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Het is opvallend dat er in de afgelopen jaren op allerlei bijeenkomsten waar
hydrologische onderwerpen aan de orde kwamen, zovéél aandacht is besteed
aan droogte en watertoevoer en zo weinig aan wateroverlast en waterafvoer.
Toch is het voor een ieder duidelijk dat de problemen van waterafvoer
eigenlijk onze grootste aandacht zouden moeten vragen.
Immers, ons land ligt voor de tielft onder de normale hoogwaterstanden
van de zee, terwijl bovendien in de winter onder 213 gedeelte van ons land
het grondwater op minder dan 1 m diep zit.
Behalve de zichtbare dreiging van zee- en rivierwater, is er dus ook nog de
onzichtbare bedreiging door het grondwater, dat gevaarlijk dicht onder onze
voeten zit.
Tegen deze bedreigingen worden wij beschermd door ongeveer 2000 waterschappen, die een ingewikkeld organisatorisch en technisch afvoersysteem beheren.
Dit afvoersysteem is aan normale siijtage onderhevig, terwijl de eisen die
aan dit systeem gesteld worden voortdurend toenemen. Nederland is daarom
eigenlijk dagelijks bezig dit afvoersysteem te repareren en te verbeteren.
Het lijkt daarom een goede gedachte van de Commmissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O., deze Technische Bijeenkomst te wijden aan een aantal problemen waarmede velen dagelijks worden geconfronteerd.
Nu moet wel direct opgemerkt worden, dat de samenvattende titel ,,Wateroverlast" enigszins ruim gesteld is. Het is namelijk niet de bedoeling problemen te behandelen die voortvloeien uit wateroverlast welke veroorzaakt wordt
door grote calamiteiten, zoals het bezwijken van zee- of rivierdijken.
Het gaat dus uitsluitend om problemen, die in verband staan met minder
catastrofale en minder spectaculaire vormen van- wateroverlast, die echter wel
veel frequenter optreden. Te denken valt aan de tijdelijke wateroverlast die
als regel optreedt na regenval van uitzonderlijke duur of intensiteit en waarbij
de bestaande afvoersystemen geheel of op bepaalde onderdelen te kort schieten.
Als voorbeeld voor dit type wateroverlast is het regenrijke najaar van 1960
te noemen. Na de grote regenval op 3 en 4 december 1960 was ons afvoersysteem op vele plaatsen niet meer in staat het water te verwerken.
Uit figuui 1 blijkt dat toen niet in de eerste plaats de poldergebieden in het
westen van ons land overlast hebben ondervonden, maar vooral de beekgebieden op de zandgronden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.
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FIG. 1. Gebieden met wateroverlast (december 1960)
FIG. 1. Areas d t h exccss of water (<Zcccmlter1960)
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Dergelijke vormen van wateroverlast kunnen allerlei oorzaken hebben.

- Allereerst kan het zijn dat de feitelijk optredende afvoeren.veel groter zijn
geweest dan de maatgevende afvoeren waarop het afwate~gsstelselis
. ontworpen en aangelegd.
Maar het kan ook zijn dat de onderhozcdstoestand van het afwateringsstelsel te wensen overliet, zodat de feitelijke afvoercapaciteit lager was dan
de ontwerp-capaciteit.
Voorts kan ook het gelmik van de gemalen en stuwen ondoelmatig geweest
zijn, waardoor de afvoercapaciteit nadelig is beinvloed.
Tenslotte kan het zijn dat de eisen t.a.v. de gewenste drooglegging waarop
destijds het systeem is ontworpen, thans veel zwaarder zijn, zodat uit dien
hoofde het afvoersysteem nu te kort schiet.
In de praktijk doen deze oorzaken zich allemaai voor, vaak in combinatie
met elkaar. De hierna volgende bijdragen beperken zich echter tot problemen
rondom de afvoerca~aciteiten de d~oogleggi?zgscisen,en gaan dus grotendeels
voorbij aan vraagstukken rondom beheer en onderhoud, al zijn deze laatste
voor het functioneren van een afvoersysteem niet minder belangrijk.

-

-

Het afvoervraagstuk is in Nederiand eigenlijk een wat merkwaardige zaak.
Zodra Nederlandse civielingenieurs of cuItuurtechnische ingenieurs in het
biitenland met ontwatering te maken.krijgen, kunnen ze niet verder werken
alvorens ze afvoermetingen hebben gedaan en regencijfers hebben bewerkt.
In Nederland daarentegen kan men rustig talrijje afwateringsplannen ontwerpen, zonder dat de ontwerper ook maar één afvoermeting doet of zich ook
maar éénmaál in de regencijfers verdiept.
De verklaring voor dit verschijnsel is tweeledig:
enerzijds beschikken wij in Nederland over een enorme e ~ a n n g terwijl
,
de hydrologische omstandigheden binnen Nederland betrekkelijk uniform
zijn; grote fouten kunnen wij dus niet meer maken,.
anderzijds zijn de in het buitenland toegepaste methoden ter bepaling van
de afvoer in Nederland niet zonder meer bruikbaar.
Willen wij echter de huidige praktijk in Nederland, die dus sterk op empirie
berust, kritisch kunnen beoordelen, dan is het nodig ons nog eens degelijk
te verdiepen in de theoretische grondslagen van het afvoervraagstuk.

-

In de l e bijdrage zal Ir. VAN KREGTENzijn hydrologisch vergootglas richten op dat gedeelte van de kringloop van het water, waarin zich de wateroverlast en'de waterafvoer afspelen.
Hij zal daarbij 3 vraagstukken behandelen:
.
ie. Hoe zit het afvoermechanisme in elkaar?

2e. Welke methoden staan er ter beschikking otn de afvoer te bepalen, en in
hoeverre zijn deze in Nederiand bruikbaar?
3e. Hoe is het gedrag van de afvoergolf in open waterlopen?
Nadat aldus de theoretische grondslagen van het afvoervraagst;k zijn belicht, zal in de 2e bijdrage Ir. BIJKERK
nader ingaan op enkele aspecten van de
huidige praktijk.
Het zal bekend zijn dat de dimensionering van de leidingen, de kunstwerken
en de gemalen, in een 'gegeven terreinsituatie vooral wordt bepaald door 3
arbitrair vast te stellen normen, die daarmee ook vooral de kosten bepalen,
namelijk:
Ie. De maatgevende afvoer waarop het stelsel moet worden berekend.
Ze. De vereiste drooglegging bij maatgevende afvoer.
3e. De aangenomen wandruwheid; dus bij aarden leidingen, de toekomstige
onderhoudstoestand.
In deze bijdrage zal de huidige praktijk aan een kritische beschouwing
onderworpen worden, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de 3
genoemde nonnen en de onderlinge samenhang die daartussen bestaat. Voorts
zal worden nagegaan wat er in de leidingen gaat gebeuren, wanneer de feitelijke afvoeren en de feitelijke wandruwheid groter zijn .dan de normatief
gestelde.
In de 3e bijdrage za1 Ir. WIND3 actuele vragen behandelen en wel:
ie. Welke eisen stelt een moderne gemechaniseerde akker- en weidebouw aan
de ontwateringstoestand van de grond?
Ze. In hoeverre zijn deze eisen zwaarder dan de traditionele eisen, die vooral
waren gebaseerd op maximale gewasopbrengsten? .
3e. In hoeverre leidt de mechanisatie in de Iandbouw .tot structuurverval van
de bovengrond en in hoeverre veroorzaakt zij hierdoor een nieuwe vorm
van wateroverlast, die ook bij diepere grondwaterstanden kan optreden?
De betekenis van een verzwaring van de landbouwkundige eisen wordt duidelijk, als men zich realiseert, dat in de komende decennia nog zeker 2/3 van
ons land voor landbouwkundige doeleinden zal worden gebruikt.
Anderzijds is het ook zo, dat nu al 213 van onze bevolking in steden of stadjes woont en dat men in hoge mate geïnteresseerd is in de waterafvoer uit
stedelijke gebieden. Ir. VELDKAMP
za1 in de laatste van deze vier bijdragen
uiteenzetten waarom de problematiek van waterafvoer in stedelijke gebieden
zo sterk afwijkt van die in landelijke gebieden. Wij zal onder meer op 3 vraag:
stukken ingaan:
]ie. 'welke normen hanteert men bij de ri~leringsberekenin~n
voor de af te
voeren hoeveelheden water en waaraan ontleent men deze normen?
Ze. Hoe is het gedrag van het water in een rioolstelsel tijdens regenval?
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Se. Waar blijft een stad met zijn water en kan er ook een discrepantie ontstaan tussen de afvoercapaciteit van een stedelijk rioleringsstelsel en dat
van d e bodem waarop dit rioleringsstelsel tenslotte moet lozen?
Als laatste bijdrage zal nog een samenvatting worden gegeven van de belangrijkste punten, die tijdens de 18e Technische Bijeenkomst op 1 l december
1962 te Utrecht werden besproken.

W. M. OTTO
Voorzitter 18e Technische Bijeenkomst

I. HYDROLOGISCHE BESCI IOUWZNGEN
S. J. VAN KREGTEN
Ingenimbureau Dwars. Ilccderik en Verfrey
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SUllI&fARY
The elemats o f the transforma~iot~
of prccipitation to run-ojf are gìven on
the basis of the diagram of tlze hydrological cycle of figzcre I. Figure 2 presents
the average yearly water balancr iir tlic wcstcrtr part o f Germuny.
A review of tAe methorls trserl to deternzirre tlzc discharge from rainfall is
given i n chapter 3. Sflecial attention is paid to tlle zlnit-hydrograph method for
surface run-off and to an analytica1 mcthod devsloped in The Netherlands for
tlzc calculation of the grot~nrlzUutcrdisclzargc (De Zeeuw method).
In chapter 4 the Behauiour of a flood waue in open channels is discwsed:
Stage and maximum discharge are controlled by wave vebcity, storage; disi
tance and by spreading of the rain.
Water nuisance in rural areas is caused by:
a. low infiltration capacity;
b. low capacity of the drainage system;
c. low capacity of tlze drainage canals or rivers or temporarily obstructed
passage of discharge int0 the sea due to high water levels.
1. INLEIDING

In deze bijdrage zal een aantal onderwerpen ter sprake worden gebradit,
die ie&er voor zich' het onderwerp van een bijdrage als deze zouden kunnen
uitmaken. Het zal daarom noodzakelijk zijn sterke beperkingen in a&t te
nemen; soms zal zelfs een ondenverp, dat in verband staat met het vraagstuk
van wateroverlast, slechts t&rloops worden genoemd.
Wateroverlast zal in het algemeen het gevolg zijn van grote neerslag, en
deze zal op zijn beurt hoge afvoer ten gevolge hebben. Daarom zal worden
begonnen met een algemene analyse van het afvoerverschijnsel. Het vraagstuk
van wateroverlast is in sterke mate verbonden met dat van hoge afvoeren.
Wenst men wateroverlast te vermijden, dan zal het noodzakelijk zijn het entwateringS.- en afwatering-stelsel zodanig te dimensioneren, dat hoge &oeren welke met een zekere frequentie zullen optreden, kunnen worden afgevoerd.
Een deel van deze bijdrage zal daarom gewijd zijn aan methoden ter bepaling
van die hoge afvoeren. Dit deel zal grotendeels worden gebaseerd op de werkzaamheden van de Werkgroep Afvloeiingsfactoren van de Studiekring voor
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Cultuurtechniek. Deze werkgroep, die sinds eind 1958 het veel omvattende
probleem bestudeert van de voor cultuurtechnische werken in rekening te brengen afvloeiïngsfactoren, zal binnenkort in een uitvoerig interimrapport de tot
nu toe bereikte resultaten bekend maken.
N a de methoden ter bepaling van de afvoeren zal een korte beschouwing
volgen over de afvoer van het water, nadat dit de open waterlopen heeft bereikt. Tot slot worden conclusies aan de hand van de voorgaande beschouwingen gegeven.
2. ALGEMENE
BESCHOUWING BETREFFENDE HET AFVOERVERSCHIJNSEL
Een analyse van het afvoerverschijnsel kan het beste .geschieden aan de hand
van het schema van de kringloop van het water (zie fig. l), ontleend aan een
nota van Ir. A. J. BAXKER(1).
De neerslag N, in welke vorm ook, valt op het bodemoppervlak of wordt .
door de vegetatie onderschept. Een deel van deze onderschepte hoeveelheid
valt
met meer of minder vertraging
op de bodem; de rest verdampt. De
totale hoevéelheid neerslag, die op de bodem terechtkomt, wordt gedeeltelijk
in lagere delen van het bodemoppervlak geborgen, de oppervlakte-berging Vl.
Hierbij kan ook worden gerekend de berging in de vorm van sneeuw of ijs. Een
deel van het water infiltreert in de grond, een ander deel Qi stroomt over het
bodemoppervlak weg en het overblijvende deel verdampt.
De verdeling tussen oppervlakte-afvoer, infiltratie en in geringere mate verdamping, hangt af van de verhouding tussen de mogelijkheid tot oppervlakteafstroming en infiltratie. Een geringe terreinhelling en veel obstakels in de
vorm van bodembedekking gev.en een grote weerstand tegen oppervlakteafstroming. Is die weerstand groot en is de infiltratie-capaciteit van de bodem
eveneens groot, dan zal weinig of in het geheel geen water tot oppervlakteafstroming komen. Is de bodem daarentegen weinig doorlatend en de weerstand tegen oppervlakte-afstroming gering, dan zal bijna al het water langs
het oppervlak tot afstroming komen.

-

-

Het geïnfiltreerde water komt meestal eerst in de z.g. niet-verzadigde zone
terecht, gekenmerkt door een 3-fasen systeem: een vaste fase bestaande uit
gronddeeltjes, een vloeibare fase van bodemvocht, en een gasvormige fase van
lucht tussen de grond- en waterdeeltjes. De mogelijkheid van de bodem om
vocht op te nemen en eventueel tijdelijk te bergen, varieert met de aard van de
grond. De berging van water in de niet-verzadigde zone is in figuur l aangegeven met V? en V'?.Hierbij is V2 het gedeelte van de berging, waarbij het
water blijft doorstromen en uitsluitend een vertraging wordt veroorzaakt. Deze
berging wordt in het schema aangegeven met een reservoir zonder bodem. De

andere soort berging Vi geeft pas afstroming als een zeker vochtgehaite is
bereikt. Deze berging wordt in het schema weergegeven door een reservoir met
overstort, dat pas begint te werken als het reservoir Yol is. Deze soort berging
geeft behalve vertraging van de afvoer ook een verlaging van de afvoertoppen.
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FIG. 1. Schema verbond tussen neerslag en afvoer
FIG. 1. Scherne relation between rainfall and discharge
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Atvoer van water uit de niet-verzadigde zone treedt op door directe afvoer
naar geulen in de bovenste grondlagen. Dat is de afvoer Qz,die in Angelsaksische landen ,,sub-surface flow" wordt genoemd. Daarnaast stroomt een hoeveelheid Q, naar het eigenlijke grondwaterreservoir in de verzadigde zone.
De stroming in de niet-verzadigde zone, hoe belangrijk ook voor het vraagstuk van de afvoer, moet Iiier verder buiten beschouwing worden gelaten. Aan
dit vraagstuk werd in 1958 de 14e Technische Bijeenkomst van de Commissie
voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. gewijd (2).
Ook de verzadigde zone werkt als reservoir V3, waarin water tijdelijk kan
worden geborgen. De werking van dit reservoir kan worden geschematiseerd
door een reservoir met een opening bij de bodem, waarbij de afvoer Q3 zal
afhangen van de hoeveelheid V3 opgeborgen grondwater.
Zowel uit de reservoirs V 2 en V'2 in de onverzadigde zone als uit het reservoir v 1 in de verzadigde zone stijgt water op door capillaire werking C, als-
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mede door opzuiging via wortels van de planten, de transpiratie Et.
Het water van de oppervlakte-afstroming Qi, de ,,sub-surface floiv" Q? en
de grondwaterafvoer Qa komen terecht in de open waterlopen. Ook hier wordt
de afvoer Q4 opnieuw beïnvloed door bergingsmogelijkheden in de rivier, V4.
Uit het voorgaande blijkt, dat het ingewikkelde proces van de transformatie
van neerslag tot afvoer een verschijnsel is, waarbij het begrip berging een zeer
belangrijke rol speelt.
Voor berekeningen van het verband tussen neerslag en afvoer heeft men de
beschikking over 2 soorten relaties. In de eerste plaats de continuïteitsvoorwaarde of waterbalans: aanvoer-afvoer = berging. Daarnaast kan men betrekkingen trachten te.vinden van de soort, die hiervoor al even werd genoemd,
b.v. de grondwaterafvoer als functie van de grondwaterberging.

VEGETATIE

UITGEDRUKT IN mm

FIG. 2. Kringloop van het water
FIG. 2. Hydrologie cycle of thc water
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Men kan een waterbalans opstellen voor korte perioden. In dat geval zal de
berging hierin een grote rol spelen. Stelt men daarentegen een waterbalans op
voor langere perioden, b.v. voor tijdvakken langer dan het hydrologisch jaar,
dan valt de berging weg. Een voorbeeld van een dergelijke waferbalans is te
vinden in figuur 2. Hierin wordt een indruk gegeven betreffende de grootte
van de verschillende componenten van de waterbalans met uitzondering van
de berging, voor westelijk Duitsland over de jaren 1890-1930,ontleend aan
KELLER
en CLOODIUS
(S).De ingeschreven cijfers geven de jaarlijkse gemiddelde waarden in mm van de verschillende componenten. Van de gemiddelde
neerslag van 771 mm per jaar komt 304 mm direct in de open waterlopen
terecht, 80 mm gaat door de-grond, 100 mm verdampt op en uit de grond, en
tenslotte bedraagt de transpiratie 287 mm. Een onzeker punt in de waterbalans
is de scheiding tussen grondwaterafvoer en de afvoer in open waterlopen. Het
grondwater voedt rivieren en bronnen, maar omgekeerd wordt ooic het grondwater door rivieren gevoed. Hier is de hoeveelheid grondwater op 50 mm gesteld; er zijn echter veel hogere cijfers voor westelijk Duitsland genoemd.
In figuur 2 is ook het gemiddeld gebruik van de industrie vermeld van 22,9
mm, waarvan 18,2 mrr, uit open water en 4,7 min uit grondwater. Het gemiddeld gebruik voor huishoudelijke doeleinden bedraagt 9 -mm, waarvan 1 mm
uit open water en 8 mm uit grondwater. Tenslotte is er nog een gebruik van
4,6 mm voor bevloeiing, waarvan 0,3 mm als afvalwater van huishoudelijk gebruik, 0,l mm uit grondwater en 4,h mm uit open water.
De figuur laat ook nog zien hoe het water via verdamping uit zee en via
evapotranspiratie op het land weer terugkomt om zijn kringloop als neerslag
te beginnen.

.

.

Een buitengewoon belangrijk onderscheid voor de wijze waarop de afvoer
tot stand komt, is het onderscheid tussen oppervlakte-afvoer en grondwaterafvoer. Beide soorten verscbilIen principieel van karakter. Voor de oppervlakte-afstroming gelden de formules van de turbulente stromingen; de grondwaterstroming kan daarentegen in het algemeen worden opgevat als een
laminaire stroming. Bij oppervlakte-afstroming komt het water veel sneller en
met minder bergingsmogelijkheden in de open waterlopen terecht dan bij
grondwaterafvoer. De ,,sub-surface flow" neemt een tussenpositie in.
In Nederland heeft men weinig oppervlakte-afvoer in landelijke gebieden.
Mogelijk is er wel ,,sub-surface flo\d"' Het grootste gedeelte van het water gaat
via de grond. In stedelijke gebieden echter is het omgekeerde het geval. Een
g r k t deel van de bodem is daar door bebouwing en verharde wegdekken voor
water ondoordringbaar. In stedelijke gebieden zal oppervlakte-afstroming de
overhand liebben.

3.

