstijden. Kort door de bocht is de extreme afvoer van 
1/100 jaar tweemaal de waarde van 1/1 jaar. Handig om te weten, toch?

• Vloeistoffen vermengen zich nauwelijks in de grond. Een injectie van vloeistof 
leidt hoofdzakelijk tot verdringing. De interactie met het korrelskelet (ionen-
uitwisseling; ad- en desorptie) is echter zeer intensief;

• Eens was Bram betrokken bij een raadselachtige situatie waarbij kruipruim-
tes onder water stonden maar niemand wist waar het water vandaan kwam. 
Uiteindelijk ontdekten Bram en collega's de stromingsrichting van het water 
doordat de temperatuur iets opliep in een bepaalde richting. Hiermee kon-
den ze bepalen waar het water ongeveer vandaan kwam. Wat bleek: een van 
de buurmannen had indertijd een visvijver aangelegd en had zelf wat zitten 
solderen aan waterleidingen. Met een flink lek als gevolg, wat niet zichtbaar 
werd voor die buurman omdat de Rotterdamse waterleiding toen nog niet was 
bemeterd.

Aan het eind van zijn lezing vertelde Bram dat hij graag een derde druk wil 
uitgeven van het Grondwaterzakboekje. Hij zoekt nog mensen die hem daarbij 
willen helpen!

Presentatie afstudeeropdracht Hydraulisch functioneren wadi's
Studente Nàdia Mobron heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan 
naar het hydraulisch functioneren van wadi's. Er worden steeds meer wadi's in 
Nederland aangelegd, maar hoe deze precies functioneren is vaak onduidelijk. 
De doelen zijn vaak ambitieus: het verlagen van de piekafvoer, het vertragen 
van de afvoer als geheel en indien mogelijk ook nog het totale volume van de 
afvoer verminderen. Oók in een omgeving met slecht-doorlatende bodem, hoge 
grondwaterstanden en kwel. Om iets over het functioneren van de wadi's te 
kunnen zeggen heeft Nàdia heel veel gemeten aan de wadi's in de Zeno-Buurt, 
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Rotterdam. Haar belangrijkste bevindingen waren dat:
• afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de bodem en de beworteling van de 

vegetatie, fijne deeltjes bij een hoge ledigingstijd tot verstopping van het sys-
teem kunnen leiden;

• wadi's individuele buien vaak goed kunnen opvangen (o.a. 15 tot 30% volume-
reductie), maar moeite hebben met opeenvolgende buien;

• infiltratie in de omringende grond in poldersituaties meestal nihil is (wat in 
verband met beperkte afname van het volume als een nadeel wordt gezien), 
maar waardoor het effect op omliggende grondwaterstanden minimaal is (wat 
als positief wordt gezien);

• de infiltratiecapaciteit sterk samenhangt met de porositeit, welke afhankelijk 
is van het groen en het bodemleven. Vaak is het evenwicht er pas na onge-
veer twee jaar;

• wadi's het slechtst functioneren aan het eind van de winter wanneer, door de 
lage temperaturen, de dynamische viscositeit van het water en daarmee de 
doorlatendheid laag is en de vegetatie in een mindere conditie verkeert.

Een perfecte wadi bestaat niet, maar om een wadi zo goed mogelijk te laten 
functioneren is het belangrijk om de drain onder het grondwater te leggen, te 
zorgen voor een toplaag van niet meer dan 20 cm met een hoge doorlatendheid 
en te verzekeren dat de vegetatie gezond is en blijft (voldoende zonlicht, ver-
wijderen van bladafval en beperken van de ledigingstijd).

Veldwerkruimtes en laboratoria Ingenieursbureau Rotterdam
Na de lezingen mochten de deelnemers een kijkje nemen in de veldwerkruimtes 
van het ingenieursbureau. Het enthousiasme was groot! Velen werken dagelijks 
vanachter het bureau met allerlei resultaten van veldwerkonderzoeken, maar 
weten eigenlijk niet precies wat daarbij komt kijken. Een kijkje in de keuken 
werd daarom zeer gewaardeerd. Sondeerwagens, volledig ingerichte veldwerk-
auto's, geofysica-apparatuur, een breed scala aan loggers, CTD-TD-Baro-divers, 
bodembemonsteringsapparatuur en nog veel meer.

Afsluiting
Na afloop van de lezing waren Bram, Nàdia en medewerkers van het Ingenieurs-
bureau Rotterdam tijdens een gezellige borrel beschikbaar voor vragen en om 
na te praten.

Met dank aan Bram Bot, Nàdia Mobron, Ella van der Hout, het Ingenieursbureau 
Rotterdam en alle deelnemers voor de mooie avond en de bijdragen aan dit 
verslag.

Houd www.nhv.nu in de gaten voor meer informatie over volgende JOH!-lezin-
gen. Hopelijk tot dan!
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