BEPALING
VAN DE AFVOEREN

a. Overzicht van de methoden

De methoden, die in de loop der tijden zijn opgesteld, zullen hier - al naar
hun belang voor de huidige hydrologie - meer of minder uitvoerig worden
behandeld. De oudste methoden, de empirische en de rationele, zullen slechts
zeer in het kort worden besproken. Een bijzondere plaats neemt een veel gebruikte methode voor rioleringsberekeningen in, waarbij de stap van regen
naar afvoer wordt gemaakt door de afvoer direct af te leiden uit de ontwerpregenval. Dit is het onderwep van de bijdrage van Ir. VELDUP (zie IV).
Hoewel vooral rationele tierekeningsmethoden nog wel worden gebruikt, hebben wij thans de beschikking over analytische methoden voor de berekening
van zowel de oppervlakte- als de grondwaterafvoer. Beide methoden zijn toe
te passen in gevallen, waarbij veel neerslaggegevens en een minimum aan afvoergegevens beschikbaar zijn.

b. De empirische methode
De eerste pogingen om tot berekening van de grootte van de maximum afvoeren t e komen werden gedaan in de 2e helft van de vorige eeuw. Men trachtte verband te vinden tussen de maximum afvoer - hoe dan ook gedefinieerd
-.en de grootte van het stroomgebied. I n al deze empirische formules wordt
de maximum afvoer evenredig met het oppervlak van het stroomgebied tot een
zekere macht (meestal tussen 0,4 en 0,8) gesteld. In de evenredigheidsfactor
worden alle niet in rekening gebrachte invloeden ais regenval, topografie, begroeiing enz. samengevat. De empirische formules zijn in het algemeen slechts
geldig voor het stroomgebied of voor de stroomgebieden, waarvoor ze zijn opgesteld.
Een bijzonder geval van de empirische methoden wordt gevormd door de
z.g. methode van de omhullende. Hierbij worden gegevens van de maximum
afvoer uitgezet als functie van het oppervlak van het stroomgebied. De omhullende van d e meetpunten geeft dan de grootste waarden van de te verwachten afvoeren bij een bepaalde grootte van het stroomgebied. Men kan dat doen
voor stroomgebieden, maar ook voor gehele landstreken of landen. CREAGER
deed dit voor de gehele wereld. Een exponentiële formule geeft het wereldmaximum

als functie van het oppervlak van het stroomgebied A(km'):

BAKKER
(1) heeft met succes getracht de maximum afvoer van een bepaalde
frequentie voor rivieren op Java in verband te brengen met dit wereld-maximum volgens de formule van CREAGER.
Hij vond voor bepaalde hydrologisch
karakteristieke gebieden een maximum afvoer gelijk aan een binnen vrij nauwe
grenzen bepaald percentage van dat wereld-maximum. M.a.w. dit percentage
is karakteristiek voor het stroomgebied. Voor de bepaling van maximum afvoeren van stroomgebieden, waarvan geen afvoergegevens beschikbaar zijn,
kan men van het wereld-maximum volgens CREAGER
gebruik maken, indien
men over afvoergegevens beschikt van hydrologisch vergelijkbare gebieden,
door hetzelfde percentage van het wereld-maximum te gebruiken.
c. Rationele methoden
De rationele methoden berusten op de aanname, dat de maximum afvoer
van een stroomgebied zal optreden, wanneer het gehele stroomgebied zal bijdragen tot de afvoer. De afvoer is hier evenredig met de regenintensiteit en het
oppervlak van het stroomgebied. Voor de regenintensiteit wordt genomen de
gemiddelde regenintensiteit in de concentratietijd, d.i. de tijd die een waterdeeltje nodig heeft om van het verst gelegen punt van het stroomgebied te
komen in het punt, waar men de afvoer wenst te weten. In de evenredigheidsfactor worden alle nog niet in rekening gebrachte invloeden samengevat.
Er zijn rationele methoden opgesteld voor landelijke zowel als voor stedelijke
gebieden. Een principieel verschil tussen oppervlakte-afvoer en grondwaterafvoer wordt echter niet gemaakt. Evenals bij empirische methoden moet men
uiterst voorzichtig zijn de formules toe te passen op stroomgebieden, waarvoor
ze niet zijn afgeleid.

- d. Analytische bepaling van de oppemlakte-afvoer, de methode van de
eenheidsafvoergolf
De methode van de eenheidsafvoergolf (,,unit-hydrograph" of ,,unit-graph")
werd voor het eerst in de Verenigde Staten van Amerika gepubliceerd door
L. K. SHER~MAN
in 1932 (4). De methode geldt alleen voor het deel van de afvoer,
dat langs het bodemoppervlak tot afstroming komt * en berust op de volgende
principes:
Ie. De tijd, waarin de regenval op een bepaald stroomgebied tot afstroming
komt, is voor gelijkmatig verdeelde, gelijkvormige regenvallen van gelijke
duur, maar van verschillende intensiteit, gelijk.

* In de literatuur wordt uitdrukkelijk gesteld, dat de methode van de eenhcidsafvoergolf uitsluitend kan worden toegepast voor het geval van oppervlakte-afstron~ing.De vraag of dit wel
juist is, m.a.w. of deze methode ook voor grondwatcrnfvoer zou kunnen worden toegepast.
moet hier buiten beschouwing blijven.

2e. De ordinaten van de afvoerverlooplijn in een bepaald stroomgebied als
gevolg van gelijkmatig over het stroomgebied verdeelde, gelijkvormige
regenval zijn evenredig met het afvoervolume van de oppervlakte-afstroming.
3e. De afvoer van een bepaalde bui wordt niet beïnvloed door die van een
andere bui. De invloed van verschillende buien kan door superpositie worden bepaald.

De eenheidsafvoergolf is een afvoergolf van een zekere volume-eenheid van
afvoer (= neerslag-verdamping), b.v. 1 inch of 10 mm, veroorzaakt door een
gelijkmatige regen van een duur gelijk aan de eenheidstijd, b.v. 1 uur.

FIG. 3. Principe
FIG. 3. Principle
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van de eenheidsafvoergolf
of

the unit-hydrogrnph

De hier génoemde principes worden geïllustreerd in figuur 3. Deze principes
betekenen een lineaire transformatie tussen regen en afvoer. In werkelijkheid
zal bij een constante duur van de regen de duur van de afvoer, de basistijd,
langer zijn als de intensiteit van de regen kleiner wordt. Dat wordt veroorzaakt
door de verkleining van de stroomsnelheid in open waterlopen wanneer de
afvoer geringer is. Het is daarom gewenst voor de opstelling van een eenheidsafvoergolf gegevens te gebruiken van zo groot mogelijke afvoeren.
Voor de opstelling van een eenheidsafvoergolf moet men de beschikking
hebben over de gegevens van een afvoergolf, die is veroorzaakt door een regen
die aan de volgende eisen voldoet:
le. De regen van constante intensiteit moet zíjn gevallen in een voldoend
korte tijd, de eenheidstijd, die gelijk moet zijn aan 1/3 à 115 van de concentratietijd; dit houdt de noodzaak in van het ter beschikking hebben
van regencijfers van korte duur voor kleine stroomgebieden.
2e. De regen moet voldoende regelmatig over het gehele stroomgebied zijn
verdeeld.

3e. De afvoergolf, die het gevolg is van de betreffende regen, moet goed kunnen worden geïsoleerd van de invloeden van andere regenvallen, voorafgaande aan of volgende op de betreffende regenval.
4e. De afvoer moet niet worden beïnvloed door smeltende sneeuw of ijs.
Voor de toepassing van de methode van de eenheidsafvoergolf is voorts
essentieel, dat men een splitsing maakt tussen grondwaterafvoer en oppervlakte-afvoer, zowel in de regenval als in de afvoer op de pIaats, die men beschouwt. De regenval moet worden verminderd met de geïnfiltreerde hoeveelheid water en ook met eventuele oppervlakte-berging; de afvoer moet worden
verminderd met de grondwaterafvoer. Aangezien de methoden, die men voor
een dergelijke splitsing gebruikt, bepaald nog niet ver zijn ontwikkeld, zal men
de methode van de eenheidsafvoergolf slechts kunnen gebruiken voor gevallen, waarbij de grondwaterafvoer een onbelangrijke rol speelt.
Gezien de 4 genoemde eisen, waaraan moet worden voldaan, zal de toepassing op grote stroomgebieden op moeilijkheden stuiten. In het algemeen blijft
men beneden oppervlakken van 5000 km2. Vaak zal het oppervlak van het
stroomgebied veel kleiner moeten zijn als gevolg van onregelmatige regenverdeling. Voor grotere gebieden wordt het stroomgebied in delen gesplitst. Men
bepaalt de eenheidsafvoergolf voor elk deel en stelt de afvoergolf van het geheel samen uit de afvoergolven van de delen.
Een Iogische ontwikkeling in de theorie van de eenheidsafvoergolf is die van
de syizthetisclze eenheidsafvoergolf. De vorm van de eenheidsafvoergolf wordt
in verbinding gebracht met meetbare, hydraulische karakteristieken van het
stroomgebied, zoals lengte, breedte, verhang, oppervlak, vorm enz. van het
stroomgebied. Speciaal zoekt men naar formules voor het tijdsinterval tussen
regen en afvoer, meestal het interval tussen het zwaartepunt van de regenbui
en de afvoertop. Ook zijn formules opgesteld voor d e afvoertop en de gehele
vorm van de eenheidsafvqergolf. Algemene toepassing van de ontwikkelde
formules stuit echter nog op moeilijkheden (5).
Voor landelijke gebieden zal de theorie van de eenheidsafvoergolf in ons
land weinig toepassing kunnen vinden. De toepassing op stedelijke gebieden
dateert nog maar van de laatste jaren (6).

e. Analytisclze methoden voor de beficzlii~gvan de grondwaterafvoer
In dit deel van de bijdrage zal het noodzakelijk zijn mij sterk tot de hoofdzaken te beperken. Een enigszins volledige behandeling, zelfs van de grondslagen, is hier niet mogelijk. In liet hiervoor reeds aangekondigde interimrapport van de Werkgroep Afxrloeiingsfactoren zal een uitvoerige behandeling
van dit onderwerp worden opgenomen.

.

Het betreft hier methoden, die zijn gebaseerd op de voor grondwaterstromingen geldende wet van DARCY,waarin de stroomsnelheid evenredig wordt
gesteld met het potentiaalverhang van de grondwaterstroming.
Het gebruik van de algemene vergelijkingen, gebaseerd op de wet van
DARCY,
levert voor de hier in wezen van de tijd afhankelijke, dus niet-permanente grondwaterbeweging onoverkomelijke moeilijkheden op, indien er sprake
is van een vrije grondwaterspiegel. Men is genoodzaakt vereenvoudigingen
aan te brengen. Het zijn de aannamen volgens DUPUIT,
die ons uit de moeilijkheden kunnen halen. Deze zijn:
le. De snelheidscomponenten loodrecht op de hoofdrichting van de stroming
(meestal de horizontale richting) worden verwaarloosd, waardoor de
stroomlijnen evenwijdig worden verondersteld.
2e. Een consequentie van de eerste veronderstelling zou zijn, dat bij een horizontale hoofdrichting in het geheel geen stroming mogelijk zou zijn, en.
daarom wordt ten aanzien van de stroomsnelheid de 'volgende bepaling
toegevoegd: de stroomsnelheid in alle punten van een equipotentiaallijn
is evenredig met het verhang van de grondwaterspiegel ter plaatse van
het snijpunt met de betreffende equipotentiaallijn.
In het algemeen zijn de aannamen volgens DUPUITslechts gerechtvaardigd,
indien de stroomiijnen bij benadering recht zijn. Op plaatsen, waar het grondwater uit de grond komt, zoals bij open leidingen of in drains, zal dat meestal
niet het geval zijn. De extra weerstand, die door deze z.g. radiale weerstand
in het leven wordt geroepen, kan echter in rekening worden gebracht door
correcties.
Invoering van de aannamen volgens DUPUITstelt ons in staat tot beschrijving van het afvoerverschijnsel te komen in een niet-lineaire partiële differentiaalvergelijking van de 2e orde. Directe oplossing van deze vergelijking is nog
niet mogelijk gebleken. Men kan echter, door de van plaats tot plaats variabele
doorstromingshoogte te vervangen door de gemiddelde doorstromingshoogte,
de vergelijking omvormen tot een lineaire differentiaalvergelijking, die te
integreren is voor het geval van een constant drainageniveau (= hoogte waterspiegel in sloten of drains). De indruk bestaat, dat men geen grove fouten maakt
bij deze linearisatie van de differentiaalvergelijking. Het is echter mogelijk
door gebruikmaking van de oplossing van de gelineariseerde vergelijking te
komen tot benaderde opIossingen van de oorspronkelijke vergelijking (i 1).
Men verkrijgt formules, die de afvoer en de hoogte van de grondwaterspiegel als functie van de tijd en van de hoeveelheid aan het grondwater toegevoegd geïnfiltreerd water geven bij een constant aan te nemen bergend vermogen van de grond. Verwezen kan worden o.a. naar de publikaties van KRAIJEXHOFF VAN DE LEUR(7, 8, 9) en ~VESSELING
(10).
'

,
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De wiskundige moeilijkheden van de hier globaal aangegeven methode
hebben aanleiding gegeven tot 8et zoeken naar andere vereenvoudigingen.
Het niet-permanente verschijnsel wordt daarbij beschouwd als een aaneenschakeling van toestanden, die onafhankelijk zijn van de tijd. Men combineert
bewegingsvergelijkingen, geldig voor de permanente toestand, met continuiteitsvergelíjkingen, geldende voor de niet-permanente toestand. Nu ontstaan
gewone differentiaalvergelijkingen, die veel gemakkelijker zijn op te lossen
dan de reeds genoemde partiële differentiaalvergelijkingen. Voorbeelden zijn
te vinden in de publikaties van DE ZEEUW
en HELLXNGA
(13) en VAN EIJDEN(12).
Het is zelfs mogelijk gevallen met een variabel drainageniveau of een variabel
bergend vermogen tot directe integratie te brengen. Zie hiervoor de nota's van
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding van de hand van
VISSER
(14, 15, 16).
.
Het is de grote verdienste van DE ZEEUW
geweest de hier in grote trekken
uiteengezette theorie betreffende het verband tussen aanvoer naar de verzadigde grondwaterzone en de afvoer geschikt te hebben gemaakt voor de praktijk. Hierdoor Iijkt deze methode een veelbelovende tegenhanger van de theorie van de eenheidsafvoergolf te worden. geldende voor grondwaterafvoer.
Het is nog niet mogelijk de stroming in de onverzadigde zone in de berekening
te betrekken. Men is genoodzaakt de intensiteit van de stroming van de nietverzadigde zone naar. de verzadigde zone gelijk te stellen aan het regenoverschot.
De methode, door DE ZEEUWontwikkeld, maakt analyse van gemeten afvoergolven als functie van de nuttige regenval mogelijk, waarbij de karakteristieken
van het stroomgebied worden bijeengebracht in één of meer reservoircoëfficiënten, bevattende een combinatie van doorlatendheid k, gemiddelde door' stromingshoogte D, afstand open leidingen L en bergend vermogen p:

Het te onderzoeken stroomgebied wordt meestal in 2 delen verdeeld, een
deel P met een reservoircoëfficient j 1 en een deel (I-P) met een reservoircoëfficiënt jz, veelal overeenkomende met hogere en lagere delen van het
stroomgebied. Er is een mogelijkheid om kwel uit andere stroomgebieden,
positief of negatief, in rekening te brengen. Het doel van de berekeningen is de
grootheden P, j1 en j 2 te bepalen. Men begint met schattingen,
op
topografische en andere gegevens en berekent met behulp van regen- en verdampingscijfers de afvoer over de periode inet bekende afvoer. Deze berekeningen worden enige malen herhaald met gecorrigeerde schattingen, tot overeenstemming tussen nuttige neerslag en afvoer is bereikt.
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Bij d e berekeningen wordt gebruik gemaakt van de formules, die in het
voorgaande zijn genoemd, en waarbij de afvoer in een bepaalde periode wordt
uitgedrukt in de nuttige neerslai in voorgaande perioden. Nadat de karakteristieken van het stroomgebied uit bekende afvoeren zijn vastgesteld, kan men
de afvoer voor elk tijdstip uit de neerslag berekenen. Tot nu toe is dezemethode
nog slechts gepubliceerd in een aantal interne nota's t.b.v. de Werkgroep Afvloeiingsfactoren (17 t/m 20).
4. AFVOERVAN HET WATER M OPEN WATERLOPEN
De waag wat er gebeurt met het water als dit via het bodemoppervlak of via
de grond de open waterlopen, beken, rivieren of kunstmatig gegraven kanalen
bereikt, is zo veelomvattend, dat ook dit onderwerp hier niet volledig kan
worden behandeld. Het is echter mogelijk op grond van eenvoudige beschouwingen toch enig inzicht te verkrijgen.
Evenals dit het geval is bij het verschijnsel van de stroming van water over
en door de grond, speelt ook hier de berging een beIangrijke rol. Daarnaast
komt een nieuwe factor te voorschijn, nl. de voort~EantingssneEha'dvan het
golfverschijnsel.
Een afvoergolf zal in het algemeen kunnen worden beschouwd als een lang-

FIG. 4. Voortplantingssnelheid
van een
hoogwatergolf

FIG. 4. Speed
VOLGENS FCRMULE VAN STRICKLER: C = $ & ~ V

of propagation of a
flood wave
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zaam veranderlijk verschijnsel, waarbij men geen grote fouten maakt als men
bij het berekenen van de ~oortplantingssnelheideen stabiele golfvorm aanneemt, die zich met constante voortplantingssnelheid c voortbeweegt. In het
bovenste deel van figuur 4 ziet men wat er gebeurt. Superponeert men nu op
het systeem van de zich voortplantende golf een snelheid c, tegengesteld aan
de voortplantingssnelheid van de golf, dan blijft de golf op zijn plaats en kan
men de vergelijkingen van de permanente, niet van de tijd afhankelijke, stroming toepassen (zie onderste deel van fig. 4).
Uit de continuïteitsvergelijking kunnen formules voor de voortplantingssnelheid worden afgeleid. In verschillende vorm vindt men die formules eveneens in figuur 4. De aannamen hebben blijkbaar geleid tot een voortplantingssnelheid, die slechts afhankelijk is van de helling dQldy van de debietkromme
(het verband tussen afvoer en waterstand) op de beschouwde plaats.
Men is in staat om met behulp van de weerstandsformules voor de permanente '
beweging de waarde van de voortplantingssnelheid uit te drukken in die van
de gemiddelde stroomsnelheid. Men vindt dan dat de voortplantingssnelheid
van de hoogwatergolf bij gebruik van de formule van STRICXLER
of MANNING
zal variëren tussen 4/3 V in een driehoekig dwarsprofiel en 5/3 v voor een zeer
breed rechthoekig profiel. De voortplantingssnelheid van de hoogwatergolf is
blijkbaar ongeveer 50°/o groter dan de stroomsnelheid.
De invloed van de berging kan men het beste inzien door 2 uiterste gevallen
te beschouwen (fig. j). In het linker deel wordt een hoogvatergolf door een
reservoir geleid. De topafvoer wordt kleiner, en wel meer naarmate het oppervlak van het reservoir groter is. De totale hoeveelheid opgeborgen water neemt
geleidelijk toe tot de instroming gelijk is aan de uitstroming, en neemt daarna
weer af. De grootste berging is gearceerd.
De invloed van de berging' bij een zich uniform voortplantende hoogwatergolf in een prismatisch kanaal is te zien in het rechter deel van figuur 5. De golf
plant zich voort zonder veel van vorm te veranderen. De topafvoer blijft zo
goed als gelijk, als men zich in benedenstroomse richting met de golf verplaatst.
In werkelijkheid zal elke open wate$oop wel enige berging van het reservoirtype hebben, waardoor afvlakking van de afvoertop zal worden veroorzaakt. Demping van de golf door wrijvingsverliezen zal men over korte afstand
buiten beschouwing kunnen laten.
\Ve zagen, dat bij afwezigheid van berging van het reservoirtype een hoogwatergolf zich zal voortplanten zonder noemenswaardige verandering en dat
dus zowel de maximum afvoer als de maximum waterstand ongewijzigd zal
blijven. Dat geldt echter alleen in een prismatisch kanaal. Een verandering in
dwarsprofiel of verhang zal zijn invloed doen gelden, ook op de vorm van de
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Invloed van berging op een hoogwatergolf
FIG. 5. Influence of stornge on a flood wave

golf. Een verandering van de gemiddelde stroomsnelheid zal een evenredige
verandering van de voortplantingssnelheid ten gevolge .hebben, waardoor de
horizontale en daardoor de verticale afmeting van de golf wordt beïvloed. Een
verandering van de stroomsnelheid van v1 in vo en een daarmede gepaard
gaande wijziging van de waterspiegdbreedte van Bi tot B2 zullen de horizontale afmetingen van de golf doen veranderen in de verhouding vi/vl en de
verticale afmetingen in de verhouding BiurlB-rrr. Als Bzvz kleiner is dan Bivi,
dan zal men een stijging van de golfhoogte en van de maximum afvoer moeten
verwachten. Komt b.v. een rivier of beek uit het heuvelland in vlak land, dan
zal in het algemeen het verhang en daardoor de stroomsnelheid afnemen. Of
echter ter plaatse van de overgang van het heuvelland naar het vlakke land
een verhoging van de waterstanden zal optreden met kans op wateroverlast,
zal afhangen van de verhouding van de grootheden b.v. vóór en na de overgang.
Gedurende de loop van een hoogwatergolf in benedenstroomse richting zal
deze golven ontmoeten uit andere delen van het stroomgebied. De golfhoogte
en de maximum afvoer van het samenstel van deze golven worden - behalve
door de elementen voortplantingssnelheid, berging en eventueel demping bovendien bepaald door de spreiding van de regenval in de verschillende delen
van het stroomgebied en door de invloed van de afstand, die de golven tot het
ontmoetingspunt hebben moeten afleggen, Deze gezamenlijke invloeden zullen
in het algemeen een daling van de maximum afvoer per eenheid van oppervlak
geven, welke groter is naarmate het stroomge%ied groter wordt.

De open waterlopen zullen de afvoeren, die van boven komen, moeten kunnen verwerken. Is een waterl~o~-~laatselijk
te nauw, dan zal de last van dit te
nauwe profiel zich niet beperken tot de plaats van dit te nauwe profiel, maar
zich over geruime afstand door opstuwing voelbaar maken. Hetzelfde geldt
voor stremming van de afvoer als gevolg van uitzonderlijk hoge waterstanden
op zee.
5. CONCLUSIES

Het voorgaande zou als volgt in conclusies kunnen worden samengevat:
a. Bij de transformatie van neerslag tot afvoer speelt de berging een bijzonder
grote rol. Bij berging van de soort, die bij open waterlopen reservoirberging
is genoemd, wordt de afvoertop afgezwakt, waardoor de afvoermiddelen
een kIeinere capaciteit kunnen krijgen.
b. Wateroverlast in landelijke gebieden kan door het volgende worden veroorzaakt:
Ie. De infiltratie-capaciteit is.te gering, waardoor het regenoverschot niet.
door de bodem kan worden verwerkt.
?e. Het ontwateringsstelsel heeft een te kleine afvoercapaciteit, waardoor
de
te hoog is.
3e. De capaciteit van het afwateringsstelsel is te gering, waardoor opstuwing wordt veroorzaakt in het ontwateringsstelsel.
c. De capaciteit van de ontwaterings- en afwateringsmiddelen moet in ovtreenstemming worden gebracht met de te venvachten afvoeren, Deze afvoeren kunnen het beste worden bepaald met behulp van de methode van de
eenheidsafvoergolf voor oppervlakte-afvoer en met de methode DE ZEEUW
voor grondwaterafvoer. De oppervlakte-afvoer heeft voornamelijk plaats
in stedelijke iebieden, de grondwaterafvoer in landelijke gebieden.

-
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IT. PROBLEMEN VAN WATERAFVOER IN
AGRARISCHE GEBIEDEN
C. BIJKERK
Crcltuurtechnische Dienst

PROBLEXS OF WATER DISCHARGE IN AGRICULTURAL AREAS

l. Under the influence of the increasing intensity of agriczclture .e clemly

perceptible evolution is goinp on in tlte standards of water dischccrge.
Becawe of the rapid darelopment of agriculture it seems desirable to consider these standards.
2. There is a close relation in the design techniq?te of the ptans for water
discharge between the vnriotcs standards. Considering this relation and the
limited knowledge of the separate quantities, a mzttzcal consideration of this
is always required.
3. The limited knowledge can among other thinps be increased by further
examining the side roughness in aartlzen watm courses, the discharge intensities in well-described areas and - for detail drainage
the storage
capacity o f the soil.
4. Considering the predominately economic purpose of water discharge in
agricult?cral areas, a further development of tthe economic judgement of the
pro jects is desired.

-

1. I ~ E I D I N G
De problemen van waterafvoer in agrarische gebieden zijn veelomvattend
en velerlei. In het volgende zal uit het complex van technische en economische
problemen de aandacht worden gevraagd voor slechts ién onderdeel, namelijk
de normen voor waterafvoerplannen. De aanname van bepaalde normen komt
in elk plan voor waterafvoer ter sprake en vormt als zodanig steeds weer een
rob leem, waarmee men te maken heeft.
De ontwerptechniek op vrijwel elk gebied kent bepaalde normen, waarvan
men bij de constructie uitgaat. In dit verband kan worden gedacht aan de bouw
van huizen, bruggen, wegen en dergelijke, waarbij men met een grote verscheidenheid van normen te doen heeft. In de ontwerpen voor waterafvoerplannen
wordt eveneens een aantal normen toegepast, waarvan men bij de constructie
uitgaat. De keuze. van de normen voor wateraf~oer~iannen
vormt voor elk
ontwerp steeds weer een probleem en onderwerp van discussie. Ook als men
alle relaties kent die het afvoerproces beïnvloeden, dan nog zal het probleem
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blijven bestaan van een zo goed mogelijke keus van de normen waarop men het
project wil baseren.
Het probleem van waterafvoer in agrarische gebieden gaat een rol spelen
zo gauw de landbouw in het produktieproces wateroverlast ondervindt. Deze
wateroverlast kan worden gedefinieerd als de schade of hinder, die de landbouw ondervindt als gevolg van overschrijding van een bepaald gewenst grondwaterpeil of slootwaterpeil. De wateroverlast en de schade hebben volgens deze
definitie dus iets te maken met overschrijding van waterstanden.
Deze overschrijdingen zijn steeds terug t e voeren op een onvoldoende functioneren van de waterafvoersystemen. Dit onvoldoende functioneren kan worden veroorzaakt door tekortkomingen van het systeem en/of door tekortkomingen in het beheer. Ten behoeve van een juiste interpretatie is het veelal gewenst
deze twee categorieën van oorzaken te onderscheiden.
Voor een nadere analyse van de oorzaken van wateroverlast in landbouwgebieden als gevolg van het systeem, is het nuttig onderscheid te maken tussen
ontwatering (stroming van water uit de grond), afwateing (stroming die door
leidingen gaat) en lozing jvrije suatie of bemaling).
De volgende situaties kunnen in gebieden met wateroverlast worden aangetroffen.
le. H e t optreden van wateroverlast door onvoldoende lozing kan worden
veroorzaakt door een te geringe capaciteit van verouderde gemalen of
sluizen, die niet of niet meer voldoen aan de eisen van de landbouw. Als
gevolg hiervan treedt regelmatig wateroverlast op, ondanks het feit dat
b.v. de afviratering en ontwatering in orde zijn.
2e. Het afwateringssysteem is onvoldoende, terwijl overigens de ontwatering
goed is. Het betreft hier veelal gebieden met een te hoog peil. Dit voor de
landbouw te hoge peil kan worden veroorzaakt door onvoldoende onderhoud door het waterschap, klink, een boezem met maalpeil, of het handhaven van een bepaalde waterdiepte voor varen (scheepvaart en bietenen aardappeltransport in de Veenkoloniën). Als gevolg hiervan is er wateroverlast door permanent of tijdelijk te hoge grondwaterstanden.
3e. De afwatering voldoet aan redelijke eisen, maar het ontwateringssysteem
deugt niet. Deze situatie treft men aan in gebieden waar peilverlaging of
verbetering van de afwatering heeft plaatsgevonden. De aanpassing van
het slotenstelsel of de drainage aan de nieuwe mogelijkheden heeft echter
nog niet plaatsgevonden. Hetzelfde doet zich voor in keileemgebieden en
kleigebieden, al dan niet uitgerust met een begreppeling, die nu op drainage kunnen overstappen. Ondanks de goede afwatering is er wateroverlast in de vorm van te hoge grondwaterstanden.

4e. Tenslotte is een combinatie van bovenstaande oorzaken van wateroverlast
denkbaar. Het samengaan van onvoldoende afwatering en ontwatering
komt veel voor in poldergebieden met een verouderde inrichting en in
beekgebieden.
In alle gevallen treedt schade op door te hoge grondwaterstanden enlof inundaties. Deze schade tracht men op te heffen door verbeteringsplamien, waarvoor bepaalde normen moeten worden toegepast.
Behalve bovenstaande tekortkomingen in het systeem, vormen beheerskwesties vaak een oorzaak van wateroverlast in landbouwgebieden. De mogelijkheden dat deze overlast optreedt door het onjuist beheer van een overigens
toereikend systeem zijn velerlei.
I n dit verband is onder andere te noemen d e hantering van gemalen en
stuwen. Men start te laat met de bemaling of houdt te lang een hoog peil aan
door stuwen. In het laatste geval treedt bij het plotseling strijken van de stuwen
een afvoergolf op, die in de benedenloop tot overlast aanleiding kan geven.
Het onvoldoende benutten van de berging in bovenstroomse gebieden kan eveneens tot wateroverlast leiden.
Een belangrijke oorzaak van wateroverlast is uiteraard onvoldoende onderhoud (verstoppingen van duikers, vervuilde leidingen en dergelijke). Dit onvoIdoende onderhoud kan zodanige vormen aannemen dat men spreekt van
achterstallig ondrehoud. In zulke gevallen kan het herstel zoveel kosten, dat dit
aanleiding kan geven tot een verbeteringsplan met een volledig nieuw stelsel.
Een positieve kant van het beheer is, dat men hiermede bepaalde tekortkomingen in het systeem kan ondervangen, b.v. door minder opstuwen, extra
maaluren, extra onderhoud en dergelijke.

-

2.

DENORMEN IN DE O N T W E B P T E ~ ~ I E X

I n elk ontwerp dienen bepaalde grootheden normatief te worden ingebouwd.
De keuze van de normen is bepalend voor het uiteindelijke resultaat en als
zodanig van essentieel belang.
De normen kunnen worden gedefinieerd als de grootheden die in de ontwerptechniek voor waterafvoerplannen worden gehanteerd met het doel een
bepaalde gewenste veiligheid of zekerheid te verkrijgen, dan wel een bepaalde
kostenbatenverhouding te bereiken. .
Deze definitie duidt reeds erop, dat hierin de kwade kansen zijn verdisconteerd die men nog acceptabel acht, of omgekeerd de zekerheid die men wenst
of - waar het in de landbouw vaak om gaat - de economische doelstelling
die men nastreeft.
Analoge normen zijn in de civiele bouw zeer sterk ontwikkeld en geregle-
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menteerd toegepast (4- à 5-voudige zekerheid in bouwconstructies en dergelijke;
eisen van Rijkswaterstaat ten aanzien van materialen; frequentie van waterstanden Delta-plan).
In waterafvoerprojecten zijn de normen die men toepast sterk afhankelijk
van.de te beschermen objecten. Ze komen steeds neer op een zekere frequentie
van overschrijding van bepaalde waterstanden, die men nog aanvaardbaar
acht, bijvoorbeeld 1 x 1000 jaar voor dorpen, steden en industrieën; 1 keer per
250 jaar voor belangrijke verkeersverbindingen en 1 keer per 30 à 40 jaar -voor
landbouwgebieden.
In tegenstelling met de stedelijke gebieden, waar veiligheid primair is, gaat
het in agrarische gebieden uiteindelijk om de economie van het project.
De normen van ontwerpen voor waterafvoer in de agrarische gebieden hebben dan ook een economische doelstelling en berusten op het inzicht in'de
kosten-batenverhouding van de ontwerper of opdrachtgever. I n de praktijk
komt dit neer op het hanteren van ervaringscijfers, die overigens naar tijd en
plaats nog al eens wisselen. Als gevolg van het feit, dat de economische weten-:
schap nog weinig in deze sector is doorgedrongen, is de basis van de keuze van
de normen nog erg wankel.
In het onderstaande zullen de toegepaste normen in ontwaterings- en afwateringsplannen worden behandeld. Hierbij zal op enkele hydrologische problemen worden ingegaan, Daarnaast zal met name voor afwateringsplannen
aandacht worden .geschonken aan enkele economische aspecten van de
normen.

-
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3. DE NORMEN VOOR ONTWATERING
Gaat men na hoe de normen ten aanzien van de ontwatering zijn ontstaan,
dan blijken deze in sterke mate hun oorsprong te vinden in de empirie. Van
oudsher vond de ontwatering plaats door het graven van sloten, waarbij veel21
andere factoren zoals eigendomsgrenzen bepalend waren voor de afstanden.
In latere tijd komt de ontwatering door middel van ondergrondse systemen in
zwang en hiermede doen ook de normen hun intrede.
Afkomstig uit Schotland en voor het eerst gedemonstreerd op de Wereldtentoonstelling van 1851 in Londen, werd de ontwatering van gronden door
drainage overgenomen door Duitsland. In 1857 verscheen hier de eerste ,,Drananweisung". Nadien zijn er nog 7 andere gevolgd (1). De in de Dränanweisungen behandelde onderwerpen betreffen echter meer de eisen ten aanzien van
de helling, de diameter van de drains, samengestelde drainage, drainafstanden
in afhankelijkheid van bodemgesteldheid en dergelijke dan ontwateringsnormen. In verband met de afvoer door drains en de bepaling van de draindiameter worden in de Drananweisung afvoernormen opgegeven in afhanke-

lijkheid van de jaarlijkse neerslag en de grondsoort. Voor lichte grond neemt
men een grotere afvoer, in verband met de vermoede grotere doorlatendheid.
TABEL
1. Afvoernormen

o

vul

drains

In Nederland is op het gebied van de berekening van drainafstanden baan- .
brekend werk verricht door HOOGHOUDT
(2),wiens formule ook in internationaal verband steeds meer erkenning vindt. Nadien zijn er vele studies verricht,
die betrekking hebben op de relatie afvoer-drukhoogte onder. verschillende
hydrologische omstandigheden en bij verschillende drainagesystemen. Gaat
men echter na welke studies ten grondslag liggen aan de normen waarop men
het ontwerp dient te baseren, dan blijken deze tot voor kort nagenoeg te ontbreken.
Door HOOGHOUDT
is aanvankelijk als drainage-criterium voor klei-bouwland
geformuIeerd een continue afvoer van 5 mmíetm. bij 50 cm ontwateringsdiepte
(waterstand tussen de drains). In de Noordoostpolder wijkt men hiervan af
door toepassing van de norm 10 m d e t m . bij 30 cm grondwaterdiepte. Deze
laatste combinatie van eisen is belangrijk zwaarder, hetgeen meer drains betekent. Door de Cultuurtechnische Dienst worden de normen gebruikt: een
afvoer van 7 mmJetm. bij 40 c
m drooglegging. Dit is een compromis van de
voorgaande normen, dat nog steeds wordt toegepast.
Van deze algemene normen wijkt men thans in de praktijk min of meer
schoorvoetend af. Evenals de normen zelf zijn echter ook deze nuanceringen
meer gebaseerd op praktisch inzicht dan op 'resultaten van metingen.
Bij de aanleg van een drainagesysteem is een groot aantal factoren van
invloed op de ïntensiteit van de ontwateringsstroming die men wenst en daarmede op de normen die men toepast. Hiervan zijn in de eerste plaats te noemen
de gebnrikswijze en de grondsoort. De eisen nemen toe in de reeks grasland
bouwland - tuinbouw en voor wat betreft de grondsoort in de reeks zand
veen
klei.
Ook houdt men thans bij de aanleg van drainage enigermate rekening met

-
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de bestaande waterovsrlast. Deze bestaande wateroverlast geeft immers een
indicatie van de reeds aanwezige ontwateringsstroming, waarop het aan te
leggen systeem als aanvulling zal dienen.
Een factor die thans volop in de hydrologische belangstelling staat, is de
kwestie van de grondwaterberging. Deze grondwaterberging is van grote
betekenis voor het oplopen van de grondwaterstand, waaraan men paai en
perk wil stellen.
Van de recente onderzoekers op het gebied van de grondwaterberging zijn
onder anderen te noemen W E S S E L(3)
~ Gdie bij proeven een bergend vermogen
vindt van 4 à 5O10 (dit is de verhouding van de hoeveelheid water die geborgen
wordt of vrijkomt tot de grondwaterstandsverandering). VANHOORN
(1)geeft
voor komklei een bergingscoëfficiënt van 3 à 4%. VANDER MOLEN
(5) vindt
voor ongescheurde lichte zavel 2 à 3O/o en voor gescheurde zware zavel 6O10.
ERNST(6) geeft uit proeven in het laboratorium met zand eveneens waarden
op van 5 à 10°/o.
Ter controle van de toegepaste normen en mede ter bepaling van het bergend vermogen werden in de ruilverkaveling Spier-Wijster op enkele gedraineerde percelen met keileem in de ondergrond, afvoerhoeveelheden en grondwaterstanden gemeten.
Het verband tussen afvoer (s) en drukhoogte (m,) resp. drooglegging (d)
FIG. 1. Verband tussen afvoerintensiteit en drukhoogte
FIG. 1. Relation between discharge intensity and height of delivery
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FIG. P. Afvoerverloop met de kid
FIG. 2. Discharge in course of time
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geeft aan, dat deze drainage in het algemeen a'm de eisen voldoet (s = 7 mm/
etm; d = 30 cm) met uitzondering van perceel 2, dat te ondiep is gedraineerd
(fig. 1). Figuur 2 geeft het afvoerverloop in de tijd weer.
Uit de relatie s = a m, i
p mo2of s = p mo2kunnen de hydrologische constanten a en p worden berekend (fig. 1). De door WESSELING
(I) ontwikkelde
formules die de quasi-stationaire toestand beschrijven, geven het bergend vermogen p.
Voor s = am, Pmo2. . . . . . . (1)

+

(stroming onder en boven het vlak van drains) geldt:

Voor s =

m:

. . . . . . . . . . (3)

(stroming boven het vlak van drains) is:

+ 48 Si
+ 4P St,-,
C = a2+ 4P

Hierin is: A = a2
B = a2

-

Si = neerslagintensiteit
St, = afvoerintensiteit eind dag n
St,-, = afvoerintensiteit eind vorige dag

Met behulp van deze formules werd de grondwaterberging (,L') berekend.
TABEL
2. Het bergend vermogen

Daarnaast kan uit de afvoerhoeveelheden en de grondwaterstandsverandering p worden bepaald. De resultaten van deze berekeningen zijn in tabel 2
weergegeven.
De berekende en gemeten waarden vertonen een redelijke overeenstemming.
De orde van grootte komt overeen met vorengenoemde cijfers.
Afvoermetingen van sloten op 90 à 100 m afstand in de ruilverkaveling
Borger gaven eveneens bergingscoëfficiënten in de orde van grootte van 3 à
5 010 bij een afvoerintensiteit van 3 à 4 mdetm., oplopend tot 10 à 20°/o bij
lage afvoerintensi teiten.
De invloed van de grondwaterberging op het verloop van de afvoer met de
tijd is weergegeven in figuur 3. Een bergingscoëfficiënt van 0,10 (geval 4) geeft
onder overigens gelijke omstandigheden - in vergelijking met die van 0,04
(geval 3) een topafvoer van 9,7 mm/etm. tegen 13,5 m d e t m .
Daarentegen vertoont de verhoging van de grondwaterstand juist een omgekeerd beeld. In geval 4 is de maximale grondwaterstandsstijging 36 cm tegen
65 cm in geval 3 met de kleinere grondwaterberging. Met het oog op de grote
invloed van de grondwaterberging op grondwaterstand en afvoer lijkt nader
onderzoek hiernaar op verschillende grondsoorten juist in verband met de toepassing van normen dringend gewenst.De vraag rijst in hoeverre om deze redenen de ontwateringsnormen voor fijnzandige gronden zwaarder zouden moeten
zijn dan voor goed geaëreerde kleigronden.

-

4. DE NORMEN VOOR AFWATERLNG
In de afwateringsplannen zijn reeds sinds eeuwen min of meer bewust, afhankelijk van de technische en financiële mogelijkheden, bepaalde normen gehanteerd in ontwerpen voor afwateringsprojecten in landbouwgebieden. In de
laatste decennia is de interesse in deze materie snel toegenomen, hetgeen
waarschijnlijk in belangrijke mate is te verklaren door een toename van de
wateroverlast in agrarische gebieden. Deze toename is zowel absoluut als
relatief.
In absolute zin is de wateroverIast toegenomen in de beekgebieden door de
steeds voortschrijdende ontginningen en door de verdergaande hydrologische
ontsluiting. Het is goed te bedenken, dat deze ontsluiting nog steeds doorgaat
door maatregelen op het gebied van de detailontwaterirg, die aan steeds hogere
eisen moet beantwoorden. Dit brengt met zich mee het optreden van hogere
topafvoeren, die echter kortere tijd aanhouden. Het effect van verdergaande
detailontwatering op de topafvoeren is af te lezen uit figuur 3 (1,2 en 3). Hiertegenin werkt mogelijk een grotere grondwaterberging als gevolg van de betere
drooglegging. Welke van de tendenzen in de toekomst zal overwegen, is in het
algemeen niet aan te geven.

'
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FIG. 3. De invloed

van

de slootafstand en het bergend vermogen op de afvoerintensiteit

en de grondwatcrstandssfiiging

FIG. 3. Influence of ditch distance and storage capacity on the discharge intensity and. the
zZse of the gromdwater level

In relatiare tin is de wateroverlast vergroot door de sprongsgewijze toename van de intensiteit van de landbouw als gevolg van het in gebruik nemen
van kunstmest Na deze eerste technische revolutie door toepassing van kunstmest voltrekt zich thans de tweede agrarische revolutie door de mechanisatie
van de landbouw, die thans volop in gang is (zie bijdrage 111van Ir. WIND).
In de periode van 1850-1910 was men in de rivier- en beekgebieden voor de
vruchtbaarheid aangewezen op het overstromingswater in de winter. Daartoe
werden talrijke bevloeiinpaterschappen opgericht. Na 1910 verandert dit
snel en worden deze waterschappen opgeheven of krijgen een andere doelstelling, namelijk ontwatering der gronden.
Daarna vindt men tot op heden onder invloed van het steeds meer stijgende
intensiteitsniveau van de landbouw de successievelijke .verbeteringen van beken en waterlopen. Parallel met deze stijging van het intensiteitsniveau (en
dus van de te verkrijgen baten) is een stijging van de normen in de ontwerpen
van de opeenvolgende verbeteringsplannen (en dus van de investeringen) te
bespeuren.
Van die achtereenvolgende verbeteringen is de opvatting gemeengoed dat

de ontwerper te lage normen zou hebben aangehouden. Dit behoeft echter
geenszins het geval te zijn. Gezien het toenmalige intensiteitsniveau van de
landbouw kunnen de in de loop der jaren verkregen totale baten toch nog wel
hebben opgewogen tegen de kosten (vergelijk een te groot pakhuis, dat 1 x per
10 jaar volledig wordt benut, kan een economisch verlies betekenen).
Een eerste voorwaarde, waaraan de normen voor verbeteringsplannen moeten voldoen, is dan ook dat ze zijn afgestemd op de doelsteIling van het ontwerp. Wil men de normen goed kunnen kiezen, dan zal men de doelstelling
goed moeten formuleren. Is deze doelstelling bijvoorbeeld dat de grond van
een kapitaalintensief weidebedrijf op veengrasland onder alle omstandigheden
beweidbaar en bewerkbaar moet zijn, dan zullen de te hanteren normen hierop
moeten zijn afgestemd en bepaald anders zijn dan vdor extensief hooiland. Nog
duidelijker wordt de invloed van de intensiteit van het grondgebruik als men
tuinbouw in een dergelijke beschouwing betrekt. Meer in het algemeen kan
men zeggen, dat er een zekere overeenkomst aanwezig zal dienen te zijn tussen
de toegepaste normen en de intensiteit van de landbouw.
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De hiervoor genoemde parailelliteit tussen normen voor waterafvoerplannen en intensiteitsniveau van de landbouw, waarmee de te bereiken baten en
daarmee de baten-kostenverhouding sterk zijn gerelateerd, wordt gedemonstreerd in figuur 4. Hierin zijn verschillende normen van in -het verleden
uitgevoerde verbeteringsplsuinen voor enkele rivieren en beken in Duitsland
en in Nederland weergegeven. Hierbij passen enkele opmerkingen.
ie. De lijn van 1910 voor Noord-Duitsland naar gegevens van ZÖLLNER
(8) geeft waarden
van 0.4 tot 0,2 Ysedha gebaseerd op zomer-hoogwater. Onder zomer-hoogwater wordt verstaan de middelwaarde van de hoogste zomerafvoer gedurende een bepaalde reeks van
jaren. In het al emeen was ook toen reeds bekend, dat bij toenemende gebiedsgrootte de
afvoerfactoren afnamen. In deze norm zit derhdve al een gebiedagrootte-effect ingebouwd,
zij het ook nog in zwakke mate

-

2e. De verschillende punten gcven aan de jaren van verbetering en de toename van de
normen onder invloed van de steeds stijgende eisen van de landbouw.
3e. Thans hanteert men in Duitsland de normen:
1.0 Vsedha tot 2500 ha
0.75 I/secíha van 2500
7500 ha
0.6 L'secíha van 7300 -25000 ha
0.33 I/sec/ha
15000 ha
Enerzijds dus een stijging van de nonnen, die echter voor de grotere gebieden voor een
goed deel wordt gecompenseerd door de gebiedsgootte-reductie. Ook deze huidige nomen
zijn gebaseerd op zomer-hoogwater met de bijbehorende eis van 20 cm drooglegging.

-
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4e. In vakkringen in Duitsland is men algemeen van oordeel dat het vrijwaren tegen overstromingen van grasland in de winter om economische redenen niet verantwoord is. Algemeen worden in Duitsland voor verbeteringsplannen de volgende gedifferentieerde normen
gehanteerd, afhankelijk van de te beschermen objecten: hoogste hoogwater voor steden,
dorpen en verkeersverbindingen; winter-hoogwater voor bouwlandgebieden; zomer-hoogwater voor graslandgebieden, die hoofdzakelijk uit ,,Wiesenm bestaan.
Onder invloed van een compies van factoren zoals recente natte zomers, het doordringen
van bouwland in graslandgebieden in verband met de prijsverhoudingen van agrarische
produkten en een verschuiving van de gebruikssvijze van ,.Wiesenm naar ,,Weidenm gaan
er thans stemmen op om voor grasland gelijke normen te hanteren als voor bouwland.
Vooralsnog baseert men zich echter uit kostenoverwegingen op zomer-hoogwater met 90 cm
drooglegging. Wel vindt men in de desbetreffende literatuur de aanwijzing. dat het in verband met de toenemende intensivering van het grasland gewenst is aandacht te schenken
aan de ont~vateringsdieptegedurende langere perioden. Een analoge ontwikkeling is merkbaar in de voorstellen van BLAAUW
en OOSTRAinzake het berekenen van projecten op ,,halve
maatgevende" afvoer en grotere drooglegging.
je. Ter vergelijking is in figuur 4 de maatgevende afvoer voor het waterschap ,,de Dommel" weergegeven, varierend van 1,- tot 0,7 Ysedha met toenemende gebiedsgrootte. De
bijbehorende drooglegging bedraagt ca. 50 cm.
6e. Voor enkele Drentse beken zijn tenslotte de afvoerfactoren gegeven. Voor de .,Oude
Vaart" wordt de positie bepaald door 3 punten, waarvan de onderste D betrekking hebben
op het verbeteringsplan van 1996. Hierbij hanteerde het Rivierenbureau destijds 2 normen
namelijk:,
een maatgevende winterafvoer'van 0,7 llseclha bij een drooglegging van O cm (in het rapport
aangegeven als drooglegging, waarbij de gronden 's winters zo weinig mogelijk dras zouden
staan);
een maatgevende zomerafvoer van 0.4 Iíseclha bij een drooglegging van 30 cm. Deze laatste
eis ter voorkoming van uitdroging in de zomer.

'

Het bovenste punt geeft een afvoerfactor van 0,95 I/sec/ha voor het verbeteringsplan
wordt hiermede onvolledig
van 1957. Het verschil in intensiteitsnivenu tussen de
weergegeven, omdat de droogleggingseis in I962 60 cm beneden het gemiddeld laagste
maaiveld bedroeg. Aangetoond kan worden, dat de omgerekende maatgevende afvoer met
drooglegging O cm ca. 1,6 llsecíha bedraagt. hetgeen dus meer dan een verdubbeling vrin
de eisen betekent (zie ook fig. 6).

a. Het ontwerpen van een afwateringsproject
Bij het ontwerpen van een afwateringsproject zijn er 3 belangrijke normatieve beslissingen, die moeten worden genomen. Deze beslissingen betreffen
de normen: de maatgevende afvoer, de drooglegging en de wandruwheid.
le. De maatgevende afitoer, dat is de afvoer die per tijdseenheid uit een
bepaald gebied moet worden verwijderd, teneinde te bereiken dat een
bepaald peil in een gebied niet vaker dan 1 keer in de x jaren gedurende y dagen wordt overschreden. Men noemt deze grootheid ook wel
vaak afvoerfactor of afvloeiingsfactor. Ter vermijding van misverstand
is het wellicht beter te spreken van maatgevende afvoer, omdat deze
naam het begrip goed weergeeft; het is namelijk deze afvoer, die de
.
maat van het ontwerp bepaalt.
2e. De &oogleggiizg, dat is het niveau van de waterstand in de leiding ten
tijde dat zich de maatgevende afvoer voordoet.
3e: De wandruwhe.id, dit is de factor, die aangeeft de weerstand die het water
ondervindt tijdens het transport in de leidingen. In de huidige ontwerpen
gebruikt men de k~n,,i,,-waarde als empirisch bepaalde grootheid, die
afhankelijk is van de grondsoort, het seizoen (in feite de begroeiing) en de
waterdiepte. In feite is de keuze van deze grootheid in de ontwerpen in
sterke mate economisch normatief, omdat hieraan een normatief gesteld
onderhoud inherent is. De in een ontwerp ingebouwde wandniwheid kan
van grote invloed zijn op de verhouding aanlegkosten en onderhoudskosten.
In het bijzonder dient er de nadruk op te worden gelegd dat in de ontwerptechniek &ze 3 grootheden wegens de relatieve samenhang steeds gezamenlijk
dienen te worden vermeld en beoordeeld.
Immers een hoge maatgevende afvoer van bijvoorbeeld 2 l/sec/ha met een
geringe drooglegging van 20 cm kan hetzelfde ontwerp - dat wil zeggen
dwarsprofiel - opleveren als een lagere maatgevende afvoer (1 llsedha) en
een grotere drooglegging van 60 cm. Hetzelfde kan worden gesteld ten aanzien
van de maatgevende afvoer en wandruwheid, of de wandruwheid en de drooglegging. Het is duidefijk, dat in de gevallen waarin deze 3 factoren niet gezamenlijk worden vermeld de intensiteit van het verbeteringsplan zich aan een
beoordeling onttrekt.
Daarnaast zijn er nog talrijke andere beslissingen, zoals de toelaatbare

stroomsnelheid, de taludhellingen en taludvoorzieningen. de verhouding waterdiepte-bodembreedte. De no&en ten aanzien van deze factoren zijn minder
nauw met elkaar verweven dan de voorgaande en hebben - behalve de laatste
in eerste benadering meer het karakter van een technische zekerheidsnorm:
een bodem mag niet uitschuren door te grote stroomsnelheid en een talud mag
niet afschuiven, omdat dan het afvoersysteem op zichzelf in gevaar komt.
Hiermee wil uiteraard niet gezegd zijn, dat de keuze van deze grootheden van
ondergeschikt belang zou zijn. Een afzonderlijk punt van overweging is de
keuze van het verhang in verband met grondverzet en landverlies. Dit geldt
met name in die gevallen, waarin het terreinverhang geringer is dan het voor
de stroomsnelheid maximaal toelaatbare.
De kennis voor het doen van een juiste keuze van de 3 eerder genoemde
factoren afzonderlijk is zeer beperkt. Juist om deze redenen is het gewenst de
onderlinge samenhang van de 3 genoemde-normen zovee1 mogelijk in het ontwerp te betrekken, alsmede hun invloed op het plan, de kosten en zo mogelijk
de kosten-batenverhouding,

-

b. De onderlinge samenhang der n o r m a
De factoren maatgevende afvoer, drooglegging en wandruwheid kunnen
worden voorgesteld als de hoekpunten van een driehoek, die de basis vormt
voor het ontwerp. De verschillende relaties zuilen nu nader bezien worden.
Maatgevende afvoer en wandruwheid
De invloed van deze normen op het ontwerp volgt uit onderstaande formules:
*

-

Q = k , AR q 3 S '13

. . . . . . . . . . . (5)

Hierin is: Q = debiet in m3/sec; kV = wandruwheidsfactor in ml~/sec;
A = natte doorsnede in m> R hydraulische straal in m; s = verhang; qt =
maatgevende afvoer in m3/seCha; 0i = oppervlakte in ha;? = gem. maatgevende afvoer.

Uit:

Q =
h.\{

,,Qs%

=

72

O;
k\,

...... (7)

volgt dat de'invloed van 7 en k , (normen)
~
op het ontwerp, dat gegeven een
equivalent is.
zeker terreinverhang wordt bepaald door

De invloed van beide aannamen op het dwarsprofiel, de waterdiepte en
daarmee op de drooglegging is - zoals uit voorgaande opstelling blijkt
even
goot. Zo.heeft een onderschatting van de afvoerfactoren (te lage maatgevende
afvoer) voor het ontwerp dezelfde consequenties als te optimistische verwachtingen ten aanzien van het toekomstig onderhoud (hoge kHa,ining)Omgekeerd heeft een overschrijding van de maatgevende afvoer met een
factor 1,5 dezelfde toename van de wa'terdiepte of afname van de drooglegging tot gevolg als een afname van kAanningdoor begroeiing van b.v. 30 tot
20 mlofsec.
Ten aanzien van de kManning
baseert men zich thans algemeen in Nederland op de richtlijnen van de Werkgroep Waterlopen. Voor de kleine leidingen zijn deze do& onderzoekingen van de Landb~iwho~eschool
voor Nederlandse omstandigheden tamelijk goed gefundeerd (9). Voor de middelgrote en
grote leidingen bestaat op dit punt nog een leemte in de kennis. Een systematisch onderzoek op dit punt is zeker gewenst.
Inzake de maatgevende afvoer baseert men zich nog steeds op ervaringsgegevens, zonder inzicht te hebben in de frequentie en tijdsduur van voorkomen
hiervan.
Gezien de bovengenoemde equivalente invloed rijst de vraag of in het onderzoek en in de ontwerptechniek beide factoren om deze redenen eveneens een
gelijkwaardige plaats innemen. De indruk bestaat dat er een onderschatting is
van het belang van de wandruwheidsfactor.

-
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Wandruwhe-id en drooglegging
De doelstelling van de plannen is steeds gericht op de drooglegging van
landbouwgronden. In dit verband heeft het zin na te gaan welke invloed de
wandruwheidsfactor heeft op de drooglegging. De invloed van de toename
van de wandruwheid door vervuiling op de drooglegging is weergegeven in
figuur 5. Hierin komt naar voren, dat eenzelfde graad van vervuiling in grotere leidingen de drooglegging veel sneller doet afnemen dan in kleinere leidingen. Het merkwaardige feit doet zich voor, dat voor de grotere leidingen
met de relatief grote invloed van kxinni,, op de drooglegging gegevens ontbreken.
In alle gevallen is overigens een afname van de drooglegging van 20 cm
vrij snel bereikt. Als men bedenkt dat in vele gevallen 50 cm drooglegging bij
maatgevende afvoer wordt aangehouden, wordt de grote invloed van het
schoonhouden van leidingen op de ontwateringstoestand duidelijk. Nader onderzoek naar de invloed van de begroeiing op de k ~ ~ , , i , lijkt
,
dan ook gewenst.

Maatgevende afvoer en drooglegging
In de ontwerpen voor verbeteringsplamen wordt voor kleine en grote gebieden eenzelfde maatgevende afvoer en drooglegging gehanteerd. Bij debieten die afwijken van de maatgevende afvoer, doen zich in grote en kleine
leidingen geheel verschillende situaties voor.
Er kan worden aangetoond, dat eenzelfde overschrijding van de maatgevende afvoer in de grotere Ieidingen een veel grotere overschrijding vau de

HW-lijn geeft dan in kleine leidingen. Figuur 6 geeft dit weer. Uitgaande van
een drooglegging van 60 cm leidt een afvoerfactor van 1,5 x d e maatgevende
afvoer b i een leiding van 1,00 x 230 m (1000 ha) tot ongeveer 20 cm overschrijding; een leiding van 2,00 x 5,00 m (10.000 ha) geeft echter reeds 40 cm
overschrijding. Voor een leiding van 3,00 x 7,50 m (30.000 lia) staat het water
tot aan het maaiveld. De verklaring van dit verschijnsel i; nogal simpel. De
verhouding tussen het droge profiel (ook wel genoemd holle ruimte) en het
natte profiel is voor-de grote leidingen veel ongunstiger dan voor de kleine
leidingen. Voor een leiding van minimum profiel (0,40 x O,50 m) is deze verhouding bij 60 cm drooglegging ongeveer 3 : I; voor een leiding van (2,OO x
5,00 m) is dit ca. 1 : 2.
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FIG. 6. Verband tussen maatgevende afvoer en drooglegging
FIG. 6. Relation between the characteristic discharge and reclarnation

Uit figuur 6 blijkt duidelijk, dat men in extreme situaties in de kleine leidingen niet gauw gevaar loopt. In de grote leidingen is dit daarentegen wél het
geval. Wanneer men daarbij bedenkt, dat in de grotere leidingen kostbare
kunstwerken voorkomen, dan rijst de vraag of de toegepaste normen met de
landbouwkundige doelstelling hier niet zouden moeten worden vervangen door
een zekerheidsnorm. Voor de afmetingen van de kunstwerken zelf gaat men

juist in verband met het snel oplopen van de waterdiepte al in de richting van
afvoernormen die ll/z keer de maatgevende afvoer zijn. Dit in tegenstelling
met wat tot voor kort gebruikelijk was in de ontwerpen. Voor gemalen gaat
men uit van de maatgevende afvoer.
Bij de invloed van de vervuiling op de drooglegging is gebleken, dat ook
daar de overschrijdingen in de grote leidingei belangrijk groter waren dan in
de kleine leidingen.
Het geheel overziende komt men tot de concIusie, dat én door overschrijding
van de maatgevende afvoer én door vervuiling én mogelijk door verschijnselen
van ,,fIood routing" (zie bijdrage I) de kwade kansen bij extreme neerslag
vooral aanwezig zijn in de benedenlopen.
Het ontstaan van kritieke situaties in december 1960 en 1961 in benedenstroome gebieden van verbeterde beken kan hierdoor worden verklaard.
c. Enige overwegingen voor de praktijk
Hoewel bij gelijke overschrijdingskans de afvoerintensiteit in grotere gebieden lager is dan in kleinere gebieden, is de overschrijdingshoogte van de
waterstand in grotere leidingen groter dan in kleinere leidingen. De vraag
kan worden gesteld of het rekening houden met het gebiedsgrootte-effect
gezien dit aspect - verantwoord is. In Brab-int wordt in de ontwerpen boven
10.000 ha rekening gehouden met de gebiedsgrootte (10). In Drente wordt tot
oppervlaktes van 30.000 ha niet gereduceerd. Aangezien de waterschappen
niet groter zijn, wordt er dus in het geheel geen reductie toegepast.
Indien men in de toekomst meer weet omtrent de frequentie en tiidsduur van
voorkomen van afvoerhoeveelheden, kan het aanbeveling verdienen verschilIende normen te hanteren, die afgestemd zijn op de doelstelling.

-

Bij voorbeeld:'
le. een zekerheidsnorna bestaande uit een hoge afvoerintensiteit die weinig
frequent en gedurende korte tijd voorkomt, waarbij dan een geringe drooglegging toelaatbaar is.
?e. een landbouwkunclige mrm bestaande uit een lagere maatgevende afvoer,
die frequenter voorkomt en langer duurt. Hierbij zal dan een droogleggingseis moeten gelden, die vrije uitstroming van drains en sloten mogelijk maakt.
In deze richting gaan de voorstellen van BLAAUW
en OOSTRA(lo), al berusten de voorspellingen inzake de frequentie voorshands op axiomata. Een tussenoplossing is wellicht mogelijk door toepassing van normen waarbij met het
oog op het zekerheidsaspect de drooglegging wordt gekoppeld aan het debiet.

d. De invloed v a kuanni,,op aanleg- m onderhoudskosten
In verband met de beperkte kennis is het nuttig acht te geven op de invloed
van de normen op de aanlegkosten en de kosten van onderhoud en zo mogelijk
op de baten.
Door zich te baseren op de richtlijnen van de Werkgroep-waterlopen gaat
men ervan uit dat de leidingen schoon zijn. In de praktijk betekent dit, dat de
leidingen in de regel 2 keer en soms 3 keer per jaar zorgvuldig moeten worden
schoongemaakt. Door het aanhouden van een lagere knanningnemen de
investeringskosten toe als gevolg van meer grondverzet en extra landverlies.
Daartegenover staat, dat 'wellicht op het onderhoud kan worden bespaard.

'.
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FIG. 7. Verband tussen

wandruwheid en
grondverzet

FIG. 7 .

Relation between
side roughness and
soil moving

Figuur 7 geeft de invloed van de keuze van de kJfanning
op het grondverzet
voor enkele leidingen weer (11). Ter vergelijking zijn in tabel 3 enkele cijfers
. betreffende gemiddelde onderhoudskosten van Ieidingen weergegeven. Deze
. cijfers zijn het resultaat van een enquête over 4 jaar inzake onderhoudskosten
in een aantal verbeterde Drentse waterschappen.

TABEL
3. Overzicht van

onderhoudskosten

Uit een vergelijkingvan bovengenoemde figuur en tabel volgt, dat het aanhouden van een lagere k3r;,,i,g van 20 in plaats van 30 voor kleinere leidingen extra jaarlijkse kosten van rente en aflossing van f 0,10 per m' zou vergen.

'

Indien hierdoor op het onderhoud, dat f 0,25 per m' vergt, één onderhoudsbeurt zou kunnen worden bespaard, zou dit een besparing opleveren. De besparing zou mogelijk ook kunnen worden gevonden in minder intensief onder-'
houd per keer. Voor de grote leidingen kan dit voorshands in totaliteit bezien
economisch niet uit. Voor de onderhoudsplichtige, die wordt gesubsidieerd in
de aanlegkosten e n niet in gekapitaliseerde exploitatiekosten, verschuift de
grens waarbij het nog uit kan naar grotere leidingen. In elk geval lijkt gezien de grote kapitalen die het onderhoud jaarlijks vergt
een systematisch
onderzoek naar de wandruwheid in aarden leidingen als functie van het groeiseizoen geen overbodige luxe.
Uit dergelijke economische overwegingen dienen bij de keuze van de kManning
in het ontwerp zowel de aanleg als de onderhoudskosten te worden betrokken. In dit verband zij vermeld dat een tendens aanwezig is naar snel
stijgende onderhoudskosten. In hoeverre deze ongunstige ontwikkeling kan
worden geremd, hangt af van de verdere mogelijkheden van mechanisatie van
het onderhoud en van de chemische reiniging.

-

-
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e. De invloed van maatgevende afvoer en drooglegging op kosten en baten
De invloed van de droogleggingseis op de kosten is weergegeven in figuur 8.
KOSTEN in g l d l m"
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De invloed van de droogiegging (H.W.-hoogte) op de aanlegkosten

FIG. S. lnfluence

of reclurnation

(H.W.-level) on luyitrg expenses

De kosten omvatten die van het grondverzet en de stuwenbouw. Uit de grafiek
valt af te lezen dat per 20 cm extra droogiegging de kosten met ca. 2010 toenemen.
Tevens blijkt hieruit nog eens de uitwisselbaarheid van maatgevende afvoer
en droogleggingseis, namelijk het ontwerp van een leiding, berekend op een
afvoer van 3,5 m3/sec bij 20 cm drooglegging kost evenveel als dat van een
afvoer van 1,75 m3Isec bij 40 cm drooglegging.
Bij de keuze van de droogleggingsnorm dient men behalve met de eisen van
ontwateringsstroming, grondsoort en gebruikswijze uit een oogpunt van baten
rekening te houden met de oppervlakte, die onder invloedssfeer van deze
waterstand valt. In smalle beekdalen is deze strook niet erg groot, waardoor
de baten-kostenverhouding der uit te voeren werken laag is (12). Voor enkele
beekdalen in het waterschap ,,De Drentse Aa" is in het ontwerp 'de keuze
gebaseerd op een berekening van het invester2ngseffect, dit is de verhouding
tussen de jaarlijkse baten en de investeringskosten. Dit is een eerste poging
geweest de normen voor dit ontwerp aan te passen aan de doelstelling, in casu
een zo gunstig mogelijk investeringseffect. De onderhoudskosten zijn hierbij
constant gedacht. Het resultaat van de berekeningen is in tabel 4 opgenomen
(zie ook fig. 9). De kosten nemen bij toenemende drooglegging toe. De toename
van de baten is afhankelijk van de invloedssfeer van de H.W.-hoogte. Het
algemene niveau van de investeringseffecten is laag als gevolg van de smalle
beekdalen.
FIG. 9. Situatie Rolder en Andersche Diep (zie tabei 4)

FIG. 9. Situation Rolder and Andersche Diep (see table

4)
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TABEL
4. Relatie

H.W.-hoogte en kosten-batenverhouding in het Rolder en Andersche Diep
Kosten en baten

Hoofdleidingen (km) 23
Zijleidingen (km) 633
Duikers (aantal) 123
Betuining
Totale konten
Totale k o s t e h
Baten
Investeringseffect

Invateringseffect

H.W.-ha gte in m

Leidingvak no.

0.00

-

I
I1
111

IV

v

.
l

v1
V11
VIII
Ix

x

-

0,053

-

--

-

0.20

0,35

m.v.
0,70
030

0.05
0.07
0,03
0,07
0,lO
0,lO
0,05
0.90
0,13
0,03

0,07
0,13
0.04
0,11
0.18
0,17
0,04
0,37
0,21
0,02

0,07
0,13
0.04
0,11
0,18
0,IS
0,04
0,39
020
0.02

.

0,06
0,13
0.03
0.10
0,16
0,16
0,04
037
0,18
0,02

5. ENKELE
PERSPECTIEVEN VOOR VERDER HYDROLOGESCH ONDERZOEK
Het samenspel van de normen in economische zin met de elkaar compenserende tendensen van aanleg- en onderhoudskosten doet de vraag rijzen of
het zin heeft de afzonderlijke factoren als fysische grootheden nog aan een
nader onderzoek te onderwerpen.
Ten aanzien van de wandruwheidsfactor ligt vooral voor de middengrote
en grote leidingen nog een terrein braak. Daarnaast s: onderzoek naar deze
factor - vooral in afhankelijkheid van het groeiseizoen - met het oog op de
techniek en economie van het onderhoud gewenst. Daarbij zal onder andere
het vraagstuk van de ba~gerschouw,die van grote invloed is op de bodemhoogte en dus op de drooglegging, nader dienen te worden onderzocht.

W a t betreft de maatgarende afvoer is reeds opgemerkt, dat deze grootheid
nagenoeg uitsluitend berust op ervaringsgegevens. Op de afvoerintensiteit uit
een bepaald gebied zijn verschillende factoren, zoaIs begroeiing, helling, kwel,
waterberging en gebiedsgrootte van invloed.
Een verantwoorde keus van de maatgevende afvoer kan slechts geschieden,
indien uit een bekende relatie neerslag-overschot en afvoer met behulp van
langjarige regencijfers een frequentieonderzoek naar de te verwachten afvoerintensiteiten wordt uitgevoerd. Afvoermetingen met zelfregistrerende apparatuur gecombineerd met grondwaterstandsopnamen in bodemkundig en hydrologisch goed omschreven gebieden kunnen hieraan steun geven. De formules
gebruikt door DE ZEEUW,HELLINGA
(13) en KRAAYENHOFF
VAN DE LEUR(14),
vinden hierbij toepassing.
De resultaten van enkele dergelijke afvoerstudies in Drente mogen als voorbeeld dienen:

FIG. 10. Verloop van de afvoergoif met de tijd
FIG. 10. W a v e of discharge in course o f tinac

a. een verbeterd gebied van 285 ha in het waterschap ,,De Oostermoerse
Vaart",
b. een boscomplex van 46b ha in de staatsbossen van Grollo.

Het gebied van 285 ha in Gieten bestaat uit 220 ha madeland en 65 ha komvormige laag-ten van ondiepe keileemgronden op de Hondsrug. De reactie van
een regenbui van 17 mm treft men aan in figuur 10. Uit de rechtse figuren blijkt,
dat de afvoerintensiteit van ca. 10 ha keileemgebied zeer snel en hoog (19 mm/
etm.) oploopt, doch ook spoedig weer op de uitgangswaarde terug is. De afvoergolf van het madeland bereikt ook binnen 20 uur zijn maximum, doch
daalt dan langzamer.
De gegevens van neerslag en afvoer zijn bewerkt met de formule van
KRAAYENHOFF
VAN DE LEUR(14), die door WESSELIXG
(15) werd bewerkt tot
onderstaande vorm:
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De grafische weergave van de factoren B in figuur1 l toont dat de bijdrage
van een bepaalde neerslíigsom aan de afvoerintensiteit hoger is, naarmate de
intensiteitsfactor a groter is, doch dat tevens de naijling korter aanhoudt (voor
a = 1,O etm.-l levert een regenbui N na 4 dagen nog slechts een bijdrage aan de
afvoerintensiteit van 0,01 N; voor a = 0,3 eh.-l is dit pas na 10 dagen het
geval).
Uit het onderzoek resulteérde het verband:

Er werd gerekend met een constante bijdrage van 1 rnm/etm. kwel uit de
Hondsrug (161, terwijl voor de keileemgronden met directe afvoer werd gerekend.
De overeenstemming tussen de aldus berekende en gemeten afvoerintensiteiten is redelijk goed (figuur 12).

FIG. ll. Verband tussen factor B en tijd (in etmalen) voor
verschiIlende intensiteitsfactoren (a)

FIG. 12. Berekende en gemeten afvoerintensiteitm
FIG. 12. Calculated and measured intensities of discharge

Een frequentie-onderzoek van neerslagcijfers van het station Eext over 30
jaar gaf inzicht in de frequentie en tijdsduur van de afvoerintensiteiten. Figuur 13 geeft het resultaat weer.
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FIG. 13. Frequentie en tijdsduur van afvoerintensiteiten in een verbeterd landbouwgebied
FIG. 13. Frequmcy and lengt8 of time of discharge intensities in an imfiroved agricultural
area

Figuur 14 geeft voor 460 ha cultuurbossen een analoog beeld. Het blijkt,
dat de afvoerfactor van 0,4 Vseclha slechts gedurende een zeer klein percentage van de totale tijd (0,l 010) wordt bereikt of overschreden. De aanvankelijk
geprojecteerde maatgevende afvoer van 0,7 Vserlha werd onder invloed van
dit resultaat gereduceerd tot 0,4 l/sec/ha. Hierin komt tot uitdrukking, dat beter

FIG. 14. Frequentie en tijdsduur van afvoerintensiteiten in een boscomplex
FIG. 14. Frequency and length of time of disclrarge intensities in woodland
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inzicht in de te verwachten afvoerintensiteiten kan bijdragen tot een keuze van
de maatgevende afvoer, die is afgestemd op de plaatselijke behoeften. Dit kan
de efficiëntie van het ontwerp ten goede komen.
6. SAMENVATTING.
EN CONCLUSUES

le. Er is een duidelijke evolutie op het gebied van de waterafvoernormen
waarneembaar onder invloed van de toenemende intensiteit van de landbouw. Een bezinning op deze normen lijkt gewenst gezien de snelle ontwikkeling van de landbouw. De Commissie Afvloeiingsfactoren kan hieraan een bijdrage leveren.
2e. In de ontwerptechniek van waterafvoerplannen bestaat een sterke samenhang tussen de verschillende normen. Met het oog op deze samenhang en
de beperkte kennis van de afzonderlijke grootheden is een gezamenlijke
beoordeling hiervan steeds vereist.
3e. De beperkte kennis kan worden vergroot door o.a. nader onderzoek van de
wandruwheid in aarden leidingen, de afvoerintensiteiten in goed beschreven gebieden en - voor de detailontwatering - van het bergend vermogen van de grond.
4e. I n verband met de overwegend economische doelstelling van waterafvoer
in agrarische gebieden, is een verdere ontwikkeling van de economische
beoordeling van de projecten gewenst.
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111. GEVOLGEN VAN WATEROVERLAST

IN DE MODELWE LANDBOUW
G. P. WIND
Instituut voor Cultzruriechniek en ~Vutcslncislzouding

HIGH SOIL MOISTURE CONTENTS AND MODERN FARMING

I n this country the deptlz of the grotcndwater tab16 has of old been chosen in
such a way that CTOP growth is optinlal (see fig. I): Because of mechanization
of agricztlture (tabb I ) the moisture condition of the soit has become very important not only for crop growth bzrt als0 for tlte prohction costs. ~Vodern
ag.n'culture, charactetized by mcchanization arzd a scarcity of labomr, needs a
drainage which takes the production circzcmstances in consideration. Generally
speaking the land must now be dtier tluzn was formerly reqttired. In many cases
this drier situation can be obtained by deeper drainage. This is illzcstrated with
three examples.
Trantpling of grassland occurs when the soil is too wet (sec fig. 3, 4 and
table 2). In order to avoid trampling tlte farmer takes his cows from tlze pasture.
For feeding cattle in this zcnseasonable stable period, f o m w l y grass was m o m
on the too wet pastzrres. Nowadays, becazwe labour is scarce, this is no longer
possible. The damage of trampling anzo~ntsto about l5 to 20°/0 of the nei.
production o f grassland on peaty and Aztmous soils. Deeper drainage gives the
soit more bearing capacity bttt also makes it more szrsceptible to irreversibly
drying.
Early sowing does not only increase crop yields bzrt also gives a better distribution o f labour over the year. On clay soils early sowing is only possible
with a very deep drainage, deeper than tlze optimal depth for crop yield (see
fig. 6, 7 , 8, eq. 3 and table 3).
Very little is known abozct off-the-road locomotion. It is obwious that tractors
and machines rtm better on dry soil then on wet soil. The soil is moreover badly
damaged, wwhen dtiving over it in wet condition, s021 stmctzcre may be destroyed and the permeability wil1 heavily decrease (see fig. 9 and 10).
How dry the soil must be cannot yet be calmlated. I f mechanica1 harvesting
of sugar beets and potatoes is not possible, as it was for example in 1960, the
damage is enormous since the labozrr force on farms is no longer large enough
for manual work.
. .

.

Bij het woord wateroverlast denkt men vanzelfsprekend aan grotere of
kleinere overstromingen. Een toestand dus waarbij water op de grond staat.
In de landbouw kan echter al sprake van wateroverlast zijn, wannker het water
nog niet zichtbaar is. Al zijn zichtbare overstromingen volstrekt niet zeldzaam,
de schade is doorgaans reeds groot voordat water op het land verschijnt.
Vergelijkt men de landbouw met de industrie, dan neemt de bodem in de
landbouw dezelfde plaats in als de fabriek in de industrie. W e wachten niet
met het spreken van wateroverlast tot de fabriek helemaal onder water staat.
Zo ook in de landbouw; als het produktie-apparaat gedeeltelijk onder water
staat, is er reeds wateroverlast.
Merkwaardig is dat we het water ook weer niet te ver weg willen hebben,
a l zijn we vlug met het spreken van wateroverlast. Water is niet alleen een
belager van de landbouw, maar ook een produktiemiddel en grondstof. I n navolging van VISSER(1955) is men in de landbouw gewend de invloed van het
grondwater weer te geven in grondwaterdiepte - opbrengstkrommen. Een
voorbeeld hiervan geeft figuur 1. Deze geven het verband tussen gewasopbrengsten en de diepte van het grondwater. Hoewel de curven verschillend
zijn, al naar de aard van het gewas en de grond waarop ze betrekking hebben,
zijn ze toch algemeen van dezelfde vorm Het zijn alle optimum krommen, met
een stijgende natte tak en een dalende droge tak. Slechts bij de diep bewortelbare, opdrachtige gronden (zie WIND, 1960) ontbreekt de droge tak. De lage
opbrengsten in het natte gebied worden veroorzaakt door luchtgebrek; die in
het droge door vochtgebrek.
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Hoewel de droge tak tot lang niet zulke lage opbrengsten komt als de natte
is juist aan deze droge kant veel meer aandacht besteed dan aan de natte. In
de laatste 10 jaargangen van het Landboztwkundig Tìjdscltrift en het Netherlands Journal of Agricultzcral Science kwamen 35 artikelen voor die handelden
over de invloed of de bestrijding van droogte. Slechts 16 artikelen behandelden
onderwerpen van de natte kant. Ook op de Technische Bijeenkomsten van de
Hydrologische Commissie T.N.O. werd veel meer aandacht besteed aan de
aanvoer van water dan aan de afvoer.
In de laatste jaren is er echter een economische ontwikkeling geweest, die
de natte kant een nog groter belang heeft gegeven dan ze al had. Door de sterk
gestegen lonen is de arbeid in de landbouw in hoge mate gemechaniseerd. Door
deze mechanisatie zijn er meer machines op het land en minder arbeiders. Deze
beide conseqiienties van de mechanisatie vragen drogere omstandigheden dan
het ouderwetse landbouwbedrijf.
Handwerk en paardentractie zijn onder natte omstandigheden wel moeilijker dan wanneer het land droog is; zeer natte omstandigheden doen volgens
SNIJDERS(1958) de arbeidsbehoefte met 50°/o toenemen, Daarentegen is het
werk v* door trekkers aangedreven oogstwerktuigen als aardappel- en bietenrooimachines onder natte omstandigheden onmogelijk. Het moet dan worden vervangen door handwerk. Omdat arbeid nu - in tegenstelling tot vroeger
schaars is, hebben natte omstandigheden tijdens de oogst tot'gevolg dat
een gedeelte van de oogst verloren gaat.
Tabel l, ontleend aan KUPERUS
(1954) en BOGAARDS
(I961), geeft een indruk
van de arbeidsverhoudingen vroeger en nu. De arbeidskosten zijn veel minder
gestegen dan'de arbeidslonen. De arbeidsbezetting is dus veel geringer dan
vroeger.

-

TABEL1. Arbeid op akkerbouwbedrijven tussen 10 en 50 ha in het zuidwestelijk kleigebied

1
a. Uurloon in gldlhour wage in guilders
b. Arbeidskosten in gld/ha/jaar/cost of labour in guiliersilralyem
c. Werktuigkosten
id.lcost of macfrines do.
d . Totale kosten
id.lTotal costs do.
e. Gewerkte uren (b1a)lHours worked per ha and year

TABLE
1. Labour

OB

arable f a m s

OTL

1948149

1960161

0,96
355
79
868
368

"23
539
210
1651
242

clay soil; farm sire 20 to 50 ha

Tot welke gevolgen het voert wanneer de grond te nat is voor machinale
oogst, blijkt uit de volgende cijfers ontleend aan de Landbouwgids 1961. De

bietenoogst volledig gemechaniseerd, waarbij de bieten in een verzamelbak
komen, kost 40 manuren per ha: In handwerk kost het bieten rooien 177 manuren per ha. Voor de aardappeloogst zijn deze cijfers resp. 35 en 186 manuur
per ha.
Samenvattend kan worden gezegd dat door de mechanisatie van de landbouw hogere eisen worden gesteld aan de ontwatering van de grond. In het
volgende zal dit nader worden toegelicht aan de hand van drie voorbeelden.
.-

Het meest droogtegevoeligc gewas in de landbouw is gras. De oorzaken
daarvan zijn de geringere bewortelingsdiepte e n de hoge verdamping in het
voorjaar, wanneer er weinig regen vdt.

Relatieve netto gras opbrengst

FIG. 2. Netto-opbrengst van
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De grasgroei profiteert dan ook zeer van regenrijke zomers. Hoewel dergelijke zomers gepaard gaan met weinig zon en Iage tteiiiperaturen is toch de
grasopbrengst hoger naarmate de zomer natter is. Dit is evenwel de brutoopbrengst. Onder de netto-opbrengst verstaan we de hoeveelheid veevoeder,
die van het grasland kan worden geoogst. Deze oogst geschiedt door beweiding
en door maaien voor bereiding van hooi en kuilvervoer. De netto-opbrengst,
uitgedrukt in kg zetmeelwaarde per ha, blijkt in het algemeen hoger te zijn
naarmate de zomer droger is, zie figuur 2, overgenomen van 'T HART(1960).
Dii verschil tussen bruto- en netto-opbrengst in reactie op het weer vindt
zijn oorzaak hoofdzakelijk in beweidingsmoeilijkheden. Die komen vooral tot
uiting in de nazomer, wanneer de neerslag de verdamping overtreft.
Een koe blijkt op de bodem een druk uit te oefenen var1 ongeveer 5 kglcm2.
De draagkracht van de grond, die met een sonde kan worden gemeten, neemt
af met het vochtgehalte. Figuur 3 geeft daarvan een voorbeeld. Wanneer de
draagkracht onvoldoende is, trappen dc koeien de grasmat kapot.
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Hierdoor treedt een heel complcx van schade-oorzaken op. In de eerste
plaats daalt het beweidingsrendemcnt. I-Ioiidt de ongunstige toestand aan,
dan wordt de grasmat zodanig bcschridigd dat (IC bocr het vee liever op stal zet.
Dan moet hij echter zorgen voor extra veevocr I~ovende normale hoeveelheid
die hij in de winter gebruikt. Vroener, in dc ti$ van ruim arbeidsaanbod, werd
onder natte omstandigheden het vee ccrdcr op stal gezet dan tegenwoordig.
Men ging dan gras maaien met de zeis en Iiaaldc lict per boot naar de schuur.
Dat kost tegenwoordig teveel arbeid cn worclt iiict gedaan.
De ontstane schade is moeilijk te l~cgrotcn.S<:IIOTI~OI:ST
(1963) vergeleek de

beweidingsrendementen op middelhoge en lage zandgronden en op veen. Hij
vond voor middelhoge zandgrond gemiddeld 66O10 rendement en voor lage
zandgrond en veen 56Ol0. 'Een verschil dus van lû!!/o van de brutoproduktie,
overeenkomend met bijna 20°/0 van de nettoproduktie. Dit moet geheel worden
toegeschreven aan de geringere draagkracht van de lage zandgronden en van
veen.
FIG.4. Relatie tussen vochtge-

halte, organische stof en
draagkracht van grasland
Lijn b is de ,vertrappingsgrens'. Grasiand links van
deze lijn is stevig, rechts
onvoldoende draagkrachtig. Lijn a is het gemiddelde poriënvolume (naar
SCHOTHORST,
1963)

FIG. 4. The relation betweerz organic matter, moisture
content and bearing capacity of gassland. Points
to the left o f line b represent grasslands with afficient bearing caflacity.
To the right of line b tfw
grassland is susceptible
to trampling. LVte a gives
the mean pore volume
(after SCHOTHORST,
1963)
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Hoewel het niet bepaald eenvoudig is de schade van geringe draagkracht
exact te bepalen, is het voor de practici duidelijk dat deze vrij groot is. Het is
dan ook de moeite waard na te gaan waardoor de draagkracht wordt beinvloed. Figuur 4 geeft het verband dat in het veld werd gevonden tussen de
draagkracht, het vochtgehalte en het organische stofgehalte. Het draagvermogen van 5 tot 7 kg/un2 kan de vertrappingsgrens worden genoemd. Hoe
veniger de grond is, des te hoger ligt het toelaatbare vochtgehalte. Op zichzelf
lijkt dit merkwaardig; men bedenke echter dat het vochtgehalte geen goede
maat is voor de natheid van de grond. Wel een goede maat is de vochtspanning of de PF. De pF van de vertrappingsgrens ligt voor weinig humeuze
zandgronden zeer laag; zelfs bij zeer hoge grondwaterstanden blijven deze

gronden draagkrachtig. Echte veengronden moeten diep worden ontwaterd om
draagkrachtig te zijn (zie tabel 2).

TABEL
2. Vochtgehalte, pF en ontwateringsdiepte behorende bij de vertrappingsgrens
Grondsoort

Org. stof

ZandISand

Sterk humeus zand/

Sand with much organic matter
VeedPeat
Sofl type

/

Vochtgehalte
(vol. 010)

2-3

1

37

40-50

66

Org. matter Moisture corttmt
(vol. '10)
(OIO)
capgczty limit f or tramplirag

Ontw. diepte
(cm)

43

10-17

TABLE
2. Moisture content, pF and drainage dept/'

i
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of grasslmd which is nem the beuring

Een dergelijke diepe ontwatering is in Nederland op veengrond onbekend
en in natte zomers komt dan ook regelmatig vertra~pingsschadevoor. Deze
diepe ontwatering zou echter ongewenst zijn, in verband met het gevaar voor
irreversibele indroging (HOOGHOUDT
e.a., 1961). Tenslotte is zo'n diepe ontwatering ook niet nodig. Op een grondwaterstandsproefveld in Zegveld bleek
dat de veldjes met een ontwateringsdiepte van ongeveer 60 cm steeds draagkrachtig waren. De vochtgehalten bleken ongeveer i0 vol. % lager te liggen
dan van de veldjes met meer normale ontwateringsdiepten van ongeveer 30
cm.Door de diepere ontwatering is de grond dus veranderd. De grond is enigszins irreversibel ingedroogd, zonder dat daardoor tot dusver schade is ontstaan.
Ook in het droge jaar 1959 had de waterstand van 60 cm onder maaiveld
geen nadelig effect.
Irreversibele indroging, hoewel in sterke mate uiterst schadelijk, zou dus bij
voorkomen in lichte mate, gunstig zijn zijn door verhoging van de draagkracht.
Reeds bij een ontwatering van 60 cm bleek die verhoging gerealiseerd te kunnen worden. De normale slootwaterstanden in de veengebieden zijn echter
ongeveer 30 cm, terwijl de grondwaterstanden in de herfst vaak in de buurt
van O tot 10 cm liggen.
Wil het veengrasland draagkrachtig worden, dan zal er dus heel wat moeten
verbeteren aan de ontwatering. Of het echter gewenst is dieper te ontwateren
dan nu het geval is, blijft echter nog de vraag. Het optreden en het herstel van
irreversibele indroging is waarschijnlijk een langdurige kwestie. Na één zeer
droog jaar als 1959 is veengrond nog niet schadelijk ingedroogd. Daarvoor
moet een aantal droge jaren niet lang na elkaar voorkomen. Evenzo herstelt

een irreversibel ingedroogde veengrond zich weer, als een opeenvolging van
natte zomers voorkomt.

FIG. 5. Regenval in de zomer (april tot en met september) van 1634 tot heden (naar
LABRIJN,1945). De lijn geeft het voortschrijdend gemiddelde over 10 jaar. Het
punt 1960 stelt de gemiddelde neerslag voor van 1951-1960
FIG. 5. Progressive mean. over I0 years, of the rainfalf in surhner. Point 1960 represents
the mean of 1951-1960 Utcf.

In figuur 5, die het voortschrijdend gemiddelde van de zomerregenval geeft,
ziet men dat we nu leven in een tijd met veel regen, zodat we ons zorgen maken
over de vertrapping. Vlak na de oorlog leefden we in een periode met vrij
droge zomers. Toen maakten we ons zorgen over irreversibele indroging.
De praktijk heeft zich aan deze klimaatschommelingen aangepast met de nu
bestaande ontwatering. Daartegen zijn .echter twee bedenkingen aan te voeren.
In de eerste plaats zou die aanpassing wel wat minder star kunnen zijn. In
droge perioden zou het polderpeil wat hoger kunnen liggen dan nu, en in natte
wat lager.
De tweede bedenking is, dat de praktijkaanpassing van het polderpeil geldt
voor de landbouw-economische omstandigheden van de afgelopen eeuwen. De
tegenwoordige arbeidsschaarste eist drogere grond. Als het klimaat niet droger
wordt, zal de mens het land droger moeten maken dan het vroeger was.

Met de voorjaarsgrondbewerking wordt het zaaibed gemaakt voor de zomergewassen. Dc grondbalken. die de ploeg in de vorige herfst heeft gemaakt,
Gorden.vlak gesleept. De grond moet daarbij verkruimelen om een goede aansluiting van liet zaad met de grond mogelijk te maken.
De vochttoestand van de grond bepaalt of een goede verkruimeling zal op-

\

treden. De grond kan daarvoor te nat zijn en ook we1 te droog. Dit laatste komt
weinig voor. Meer algemeen is liet probleem dat men langer moet wachten
dan men zou willen, voordat de grond droog genoeg is. Hoe vroeger men
zaait, des te hogere opbrengst wordt verkregen en des te gunstiger wikkelt zich
de arbeidsfilm in het bedrijf af.
Men kan pas met de bewerking beginnen als de g o n d vrij droog is. Wanneer
men in het vroege voorjaar langs bouwland rijdt ziet men dat de grond die licht
gekleurd is wordt bewerkt; de donkere, vociitige grond ligt nog verlaten. Bij
een bezoek aan Zeeland vonden wij dat geen gronden werden bewerkt met een
pF 3,O. In drogere toestand was de grond steeds bewerkbaar of bijna bewerkbaar.
Het spreekt vanzelf dat gronden met wateroverlast, in de vorm van een te
hoge waterstand, later bewerkbaar zijn en dus later een pF 3,O bereiken dan
grond met een goede ontwatering. Uit de eerste moet voor het bereiken van
deze pF-waarde meer vocht verdampen dan uit de laatste. Het was tot nog toe
echter moeilijk hieraan een kwantitatieve beschouwing te wijden, omdat het
mechanisme van de vochtonttrekking niet exact bekend was. Nu we enig inzicht hebben in de onverzadigde stroming van vocht in grond is dat wel mogelijk (WESSELING,
1960; WIND,1960).
Onder invloed van de verdamping droogt liet bovenste laagje van de grond
uit. Daardoor ontstaat een gradiënt
in de vochtpotentiaal tussen deze laag en
een diepere, waardoor een vochtstroming naar boven ontstaat. Het gevolg
daarvan is dat nu de tweede laag droger wordt en de geschiedenis herhaalt
zich. Er ontstaat dus een vochtstroom door het hele profiel. Zijn debiet is ongeveer gelijk aan deverdamping. Het kan niet groter zijn, want dan zou de bovengrond natter worden ondanks de verdamping. Maar het debiet kan ook niet
veel kleiner zijn, omdat in dat geval een zo groot potentiaalverval zou ontstaan
dat het debiet weer toeneemt. De bovengrond droogt dus in eerste instantie
zover uit dat de potentiaal-gradiënt een vochtstroom doet ontstaan, welks
debiet door het hele profiel ongeveer gelijk is aan de verdamping.
De aanwezigheid van een eindige potentiaal en een gradiënt veronderstelt
een potentiaal nul op zekere dieptc, ter hoogte van het grondwater. Er wordt
dus vocht onttrokken aan het grondwater, waardoor het freatisch vlak daalt.
Daardoor neemt het potentiaalverval af en moet de vochtspanning op maaiveld-hoogte stijgen om eenzelfde debiet in stand te kunnen houden.
Dit proces gaat door totdat de bovengrond zo droog is dat de dampspanning
een belemmering wordt voor de verdanlping. Deze remming treedt pas op bij
pF 5, zodat dit bij pF 3 nog niet speelt.
W e zetten nu naast elkaar de voclltcehalten die in het profiel aanwezig zijn
op het tijdstip dat de uitdroging begint en de vochtgehalten die behoren bij

een bepaald debiet van de stijgende vochtstroom, waarbij aan het maaiveld
een pF 3 bestaat.
De eerste vinden we uit de voorwaarde, dat in toestand van veldcapaciteit
Y = h, ofwel de vochtspanning is gelijk aan de hoogte boven het grondwater.
De Iaatste wordt gevonden uit de sromingswet van DARCY,

FIG. 6. Vochtverdeling in een zavelgrond bij capillaire stroming, waarbij aan het maaiveld

de pF = 3 (getrokken lijnen). v is de stroomsnelheid in mm!dag. De onderbroken
lijnen geven de vochtverdelilig als regen en verdamping nihil zijn. h is de grondwaterdiepte onder maaiveld in cm

FIG.

6. The full lines give the moislure distrihution in a sandy loam i f different amourcts

of capillary flow ( v in tnnzlday) occur. Tltc broken lines represent the moisture
distribulion if rainfaìl and evaporation are zero. It is the grozozdwater depth in cm
below soil surface

waarin 'J? de vochtspanning is, h de hoogte boven het grondwater, k het capillair geleidingsvermogen en v het debiet.
Het capillair geleidingsvermogen is afhankelijk van de vochtspanning volgens de formule van GAEDNER
(1938):

Daarin zijn a, b en n constanten. Voor kleigronden is n ongeveer 2. Door
substitutie van (2) in ( 1 ) vinden we:
a
dY
a
1
Y
arctg
(3)
V

--

V

V

Uit de randvoorwaarde (Y O; h = 0) blijkt de integratieconstante O te zijn.
In figuur 6 zijn deze curven zodanig getekend dat op maaiveldshoogte pF 3
heerst. In plaats van de vochtspanning is daarin het vochtgehalte gebruikt.
Bovendien staan hierop de vochtverdelingen die aan het begin van de droge
periode bij verschillende grondwaterstanden voorkomen. Figuur 6 geldt voor
een zavelgrond met 18Ofo slib. Figuur 7 voor een kleigrond met 45010 slib.
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Men vindt nu de hoeveelheid te onttrekken vocht, door de oppervlakte te
bepalen, gelegen tussen de lijn van een bepaald debiet en die van een bepaalde
begin-grondwaterstand. Door de vochthoevee1heden te delen door de verdamping, vindt men de tijd tussen het begin van een droge periode en het moment
waarop de grond bewerkbaar is. Deze cijfers staan in tabel 3.
TABEL
3. Tijdsduur in dagen tussen het begin
op de grond bewerkbaar is

van een

droge.periode en het moment waar-

/

Verdamping
(-'dag)

l

Grondwaterstand (cm)
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40

20

I
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~L~I&Y)

/
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40
Depth of groudwater (cm)
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Kiei 4j010 siiblClay
loam 45Vo < 16 rnu
Zavel 18Oh slibISilt
Zoam 18% < 16 m u

TABLE
3. Time i n days between the beginning o f a dry peri03 and the koment the soil U
tillable

Men ziet dat de invloed van het grondwater. bij de zavel veel groter is dan
bij de klei. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillen in de PF-curve
(fig. 5). De zavel heeft veel meer vocht tussen pF l en 2 dan klei.
PF

FIG. 8. Vochtkarakteristieken van verscfiillende gronden
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'Tabel 3 geeft nog weinig informatie, zolang we niet weten hoe groot de
verdamping is; er is namelijk een enorm verschil tussen de wachttijden bij 1
en die bij 2 mm verdamping. Het zaaien en de yooraf benodigde grondbewerking vinden slechts plaats in een droge, meestal zonnige periode, waarin de
verdamping hoger is dan de gemiddelde waarde. Een dergelijke periode omstreeks half februari heeft een verdamping van 1 mrn/dag en omstreeks half
maart 2 mm. Dit geldt voor het zuidwesten van ons land; in het noorden kan
men deze waarden een halve maand later vinden.
Wanneer we in aanmerking nemen, dat droge perioden in ons land vrij
zeldzaam zijn en kort duren, zien we dat vroeg zaaien alleen mogelijk is bij
zeer diepe ontwatering, vooral als het zavelgronden betreft. Het voordeel van
vroeg zaaien bedraagt volgens WIND
(1960) l/- tol 1% van de opbrengst, per
dag eerder zaaien. Kan men dus door een betere ontwatering twee weken
eerder zaaien dan anders, dan is het voordeel daarvan ongeveer 200 gulden
per hectare.
Van wateroverlast wordt vooral bij de oogst veel hinder ondervonden. Dat
geldt natuurlijk in de eerste plaats voor bieten en aardapgelen. De graanoogst
valt in juli en augustus, wanneer de verdamping nog vrij groot is. Doorgaans
bestaat dan nog een vochtdeficit in de grond. De invoering van de combine
(maai-dorsmachine) voor de graanoogst gaat zeer langzaam, omdat ons klimaat weinig geschikt is om het gewas droog tekrijgen. Maar in de zomer is de
grond nog stevig genoeg voor zulke zware werktuigen.
Tegen eind september is gewooniijk tiet vochtdeficit in de grond aangevuld
met regenwater. De grondwaterstanden beginnen dan te stijgen en de draagkracht van de grond neemt af. De wielen van de werktuigen zakken zo ver in
de grond tot er evenwicht bestaat tussen de druk per eenheid van dragend
oppervlak en de draagkracht van de grond.
Over het rijden op grond (,,off-the-road locomotion") is op het ogenbTik vrij
weinig fundamenteels bekend. BEKKER
(1960), één van de weinige deshndigen
op dit gebied, van de U.S. Army Ordnance Tank-Automotive Command,
schrijft: De tegenwoordige kennis van principes van de ,,off-the-road locomotion" kunnen worden vergeleken met de kennis van de aeronautica omstreeks
1910. Of een vliegmachine als één- of twee-dekker moest worden uitgevoerd
.
was toen een kwestie van gokken.
Toch is het BEKXER
gelukt een bruikbare empirisch-theoretische conceptie op
te stellen over het rijden op grond en sneeuw. De maximale horizontale druk,
die een trekker op de grond kan uitoefenen (,,soii thrust") H is:

H = A c + Wig@

Hierin is A de oppervlakte van het contact van de trekker met de grond en
W zijn gewicht; c is de cohesie-(kg/cm" en <P de zogenaamde wrijvingshoek.
In wrijvingsloze cohesieve gronden (natte klei) is <P = O. De trekkracht is alleen
afhankelijk van de grootte van het grondcontact.
Op droog zand is c = O en de trekkracht wordt bepaald door het gewicht van
het voertuig. Voor de meeste gronden geldt dat c 9 O en @ f O. Daaruit volgt
dat voor elke toestand van de grond een bepaalde verhouding tussen gewicht
van de trekker en de oppervlakte van het grondcontact ideaal is. Het is bekend
dat zowel de cohesie (c) als de wrijvingshoek (Q) afnemen naarmate de grond
natter is. De trekprestatie neemt dus af bij nattere gronden. Onvoldoende is nog
bekend over de relaties tussen c en @ met het vochtgehalte om een kwantitatieve
beschouwing te kunnen geven over trekkracht en vochtgehalte. Een ding staat
echter vast: voor mechanisatie is droge grond nodig.
Een diepe ontwatering is dus vereist. Enerzijds omdat biJ een diepe grondwaterstand lage vochtgehalten in de bouwvoor passen. Anderzijds omdat men
tengevolge van diepe ontwatering in de zomer een groot vochtdeficit in de
grond krijgt, dat pas laat in de herfst weer is aangevuld.
Wat gebeurt er nu als de grond te vochtig is? Dat kan zelfs bij diepe ontwatering voorkomen, als er maar veel regen valt. De trekkracht wordt dan onvoldoende, er treedt slip op er de wielen gaan zich ingraven. Daardoor wordt het
grondcontact groter.
De factor A in de vergelijking wordt dus groter en daarmee de maximale
trekkracht. De uitwendige weerstand neemt echter ook toe. Deze bestaat volgens
BESXERuit:
le. Samendrukking van de grond
ze.' Vooruit schuiven van de grond (,,buildozing")
3e. Meeslepen van grond.
Bij te vochtige omstandigheden wordt de grond dus samengedrukt en heftig
geroerd door het slippen, het voortduwen en het meeslepen.
Bij kortdurende belastirig gaat de samendrukking door totdat de grond volledig is verzadigd. Dit wordt aangetoond in figuur 9, overgenomen van SOHNE
(1955). De oorzaak daarvan is dat de doorlatendheid voor lucht ongeveer 60 x
.
zo groot is als die voor water, Laat de grond zich onder de wielen niet verder
samendrukken, dan vloeit ze zijdelings onder de wielen weg.
Het gevolg van de belasting is een structuurbederf van de grond op twee
manieren. De eerste is een direct gevolg van de samendrukking. Voor de bouwvoor is dat niet zo gevaarlijk, omdat zij naderhand toch weer wordt losgeploegd
en aan de structuurverbeterende werking van vorst en dooi bloot staat. De samendrukking is gevaarlijker voor de ondergrond. Die wordt niet losgemaakt
door grondbewerking en op die diepte is er geen frequente afwisseling tussen
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FIG. 10. Drukverdeling in grond onder tractor- en wagenbanden (naar SÖRNE,

1955)

FIG. 10. Pressure dist~ibutioifin a soil zrnder tractor- and wagontires (after SÖHNE, 1955)

De tweede vorm van structuurbederf is nog ernstiger. Wanneer de grond is
samengedrukt tot alle poriën zijn gevuld met water,paat de nu plastische grondmassa zijdelings wegstromen onder de dnik van de wielen. De grond wordt ge-

kneed en vervormd Dat gebeurt ook al door het ,,bulldozing" effect van d e
wielen.
Blijkens onderzoek van KOENIGS(1961) worden de aggregaten (structuurelementen) vernietigd, door natte grond te roeren. Een gedeelte van het materiaal peptiseert en geraakt dus in een colloidale toestand, waarbij grote hoeveelheden water kunnen worden gebonden. KOENIGSnam vochtgehalten waar
van meer dan 100 gew. O l o in kleien die normaal in verzadigde toestand minder
dan 50°/o vocht bevatten.
W a t KOENIGS
de grond in het laboratorium aandeed doen de werktuigen in
het veld. Door bewerking onder te natte omstandigheden ontstaat een taai
vloeibare gro.ndpasta, die zeer veel water vasthoudt, maar niet doorlaat. Pas
door herhadde inwerking van droogte en vorst ontstaat een nieuwe structuur in
de grond.
Was de eerste conclusie uit dit hoofdstuk: voor mechanisatie is droge grond
nodig, de tweede moet zijn: mechanisatie maakt de grond nat.
Uit deze twee conclusies zou moeten volgen dat de mechanisatie zichzelf onmogelijk maakt. Deze kettingreactie treedt inderdaad op wanneer de grond niet
droog genoeg is. Bij voldoende droge grond gaat de sameñdrukking niet tot
volledige verzadiging en komt dus geen structuurverval voor.
Uit figuur 9 blijkt dat de samendrukking pas ernstig wordt, wanneer een
bepaald vochtgehalte wordt overschreden. Dit vochtgehalte komt natuurlijk
overeen met een bepaalde vochtspanning. Deze ligt ongeveer bij 100 cm. De
grondwaterstand in de herfst zal dus ook in die buurt moeten liggen, liefst nog
dieper.
De mogelijkheid machinaal te kunnen oogsten is een levensbelang voor de
moderne landbouw. Het onderzoek heeft tot nu toe vrij weiniglaandacht besteed
aan de factoren rondom die mogelijkheid. Wij weten nog maar heel weinig over
de cohesie en de wrijvingshoek van grond. De structuur is nog altijd een raadseIachtig fenomeen. De draagkracht en de samendrukbaarheid van grond worden in de landbouw nauwëlijks bestudeerd. De invloed van simendrukking en
versmering hijgt nog veel te weinig interesse. Hoe dit alles samenhangt met de
textuur van de grond, met de ontwatering en met allerlei landbouwpraktijken,
zoals organische bemesting, is nagenoeg onbekend.
Hier is een enorme lacune in onze kennis. Het onderzoek dat nodig is om deze
op te vullen is niet alleen theoretisch zeer interessant, maar ook van een zeer
groot praktisch belang.

5.
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Als criterium voor de te kiezen diepte van de grondwaterstand wordt vanouds
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IV. PROBLEMEN VAN WATERAFVOER
IN STEDELIJKE GEBIEDEN
F. B. VELDKAMP
Zngeniecrrsltureau Dwars. Ilecderik ct; Verhey

SUMMtlRY
DZSCHARGE OF WATER IN UXBAN AREAS

The discharge is usually calct~latedstartiltg from the rainfall and assu~ning
that the metalled st~rfacehas a run off of 1000/0. Uuder metalled surface is
understood: the area of roofs, street- anr.f side walk surfacings as wel1 as
metalled backyards connected to the sewer system.
T h e curues of fig. l (being frequency curvcs for rainfall) have been used as
design stoms.
Zt appems that sewer systems with a design capacity of 60 I/sec.ha in flat
areas are able to discharge design storms with a freqzrency o f once ewery year
witltout any nuisante.
The contents of the sewers referred to the metalled surface zuually is in the
order of 7 mm.
Nuisance ocncrs when rainwater cannot flow off into the sewers and remains
on the streets. This nuisance, when in emergencies intense storms with low
frequenties occur, cannot be prmented in any case. The time of nuisance is not
considerably reduced when systems with high design intensities are chosen,
therefore those exfiensiue systems do not pay aizd systems with a design capacity
of 60 Ilsec.ha are considered to be sufficient.
In steeper areas clz'fficultiesmight arise wllére stee! slopes change int0 flatter
slopes. W e n nzlisnnce O C C Z L ~the
S
water does not stay in one spot but flows down
along the streets. For this reason in steeper areas a design capacity of 90 1lsec.ha
is to be prefened.
Storage basins are calculated starting froin storzns mitlz a lower frequency than
once euery year e.g. once ewery 10 or 25 years, sincc a high level in storage basins
would back up the water in the sewers and consequently increase the time of
nuisance in emergencies when storrns abovc the design ca[)acity ocatr.
Trafficsuffersmost from water nzlisance. WiLh well-designed sewer systems
the damage zrsually is small, becaztse of thc short dcration of the nuisance.

Indien iemand in de Gouden Eeuw over wateroveriast in stedelijke gebieden
zou hebben geschreven, zou ongetwijfeld een groot deel van zijn betoog gewijd

zijn geweest aan het verschijnsel, dat men op straat erop verdacht moet zijn de
inhoud van nachtspiegels, emmers of wasbekkens uit een bovenverdieping over
zich uitgestort te krijgen. De overeenkomst met het onderwerp van deze bijdrage,
is de overlast die ontstaat door het zich in verticale, neerwaartse richting bewegen van watermassa's.
Het tegenwoordig neervallende hemelwater is schoon, dankzij de aanwezigheid van huisrioleringen. Zodra echter het regenwater zich in de rioleringen
horizontaal gaat bewegen, wordt het in de meeste gevallen verontreinigd door
de lozing van afvalwater op dezelfde siolering. Op plaatsen waar deze gemengde riolering via overstorten op openbaar water loost, treedt dikwijls vervuiling
OP.
Op zichzelf brengt deze lozing via overstorten veel interessante problemen
met zich mede. Hier kan worden volstaan met de mededeling,
- dat tot nadere
bestudering van deze problemen onlangs een werkgroep is gevormd, genaamd
,,Riolering en waterverontreiniging". De arbeid van deze werkgroep, onder
voorzitterschap van Ir. RIBBIUS
van het Rijksinstituut voor Zuivering van
Afvalwater, en de overlast door verontreiniping zullen in het volgende buiten
beschouwing worden gelaten.
Evenmin zal worden ingegaan op de wateroverlast, die in stedelijke gebieden ontstaat door oorzaken buiten het stadsgebied. Een'veel besproken voorbeeld hiervan is de wateroverlast, die b.v. in Meppel ontstaat; enerzijds door
verhoogde en versnelde aanvoer van water uit het bovenstrooms gelegen deel
van Drente, waar uitgebreide beekverbetei-ingen tot stand zijn gekomen, anderzijds door stremming van de afvoer benedenstrooms van Meppel. Op de schade,
die door deze inundaties is ontstaan, zal nog wèl worden teruggekomen.
De in de stad vallende regeen. valt deels op straten en daken, deels op de
onverharde terreinen daartussen. Het laatstgenocrnde water dringt in de grond
en veroorzaakt grondwaterstandsstijgingen. Dit water moet op een of andere
manier door stroming van het grondwater worden afgevoerd. Ook op dit verschijnsel, hetwelk reeds in andere bijdragen is behandeld, zal hier niet nader
worden ingegaan.
Het gaat ons om de overlast, die ontstaat door de binnen het stedelijk gebied
op daken en straten valiende regen.
Wij zullen ons bij het vraagstuk van wateroverlast in het stedelijk gebied
moeten realiseren, dat het verharde deel van dit gebied en de afvoerriolen
kunnen worden opgevat als waren zij van staal en volkomen waterdicht aan
elkaar gelast. De afvoer geschiedt derhalve geheel zonder contact met het
grondwater. De eis, die bij aanleg van een moderne riolering wordt gesteld, is
immers dat deze waterdicht moet zijn. Van clrainerende werking van het riool-
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stelsel is dus in principe geen sprake. Dit neemt niet weg, dat men gaarne
gaten in de ,,staleno pijpen wil maken waardoor grondwater kan invloeien.
AIS zodanig zou men aansluiting van drainagestelsels op de riolering toch
mogen beschouwen.
Als het rioolstelsel op een zuiveringsinstallatie is aangesloten, zijn aan bemaling en zuivering van het grondwater prohibitief hoge kosten verbonden.
Afvoer van drainagewater moet daarom op andere wijze, zo mogelijk rechtstreeks op openbaar water plaatsvinden.
Daken en wegverhardingen zuigen een deel van de gevallen regen op. De
inzuigsnelheid en de opnamecapaciteit bij zware regen zijn relatief zo gering,
dat daken en straten inderdaad als volkomen ondoorlatend kunnen worden
beschouwd.
Het geschetste beeld van stalen platen en pijpen mag dus voor ons doel wel
worden gehanteerd. Dit stelsel vangt nu het regenwater op en voert het naar
open water af. Het is hierbij niet interessant of het rioolstelsel gescheiden of
gemengd is, zodat dit strijdpunt voor riolisten niet in het geding komt.
Het is duidelijk, dat
uitgaande van een bepaalde regenval - de oorzaak
van wateroverlast gezocht moet worden òf in het opvang-afvoerstelsel, òf in
de gedragingen van het ontvangende water. Onder wateroverIast wordt hier
verstaan: het verschijnen van water op straat.

-

Om het mechanisme van dit verschijnsel te kunnen begrijpen, zullen we
achtereenvolgens nader bezien:
le. de regenval;
2e. het rioolstelsel;
3e. het ontvangende water.
Daarna zullen nog enkele beschouwingen worden gewijd aan de dimensionering van rioleringen en aan de eventueel optredende schade.

.

Het rioolstelsel wordt als een zò eenvoudig systeem beschouwd, dat het absoluut mogelijk geacht wordt voor de berekeningen rechtstreeks van de regenval uit te gaan. Het is dan ook niet te verwonderen, dat - voorzover mij bekend
in Nederland nergens afvoermetingen zijn gedaan. Ook in de buitenlandse literatuur zijn hiervan slechts sporadisch voorbeelden te vinden. Het
verharde opvangstelsel en het gesloten afvoersysteem lijken overigens zeer
geschikt voor toepassing van de ,,unit-hydrograph", die door Ir. VAN KREGTEN
is behandeld (zie I).
.
Uitgaande van de regenval realiseert men zich' allereerst, hoe vaak water

-

op straat toelaatbaar is. Stelt men hiervoor een frequentie van b.v. 2 x per jaar,
1 x per jaar of 1 x per 2 jaar, dan wordt op de regen overgesprongen en een
regenval opgezocht met deze frequentie, dus respectievelijk 2, 1 of 1/2 maal
per jaar.
Het zal duidelijk zijn, dat men hierbij aan dagregencijfers niets heeft. Het
gaat om de korte buien, de pieken. Nu is er niets onregelmatigers dan de regen
en daarom is een schematisering noodzakelijk. Het liefst zou de rekenaar de
beschikking hebben over een maatgevende regenbui, die voor de rioolberekening zou kunnen worden gebruikt. Om de grillige regen tot een overzichtelijk beeld te herleiden, zijn reeds vele pogingen gedaan.
(West-Duitsland) een rekenmethode ontwikkeld, die in
Zo heeft REINHOLD
Nederland door Oosrwom WIJDENES
is bewerkt en gepubliceerd in Publieke
Werken. Het K.N.M.I. is thans bezig de door zelfregistrerende meters opge- .
tekende buien te bewerken. Met ongeduld zien de ,,rioolrekenaarsfl de uitkomsten vaq deze bewerking tegemoet. Enkele stedelijke diensten hebben hun
eigen inzichten, welke in grafieken zijn neergelegd.

In figuur 1 zijn 2 soorten benaderingsmethoden getekend. Deze figuur gaat
in de eerste plaats uit van de door Dr. Ir. J. KUIPERS
gemaakte puntengrafiek.
Elk punt geeft als gebeurtenis, dus als afzonderlijk gemeten bui, de totaai gevallen regen (verticaal) uitgezet tegen de totale tijd die de bui duurde (horizontaal). Voor de overzichtelijkheid is er van afgezien het verloop van de bui
te geven. Voor de ll-jarige periode, 1938 tot en met 1948, zijn de in De Bilt
geregistreerde regens, zwaarder dan I mm weergegeven. In totaal zijn 195
regenbuien boven.7 mm uitgezet. De cijfers in de kringen geven bovendien het
aantal buien aan, die in dat bepaalde vakje zijn geregistreerd.
De getrokken Iijnen zijn ontleend aan no. 34 A van de verhandelingen van
het K.N.M.I., van de hand van Dr. C. BRAAK.Elk punt van deze Iijnen geeft
aan, dat de in de bijbehorende tijd (horizontaal) totaal gevallen regen (verticaal) met de bij de lijn aangegeven herhalingstijd kan worden verwacht.
OOSTWOUD
WIJDENES
geeft in Pzrblieks Werken soortgelijke lijnen, die met
een bepaalde formule beschreven kunnen worden. Ook LEVERTheeft lijnen
opgezet. De resultaten wijken nogal aanzienlijk van elkaar af. Het gaat echter
in deze bijdrage niet zozeer om exacte cijfers maar om het principe van
het verschijnsel, en daarom zal van de lijnen in figuur 1 worden uitgegaan. De
schets van de regenval is dus uitsluitend illustratief bedoeld.
Zoals reeds gezegd, is het voor de rekenaar aantrekkelijk over een maatgevende regenbui van bepaalde frequentie te kunnen beschikken. Deze dient
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FIG.1. Regenval
FIG. 1. Rainfa12

zich wel erg verleidelijk aar1 i!: (Ir V ~ I vit11 (IC jictrokken lijnen en veIen zijn
daarvoor dan ook bezweketi. I )it \.(tol Il<.c1<11.11 ook (ioor inij gevolgd worden,
al is in principe deze sprong v;tii 1 i c 1 l i i r l i l i r l i i i i ~i.i;irregenbui natuurlijk volkomen verwerpelijk.
Het is de gewoonte dc rc:e~ili~ticli 14' h.ir . i ~ l < . ~ i tiaar
~ ~ t ~
det ihoeveelheid in
15 minuten gevallen regen. D c rc);rfL w<.lLc 1 ifl+i,il
Ilcr jaar in 15 minuten valt,
wordt specifieke regenvrli K C I I ~ < . ~ ~I)<.
~ ( I iii
.
I ;i i t i i i i i t r r i gevallen regen voor de
getrokken lijnen is in de t;~hcl+'.rit f iKlliir I .i.iiiKr'RCVcli.
Verder zijn in figuur 1 iI(* i l i i c l i i i t i i t
i;l1. ' I i i W 120 l/sec/ha gegeven,
of wel 520, 780 en 10-10 xni~i;~l.ih'.
111 1 5 iitlii<llcir i..iIt i i i ~ deze
t
intensiteit reSm
pectievelijk 5,4, S,1 en 10.S 11iiii.

Deze intensiteiten worden bij rioleringsberekeningen veel gehanteerd en
daaruit blijkt wel, dat hier heel andere maatstaven gelden dan de 10-15 mm/
dag waaraan de cultuurtechnicus denkt.

Overstappend naar het rioolstelsel zelf, moeten 2 markante typen worden
onderscheiden, nl. de riolering in volkomen vlakke steden in het poldergebied,
zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam (de typisch Nederlandse, of misschien beter gezegd Hollandse situatie) en de riolering in steile gebieden, waarbij we aan Zuid-Limburg denken, maar ook aan de Amersfoortse Berg, enkele
deien van Hilversum en Bussum, Arnhem enz. (een typisch buitenlandse situatie).
a. Riolering in vlakke gebieden
W e gaan er in figuur 2 van uit, dat de riolering bij het begin van de bui
geheel leeg is en we verwaarlozen dus de vulling door de droogweerafvoer
(d.w.a.). Dat dit toelaatbaar is, volgt uit de omstandigheia, dat de d.w.a. op
10 l per inwoner per uur kan worden gesteld. Een lage schatting van 30 m2
verhard oppervlak per inwoner en derhalve circa 300 inwoners per ha verhard oppervlak geeft dan een d.w.a. van 3000 lluurlha of rond 1 l/sec/ha
Als verder aangenomen wordt, dat in de zuiveringsinstallatie in totaal 4
d.w.a. wordt gezuiverd en dus uit het riool gepompt, wordt boven d e werke-
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lijke d.w.a. nog 3 d.w.a. of 3 Vsec/ha aan regenwater weggepompt. Bij felle
regen speelt deze hoeveelheid ook geen rol en mag dus gevoeglijk worden ve.rwaarloosd. Bij sterke regenval zien we, dat de riolering zich vult en dat aanvankelijk
geen water uittreedt over de overstort. In het stelsel zelf treedt nauwelijks
stroming op. De berging in de omgeving van de overstorten is wat groter dan
in de rest van het gebied. Een geringe stroming in de richting van de overstort zal voorkomen en het stelsel is daar het eerst gevuld. Globaal gezien zou
men dus een vrijwel horizontale waterspiegel waarnemen, die stijgt tot het peil
van de drempel bereikt.is. In het gegeven voorbeeld is dan de hele riolering
vol en de berging is uitgeput, behalve in de inspectieputten, maar dit laatste
is verwaarloosbaar. Deze berging in de riolen ligt in de orde van grootte van
7 mm over het verharde oppervlakte gemeten. W e zullen op dit moment een
snelle stijging van de waterverhanglijn moeten waarnemen en de riolering zal
de gehele
op dat moment vallende
regen moeten afvoeren, dus belast
worden met de dan voorkomende regenintensiteit.
Er treedt de, zo te noemen, waterleidingsituatie op. In een waterleidingsysteem, dat ook uit volkomen afgesloten buizen bestaat, is het immers theoretisch-.in de watertoren merkbaar als iemand ergens in de stad een kraan
opendraait. De druppel water, die de kraan verlaat, moet uit de watertoren
worden aangevuld. De waterleidingsituatie wordt dys
wat de riolering
betreft
erdoor gekenmerkt dat de riolering moet afvoeren wat er op het
beschouwde moment op wordt'gebracht. Er is dan geen vertraging (op het
begrip vertraging wordt hierna nog ingegaan).

-

-

-

-

Zolang nu de belasting van het riool gelijk is aan de berekenings-regenintensiteit, is er geen bezwaar, of meer toepasselijk gezegd: geen water o p
straat. De riolering wordt nl. zodanig gedimensioneerd, dat bij de berekeningsregen op het verste punt het water een bepaalde maat, b.v. 10 of 20 cm,
onder de straat blijft.
Is de momentele regenintensiteit kleiner dan de berekeningsregen, dan is
deze marge groter, omdat de waterverhanglijn als het ware om de overstortdrempel naar beneden scharniert.
Is de regenintensiteit op een bepaald moment echter groter dan die van de
berekeningsregen, dan scharniert de waterverhanglijn omhoog en snijdt het
straatpeil. Er komt water op straat. De waterverhanglijn wordt in dat deel
horizontaal en de snelheid in het riool wordt nul, d.w.z. dat er geen afvoer
uit dit gebied meer plaatsvindt. Het effectieve stroomgebied van de overstort
wordt verkleind en de hope regenintensiteit op het nog afstromende deel van
het stroomgebied wordt keurig afgevoerd.

De berging tussen de trottoirbanden in het niet afstromende deel van het
stroomgebied is enorm. Als de- trottoirband 15 cm hoog is, mag op het hele
verharde omgeslagen wel op 50 mm berging worden gerekend. Theoretisch
blijft in het getroffen gebied het water rustig staan, omdat het gebied vlak is.
Als de regenintensiteit kleiner wordt, scharniert de waterverhanglijn weer
terug en het water verdwijnt van de straat. Inmiddels heeft daar wateroverlast plaatsgevonden.
Hoe blijkt dit alles nu in de regenfiguur l? Het linker deel daarvan is vergroot in figuur 3 weergegeven.
De Iijnen, die het verloop van de regenval voorstellen, lopen bij het begin
van de berekeningsregen steil omhoog. Dat betekent, dat de tijd die nodig is
REGENHOEVEELHEID INKWI
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FIG. 3. Berging en afvoer
FIG.3. Starage and discharge
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voor het vullen van de riolering zeer kort is; zó kort, dat we deze tijd haast
wel op O kunnen stellen.
De afvoer van het riool wordt gekaruktcrisecrd door dc schuine lijnen uit
het punt, waar de bergingslijn van f mm dc vcrtic;lle as snijdt. In.de praktijk
blijkt nl. de berging vaak I mm te zijn.
De belasting van het riool wordt gegeven door de gebogen lijnen. Waar de
rechte lijnen onder de gebogen lijnen liggen, schiet de bergings- en afvoercapaciteit van het riool tekort en komt het water op straat. Waar de schuine
lijn de gebogen lijn snijdt, zijn afvoer en belasting weer gelijk, d.w.z. dat het
water op straat is weggevloeid.
Zodoende is het mogelijk stelsels niet verscliillende capaciteit met elkaar te
vergelijken wat de tijd van wateroverlast betreft. De tijd van tvateroverlast
is in figuur 3 in cirkels bijgeschreven.
De maximale wateroverlast op straat (in minuten) is in onderstaande tabel
weergegeven, en wel voor verschillende frequenties en afvoercapaciteiten.
Afvoercapaciteit
30
60
90
120

I/sedha
llsedha
b'sedha
Vsedha

Frequentie
2

1

112

1/10

-

30

f0

140
53
28
18

- - 23
- - - -

1/50 jaar
230
100
53

. 37

De hoeveelheid water, die voor het gehele gebied moet worden geborgen in
het gebied dat niet meer aan de afstroming deelneemt, blijkt uit het gearceerde deel. De grootste ordinaat is daar van belang. Over het gehele gebied is
deze voor een regenbui met frequentie 1/50 jaar en een riolering met een
capaciteit van 60 I/sec/ha in dc orde van 15 mm. Als we aannemen, dat b.v.
113 niet meer aan de afstroming deelneemt (vergelijk fig. Z), dan betekent dat,
dat daar 3 x 15 = 45 mm geborgen moet worden. W e hebben gezien, dat
tussen de trottoirbanden 50 mm kan worden geborgen. Het water blijft dus
in dit voorbeeld zelfs nog onder de trottoirbanden.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de stelsels met grotere capaciteit natuwlijk
kortere tijden van wateroverlast hchbcn. Eveneens blijkt dat bij zware regenbuien wateioverlast nooit geheel tc voorkomen is.
Het lijkt
uitgaande van de verrnindcrende meeropbrengsten - niet verantwoord de stelsels op zeer grote afvoercapaciteiten te berekenen. Een aan-

-

name van 90 Vsedha i.p.v. 60 Usec/ha betekent, dat alle hoofdriolen een
11/2 X ZO grote capaciteit moeten krijgen. Hoewel de kosten lang niet met 50%
stijgen, zullen de extra kosten hoog zijn, terwijl toch geen absolute veiligheid
wordt verkregen.
Bij ons bureau is de keuze arbitrair op 60 lísedha gevallen en wordt in
vlakke poldergebieden geen vertraging in rekening gebracht.
De ervaring leert, dat bij stelsels, die op deze intensiteit berekend zijn, vrijwel nimmer water op straat komt. Om niet een té geflatteerd beeld te geven
mag in ieder geval worden gesteld, dat de frequentie van wateroverlast aanzienlijk lager is dan de l x per 2 jaar, die men op grond van de regencijfers
zou moeten verwachten. *
Blijkbaar zitten er in het rioolstelsel bepaalde veiligheden. Enerzijds zullen
deze aanwezig zijn in het rioolstelsel zelve, doordat bij de dirnensionering
bepaalde veilige afmetingen zijn gekozen. Anderzijds zal de biging groter
zijn dan in de figuur, waar alleen de berging in de hoofdriolen werd genomen.
Berging zit ook in huisaansluitingen en straatkolkaansluitingen, dakgoten,
molgoten, plassen op straat en platte daken.'Het waterfilmpje, dat op straten
en daken ligt, geeft reeds berging. Verder zal ook de toestroomtijd naar het
dat is de tijd, die verloopt tussen het moment dat een regendruppel
riool
ergens met de aarde in contact komt, en het moment dat deze druppel in het
riool komt
een rol spelen. Vooral voor fel beginnende buien kan uitsmeren
over een grotere tijd, b.v. 10 minuten, van grote betekenis zijn voor de verwerking door het riool,
Dit alles versterkt de overtuiging, dat met de gestelde norm van 60 Vsedha
een veilig rioolstelsel te verkrijgen is.
Volledigheidshalve mag nog worden opgemerkt, dat het aantal malen dat
een overstort per jaar in werking treedt, volgens berekeningen met de puntengrafiek van KUIPERS,beperkt is tot een orde van grootte van 5 à 15 x per
jaar. Dit punt is van groot belang voor de vervuiling van het ontvangende
water.

-

-

b. Riolering in steile gebieden
Bij het begin van de zware regen in figuur 4 gaan we weer uit van een
leeg riool. Tijdens het vullen van het riool wordt ook weer de berging benut
en ontstaat dezelfde situatie als in het vlakke gebied. Het verschil is echter,
dat het riool tijdens het vullen vrijwel direct gaat lozen. Voor de afvoer van

+

Eigenlijk kan niet gesproken worden van de frequentie van een bui met een intensiteit
van 60 Vseciha. Hier hoort een tijdsduur bij. Als deze op 15 minuten gekozen wordt,
kan de bui 6611 tfo ten paar keer per jaar worden verwacht.
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regenwater is dat gunstig. De fase van stilstand en geleidelijke vulling, hoe
kort deze fase ook moge duren, treedt niet op.
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FIG. 4. Riolering in steil gebied
FIG.

4. The serverage systern in steefl areas

Men streeft er naar de waterverhanglijn in de buis te houden; dit heeft het
voordeel, dat de riolering fungeert zoals ook een open waterloop werkt. Hierin kunnen afvoergolven achter elkaar aan lopen en kan vertraging in rekening worden gebracht.
I n hellende gebieden is dus het water uit een. bepaalde, dicht bij de overstort gelegen; stadswijk afgevoerd voordat het water uit verder verwijderde
stadsdelen daar ten tonele verschijnt. Er is hier van ,,flood routing" sprake.
Dit kan dan aanleiding zijn om de diameters van het hoofdafvoerriool kleiner
te dimensioneren dan nodig zou zijn, indien de volle intensiteit van de berekeningsregen @.v. 90 I l s e d ~ a )over het gehele gebied in rekening zou moeten
worden gebracht. In bepaalde gevallen kan zo een aanzienlijke reductie worden verkregen, bijvoorbeeld tot de helft. Dit betekent, dat over het gehele
gebied gerekend het hoofdriool gedimensioneerd is op 45 Vsec/ha.
Hoewel deze reductie financieel aantrekkelijk is; heeft zij toch een onplezierige consequentie, nl. wanneer de regen zich niet houdt aan de door d e
rekenaar eenzijdig gemaakte afspraak van de berekeningsregen.
Is de regenval namelijk groter of lancduriger dan de berekening~re~en,
dan

gaat de waterverhanglijn weer om de overstort omhoog scharnieren en het
hoofdriool wordt gevuld.-Dat betekent, dat voor het gevulde riool weer de
waterleidingsituatie optreedt en dat geen vertraging meer optreedt, zodat de
momentele regenintensiteit moet worden afgevoerd. Daar is het (gereduceerde) riool echter niet op gedimensioneerd, zodat ook hier water op straat komt.
Omdat het riool in ons voorbeeld uiteindelijk 45 I/sec/ha kan afvoeren, zal
het uit figuur 3 duidelijk zijn, dat de wateroverlast langer moet duren.
De terreinsituatie komt hier te hulp, zij het dat deze ons van de wal
in de sloot doet komen. Beter gezegd: in de bergbeek, die zich vormt, doordat
het water niet rustig op straat blijft staan, maar zich langs de helling dalwaarts spoedt. Zijn er ondemeg nog eens horizontale of zelfs iets oplopende
straatgedeelten, dan kunnen daar behoorlijke overstromingen ontstaan (fig. 5).

Een steil gebied vraagt dus om een zeer zor,.;vuldig ovenvegen van de
plaatselijke situatie. Overgangen in verhang, vooral van steil op vlak, zijn
kritieke punten, zoals ook in de eerste bijdrage reeds werd aangevoerd.
In verband met de wateroverlast, die ontstaat bij regenval die zwaarder is
dan de .berekeningwegen, lijkt het mij aanbevelenswaardig slechts zeer schoorvoetend tot het in rekening brengen van vertraging over te gaan. Bij ons
bureau wordt om deze reden in steile gebieden met intensiteit van 90 Vsec/ha
gerekend en wordt geen vertraging in rekening gebracht.

-

I n he! voorgaande is steeds verondersteld, dat het uit d e riolering afstromende water bij de uitmondingen nooit hinderpalen ondervindt. In vele gevallen is dat inderdaad zo. Een stad als Den Haag bijvoorbeeld verkeert in
de zeer gunstige omstandigheid, dat het regenwater op Delflands boezem geloosd wordt. Deze boezem wordt zeer goed in de hand gehouden, zodat het
peil weinig wisselt.
In Amsterdam is de situatie anders. Het water uit de binnenstad loost op de
grachten, die gelegen zijn tussen ~ m s t e l l a n den het IJ. Zij hebben een peil
van 50 à 55 cm -N.A.P. Indien het waterpeil stijgt boven 15 cm -N.A.P., tengevolge van gestremde lozing bij IJmuiden enlof hoge aanvoer uit Amstelland, wordt de stadsboezem door keersluizen van Amstelland en het IJ afgescheiden. De stadsboezem wordt dan bemalen door het gemaal bij Zeeburg,
dat op het IJsselmeer uitslaat, waardoor het regenwater uit de Amsterdamse
riolering toch vrij kan afstromen.
De normale taak van dit gemaal is 's nachts water uit het IJsselmeer op de
boezem te brengen voor verversing van het grachtwater. De boezem Iigt .dan
gelijk met het IJ, wordt door dezelfde keersluizen geheel van Amstelland en
ook van het IJ afgescheiden. Enkele sluizen in het noordwestelijk deel van de
stad laat men echter open om doorspoeling te verkrijgen.
Bijzonderheden over de riolering van Amsterdam zijn te lezen in recente
artikelen van Ir. KOOTin De Zngenieztr en in Water.
In Hilversum is de situatie ongunstiger. Ket oostelijk en noordelijk- deel van
de stad hellen naar het oosten af in de richting Baarn en wel naar een gebied
waar geen open afwatering is. Er is daar een boezem gevormd door de Wasmeren, door kunstmatig gegraven vijvers en door een ven. I n de Wasmeren
en het ven moet het water in de grond zakken. Het vijvercomplex heeft een
bemaling -met betrekkelijk beperkte capaciteit, die het water uiteindelijk op
de 's Gravelandse vaart brengt, d.w.z. op het Utrechtse poldergebied. Een
nieuwe uitweg uit de beschreven boezem in noordelijke richting, langs Laren
en Blaricum naar het IJsselmeer, is in een ver stadium v i n voorbereiding.
Hoewel de plassen en vijverboezem van Hilversum een groot oppervlak
hebben, komen thans bij zware regen nog grote stijgingen voor, waardoor de
afstroming uit de riolering woidt afgeremd. Ook de capaciteit van de riolering is nog beperkt. Hierdoor ontstaat in d e binnenstad soms Iangdurig wateroverlast op de Groest en in de tunnel, die juist in het laagste deel van d e
stad 'Iigt. Zoals alle tunnels heeft ook deze een zware bemaling, maar dit
x-icht niet veel uit als het water op een riolering. wordt uitgeslagen, die overloopt in de tunnel.

FIG.6. Berging buiten riolering
.

FIG. 6. Storage outside the sewerage s y s t m

Om het verschijnsel'van de op een boezem van beperkte capaciteit lozende
riolering te analyseren, zal weer gebruik worden gemaakt van de standaard
regenbuien.
In figuur 6 zijn deze voor de frequenties 1/2 en 1/10 jaar ingetekend. Als
voorbeeld is genomen een stadspolder of bergvijver, die bemalen wordt dom
het gemaal van de zuiveringsinstallatie. Aangenomen is, dat naast de droogweerafvoer een capaciteit van 3 d.w.a. of circa 3 Ikedha voor afvoer'van
regenwater beschikbaar is. Deze capaciteit wordt overcapaciteit genoemd. De
taak van de overcapaciteit is, de overstortf~equentieuit de riolering naar de
boezem beperkt te houden en in het gegeven voorbeeld ook om het peil van de

I

l

I

1

l
1
i
I

i

I

gemeentepolder of bergvijver te beheersen, althans wat de regenafvoer uit
de riolering betreft. De toestroming van grondwater - al dan niet door middel van een drainagestelsel
naar de gemeentepolder is buiten beschouwing
gelaten. Als het peil in deze bergvijver boven de overstortdrempels stijgt,
staan de riolering en de vijver in open verbinding.
Bij het gemaal is een voorziening waardoor het vijverpeil onder de overstortdrempels kan worden afgemalen. De zuiveringsinstallatie loost in dit voorbeeld buiten de gemeentepolder.
W e hebben gezien, dat de riolering berekend is op een regenfrequentie van
rond 2 tot 1/2. De benodigde vijverinhoud zou dus met de bui van frequentie
1/2 kunnen worden bepaald en het gehele riolerings-, vijver- en bemalingsstelsel zou dan vrijwel onder eenzelfde noemer zijn gebracht.
In figuur 6 is een en ander aangegeven. Het blijkt dat de vijverinhoud
berekend over het verharde oppervlak 14 mm moet zijn. Het is echter verstandig zich af te vragen wat er gebeurt bij regens zwaarder dan de berekeningsregen. Als we de bui met frequentie 1/10 nemen, blijkt de berging 24 mm
.te moeten zijn of bijna dubbel zo goot.
W e zien uerder, dat deze berging.bij felle regen al vrij gauw na het begin
aanwezig moet zijn en dus in de tijd dat de regenintensiteit nop hoog is. De
berging van 14 mm (uitgaande van frequentie 11'2) is al gauw verdwenen,
waardoor het water in de vijver boven de overstortdrempels gaat stijgen en
de afstroming remt.
Het effect is in figuur 7 gegeven, waar de waterverhanglijn naar het hoge
vijverpeil loopt. Het blijkt, dat het gebied met wateroverlast bij zware regen
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FIG. 7. 1nvioed van hbg2 waterstanden in een stadspol~er
FIG. 7. Influence of high water-levels in an u ~ b a npokder

aanzienlijk weidt uitgebreid. Bovendien blijkt nog uit figuur 6, dat de tijd
die de vijver boven de drempel blijft staan, erg lang is; in het voorbeeld in
de orde van grootte van een dag. Dit is dus aanzienlijk langer dan de tijd
die de riolering tekort schoot bij zware regens, nl. minder dan- l uur. In de
figuur is de afvoer van een riootstelsel met 60 Iiseclha tevens aangegeven.
Deze beschouwingen leiden ertoe, dat de bergvijvers en gemeentepolders berekend worden op een regenval met een aanzienlijk lagere frequentie dan de
riolering zelf (b.v. 1/10 of 1/25). Het is bovendien noodzakelijk, na te gaan
wat er gebeurt bij extreem zware regenval, bijvoorbeeld eens in de 50 of 250
jaar om te zien hoever men gaan wil. Dit kan aanleiding zijn tot vergroting
van de berging of verzwaring van de bemaling.
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FIG. 8. Invloed van de bemalingscapaciteit op berging buiten de riolering
FIG. 8. Influerrce o f the pumping capacity on storage ozrtside the sewerage system

Bij sommige diensten van gemeentewerken maakt men voor deze bepaling
gebruik van in de betreffende stad waargenomen zeer zware en extreme regenbuien. Dit zou men de grootst waargenomen regen kunnen noemen. W e
komen hier dus in de buurt van de door Ir. BIJKERK
(zie 11) gestelde norm
van H.H.W. voor steden en dorpen (frequentie I/1000).
Men kan de vraag stellen of het in verband met het voorgaande geen aanbeveling zou verdienen, de bemalingscapaciteit op te voeren.
In figuur 8 is nagegaan hoe groot de berging moet zijn als-de overcapaciteit verdubbeld zou worden. Het blijkt dan, dat deze bij een overcapaciteit
van 6 I/sedha 20 mm moet zijn. Dit is dus wel wat minder dan 24 mm voor
3 Ilsedha, maar toch is het verschil niet zo groot a h misschien venvacht was.
Het blijkt in het algemeen, dat het opvoeren van de bemalingscapaciteit
minder economisch is dan het vergroten van de berging. Een voordeel van
verhoogde bemalingscapaciteit is wel, dat d e vijver vlugger leeg is en dat
zeer hoge standen korter duren. Een en ander kan van belang zijn, als men
nagaat wat het effect is van zeer zware regens in een noodsituatie en bij het
overlappen van regenbuien.
Het zal geen verbazing .wekken, dat de waterbeheerders de plotseling en
grote hoeveelheden water uit de stedelijke riolering met argwaan op zich af
zien komen, afgezien nog van mogelijke vervuiling. Zij moeten immers deze
hoeveelheden in hun watergangen bergen en afvoeren en er met hun cultuurtechnische plannen op rekenen.

.

I n het voorgaande zijn misschien de zaken wel wat erg geschematiseerd en
simplistisch voorgesteld. In werkelijkheid is over de hoeveelheden en de frequentie van het uit stedelijke gebieden afvloeiende water weinig exacts bekend. De sectie Cultuurtechniek van de afdeling Weg- en Waterbouw van
het Koninklijk 1nstituut.van Ingenieurs en de studiekring voor Cultuurtechniek van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap overwegen,
in samenwerking met genoemde afdeling, de- instelling van een werkgroep
,,Afvloeiingsfactoren stedelijke gebieden" om meer licht in dit vraagstuk te
brengen.

De beschouwingen over regen, riolering en ontvangend water hebben tot
het volgende inzicht geleid.
le. Het is niet mogelijk en zeker niet economisch verantwoord een riolering zo
groot te dimensioneren, dat wateroverlast nimmer zal optreden,

Ze. Indien een riolering berekend is op een regenintensiteit, die met een
frequentie van rond l x per jaar optreedt, dus met een afvoercapaciteit
van 60 à 90 l/sec/ha, d& zal wateroverlast in het algemeen van korte duur
zijn, wanneer buien voorkomen met een hoge intensiteit
3e. De riolering in steile gebieden moet niet te krap gedimensioneerd zijn,
met het oog op over de straten stromend water. Met het toepassen van
vertragingscoëfficiënten moet men voorzichtig zijn.
4e. Het is met het oog op de regenbuien, zwaarder dan de.berekeningsregens,
voor de riolering zeer gewenst de bergvijvers ruim te dimensioneren @.v.
op een frequentie 1/10 of 1/25) en zich verder af te vragen wat in een
noodsituatie zou kunnen gebeuren.
Indien men deze regels volgt, zal wateroverlast in stedelijke gebieden door .
interne oorzaken doorgaans van korte duur zijn. Kort is dan in de orde van
een half à één uur.
Het grote verschil met de cultuurtechniek is, dat de riolering een geringe
berging heeft. De technische afvoermaatregelen zijn daarom zeer kostbaar.
Het stedelijke milieu, dat betrekkelijk rijk en vooral geconcentreerd is, maakt
deze kostbare maatregelen mogelijk.
In de landbourv is juist de berging de grote factor. Een berging, die min of
meer van nature
en dus goedkoop
in de bodem aanwezig is of op betrekkelijk goedkope manier door drainage of anderszins kan worden gestimuleerd. Hierdoor kunnen de technische maatregelen als afvoerkanalen en poldergemalen een geringe afvoercapaciteit krijgen en dus relatief goedkoop
zijn, hetgeen in het sterk economisch denkende landbouwmilieu noodzakelijk
is.
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Tenslotte kan men zich afvragen, wat bij optredende wateroverlast het
effect van water op straat is. De utiliteitswerken (gas, water en elektriciteit)
ondervinden doorgaans geen overlast.
De riolering zelf in de regel ook niet. In het tuindorp Oostzaan was na de
inundatie (door dijkdoorbraak, dus een externe reden) veel slib in de riolen
gekomen. In Meppel daarentegen waren de riolen na afloop van de inundatie
extra schoongespoeld.
In bedrijfspanden en huizen kan inderdaad aanzienlijke schade ontstaan.
Wat het schadebedrag in woningen betreft kan nog even tvorden stilgestaan
bij de ervaring in Meppel. Men weet daar, dat het hoge water circa 1 dag na

de zware regen komt, Vrijwel iedereen had daarom zijn meubilair en stoffering naar boven gebracht. Een wijk van 2000 woningen werd geïnundeerd. In
200 huizen kwam het water inderdaad op de vloeren van de begane grond.
In totaal werd hier een schade opgegeven van circa 1 ton. Dat betekent dus
per huis gemiddeld f 500. Uiteraard zou de schade per woning aanzienlijk
meer zijn geweest, indien het water onverwachts was gekomen.
Utiliteitswerken hadden in Meppel vrijwel geen schade. Anders was dit met
de bestrating. Door de onder waterzetting kwam deze in een situatie van opdooi. Het verkeer was nl. vrij intensief door de hulpverlening, maar vooral
door de duizenden belangstellenden. Hoewel voor hen de stad later werd
afgesloten, was het kwaad reeds geschied. De schade aan bestratingen bedroeg circa l ton.
Ook de volksgezondheid wordt door wateroverlast niet ernstig benadeeld.
De grootste hinder wordt ondervonden door stagneren van het verkeer, vooral
in tunnels en dieper liggende onderdoorgangen.
Naast primaire oorzaken voor overlast, zoals een riolering van onvoldoende capaciteit of een gestagneerde afvoer door hoge standen in het ontvangende water, is er ook nog een aantal detailoorzaken, die tot water op straat
aanleiding kunnen geven.
Een voorbeeld is de lage ligging van bepaalde huizengroepen of terreinen
ten opzichte van bet ontvangende water, waardoor haast geen verval voor
afstroming beschikbaar is. Een andere oorzaak kan zijn de te nauwe toegang
tot de eigenlijke riolering of verstopping van deze toegang. Bladeren in dakgoten en vooral verstopte straatkolken zijn in dit opzicht berucht.
Het onderhoud van het rioolnet is ook van belang. Door gebrek aan arbeidskrachten, vooral voor het reinigingswerk, laat in grote steden het regelmatig
schoonzulgen van trottoirkolken vaak te wensen over. In Amsterdam b.v. was
onlangs van de 10 aanwezige kolkenzuigers er' sIechts l bemand. Hierdoor
komen soms straatgedeelten blank te staan. Het doorsteken van een straatkolk
verricht dan wonderen.
Over het algemeen valt echter bij ruim gedimensioneerde riolen de wateroverlast in stedelijke gebieden in Nederland nogal mee, afgezien van enkele
meest lokale gevallen. Het feit dat blankstaande straten een zeer spectaculaire
aanblik bieden en onmiddellijk in grote opmaak in pers, radio en televisie
komen, doet over het algemeen de zaken veelal ernstiger lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat het voor de getroffenen
onaangenaam en schadelijk genoeg is. Hier komt nog bij, dat deze mensen
herhaaldelijk getroffen worden, omdat de situatie moeilijk te verbeteren is.

FIG.9. Wateroverlast in stedelijke gebieden

FIG.9. Excess

of

water in urbm meas

De gunstige situatie in Nederland is dus hoofdzakelijk het gevolg van de
omstandigheid, dat in de stedelijke gebieden de riolering doorgaans in een
goede staat verkeert, terwijl ook het ontvangende water doorgaans goed wordt

beheerd.

V. SAMENVATTING 1Se TECHNISCHE BIJEENKOMST
W. M. OTTO
Cultuurtechnisch Dienst

1. Er bestaat een goede methode voor een analytische bepaling van de oppervlakte-afvoer, nl. die van de ,,unit-hydrograph". Deze methode wordt in
het buitenland veel toegepast..
2. .In Nederland is deze methode voor de bepaling van de afvoer uit agrarische gebieden niet zonder meer bruikbaar, omdat de afvoer hier voor
een belangrijk deel ondergronds plaatsvindt.
3. Een methode om ook de gondwaterafvoer analytisch te bepalen, dus een
Nederlandse pendant van de unit-hydrograph-methode, is thans in volle
ontwikkeling.
4. Overigens staat nog niet duidelijk vast welk deel van de totale afvoer in
Nederland bovengronds plaatsvindt. Het vermoeden bestaat dat deze oppervlakte-afvoer wellicht niet geheel is te verwaarlozen. Nader onderzoek
is hier zeker gewenst.
5. Intussen zullen de ontwerpers van afwateringsplannen zich voorlopig grotendeels moeten blijven verlaten op de uitgebreide ervaring die er op dit
gebied in ons land bestaat.
Wel lijkt hei gewenst de normen die thans in de praktijk worden gehanteerd, anderzijds meer te standaardiseren, anderzijds wat beter te
differentiëren.
6. Dit geldt speciaal voor de dimensionering van de benedenlopen van onze
afvoersystemen. Gebleken is hoe bij overschrijding van de normatief gestelde -afvoer en de normatief gestelde wandruwheid, de drooglegging
juist in de benedenloop tekortschiet.
Wellicht gaat men in de huidige praktijk te ver met het reduceren van
de afvoerfactor in de benedenlopen in verband met het grotere aantal
ha dat daarop afwatert. Het is echter ook mogelijk, dat de moeilijkheden
in de benedenlopen mede of grotendeels zijn toe te schrijven aan een minder doelmatig beheer. Meer klaarheid op dit punt door nader onderzoek
is nodig.
7. Voorts is nog eens de nadruk gelegd op het feit, dat de invloed van de
. wandruwheid - dus de onderhoudstoestand op de dimensionering van
de leidingen even groot is als die van de afvoerfactor. Het zou daarom
onevenwichtig zijn veel onderzoek te richten op de afvoerfactor, zonder
tegelijk aandacht te besteden aan de toekomstige onderhoudstoestand.
,
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Dit geldt temeer, omdat er thans op het gebied van het onderhoud van
watergangen allerlei ontwikkelingen aan de gang zijn.
Voor wat betreft de landbouwkundige eisen aan de ontwateringstoestand
van de grond, is het duidelijk dat de mechanisatie van de landbouw heeft
geleid tot een verzwaring van de traditionele eisen, die gebaseerd waren
op de maximale gewasopbrengsten.
Met name voor akkerbouw op kleigronden wordt nu toch wel heel duidelijk de oude boerenwijsheid bevestigd van ,,hoe dieper het polderpeil,
des te beter".
Intussen worden door een diepere ontwatering de kosten ook weer
hoger, zodat de vraag openblijft, hoever men dan eventueel met een diepere ontwatering moet gaan.
Voorts is gebleken dat de mechanisatie weliswaar droge grond vraagt,
maar op zijn beurt tot natte grond aanleiding kan geven. Het structuurvraagstuk van de bovengrond, in samenhang met de mechanisatie van de
landbouw, blijkt dus ook voor de waterhuishouding in de landbouw van
grote betekenis te zijn. Het onderzoek op dit puat staat nog maar in de
kinderschoenen.
Een bijzonder interessant onderwerp is ook de ,,hydrologie van de stad".
Doordat een stad geen berging heeft, is men genoodzaakt riolen te ontwerpen op afvoeren van 60-90 literfsecb, dus vele tientallen malen zo
groot als in landelijke gebieden, waar wij 1 à 1'12 liter/sec/ha al royaal
vinden.
Opmerkelijk is dat de ,,droogweer-afvoer" uit een stad ongeveer 1 liter/
secha bedraagt. Onze waterbeschaving produceert in de stad blijkbaar
evenveel als de natuur buiten de stad.
Men ontleent de stedelijke afvoer-normen rechtstreeks aan de regenval
en in de kringen van ,,rioolrekenaarswheeft men dan ook de grootste belangstelling voor het beschikbaar komen van een bewerking door het
K.N.M.I. van gegevens over korte regenbuien.
Doordat in een stad sprake is van volledige oppervlakteafvoer, zou men hier
overigens de ,,unit-hydrograph" wellicht met succes kunnen toepassen.
Tenslotte is de aandacht gevestigd op de moeilijkheden die er kunnen
ontstaan, wanneer grote hoeveelheden rioolwater worden uitgeslagen op
boezems of watergangen, die een veel kleinere afvoercapaciteit hebben
dan het stedelijke rioleringsstelsel.
De cultuurtechnische plannen voor afwatering van agrarische gebieden
zullen daarom mede afgestemd moeten worden op de afwatering van stedelijke gebieden. De noodzaak van deze samenwerking wordt versterkt
door de toenemende verstedelijking van ons land.

