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I N L E ID I N G

In 1955 verscheen van de hand van VAN DER MOIEN on SIEBEN een
publikatie in de serie "Van Zee tot Land" over de landbouwkundige betekenis en de kartering van de l^el in de Noordoostpolder. Sindsdien is in de Noordoostpolder nog een aantal onderzoekingen afgesloten,

vjaarvan de resultaten een verruiming vormen van de toen be-

staande kennis van de kwel; het leek daarom gevjenst deze resultaten
hier naar voren te brengen. Voor het betere begrip volgt echter eerst
een korte^ algemene bespreking van het kwelprobleem, waarbij dan
speciaal gelet zal worden op de landbouwkundlg belangrijke aspecten.
Dit rapport wordt besloten met een lijst van interne rapporten en
enkele andere publikaties, aanwezig in de bibliotheek van de wetenschappelijke afdeling te Kampen, welke van belang zijn

voor het

kwelonderzoek.

ALGEMEEN OVERZICHI VAN HET Kt’lELPROBlEEM
PefinitieaB kwel.
Onder kwel verstaat men het verschijnsel dat naar gebieden met
een relatief lage waterstand, bij voorbeeld afgemalen polders, aanvoer van water via de grond plaats vindt als gevolg van het potentiaalverschil tussen het water in en buiten het gebied. Deze aanvoer
van water kan bij polders plaats-vinden via het dijklichaam en via
de diepere ondergrond. In het eerste geval spreekt men van dijkskwel, in het tvjeede geval van diepe kwel. In het algemeen, en vooral bij grotere polders, is de grootte van de dijkskwel klef.n ten opzichte van die van de diepe kwel.

Gevolgen van de kwel.
De aanwezigheid van kivel betekent uiteraard een extra belasting van
de waterhuishouding van een gebied.Het jaarlijks waterbezwaar van een
polder zonder lo.'el^zijnde het verschil tussen neerslag en verdamping,
bedraagt ca 250 mm.

Bij een niet zeer sterke kvjel van 1 mm/etmaalj

zoals in de Noordoostpolder en in Oostelijk Flevoland het geval isj
wordt de jaarlijks te verwijderen hoeveelheid water reeds meer dan verdubbeld,terwijl in extreme gevallcn(Bethunepolder) dit bedrag wel dertig
maal zo groot kan zijn.Het energleverbruik van de gemalen,en in mindere
mate de capaciteit van de getnalen en van de watergangen^kan door de kwel
dan ook sterk ten ongunste bei'nvloed worden.Vender kunnen in kwelgebieden moeilijkheden ontstaan bij de aanleg en het onderhoud van do watergangen oradat het uit de taluds tredende kwelvjator de korreldruk in en
daarm.ee de stabiliteit van de taluds verkleint .Deze moeili jkheden treden
speciaal op wanneer de watergangen in een zandondergrond zijn ingesnedon.
Senzelfde ongunstige invloed heeft de dijkskwel op het binnentalud van
de dijk. Vender moet genoemd worden dat het onderhoud van watergangen in
kwelgebieden ook zeer veel arbeid kan vragen omdat deze soms zeer snel
dichtgroeien.
Behalve bij de afwatering van de polder in zijn geheel komt de kwel
,
in de winter
ook uot uiting in de waterhuishouding van de grond.b'at de ontwateringv*

1 ^ j.

betreftjbij kwel is de in natte perioden af te voeren hoeveelheid water
groter^terwijl de mogelijkheid tot het bergen van water kleinei* is dan
op een soortgelijke grond zonder kwel^dit laatste omdat de grond minder
snel en minder diep uitzakt.Om deze redenen moet de ontwatering bij ge¬
val van kwel intensiever zijn.De kwel moet echter al vrij sterk zijn wil
deze een belangrijk percentage uitmaken van de in natte perioden af te
voeren hoeveelheid vjater(deze is zonder kvjel namelijk al van de orde
van 10 mim/etmaal), zodat de directe invloed van de ki^el op de ontwatering
mieestal niet zo groot is.
Een aantal gevolgen van kwel komt m.eer verspreid voor,omdat zij
bij een zvjakke tot zeer zwakke kwel reeds kunnen optreden. De oorzaak
is gelegen in het feit dat kwel deidallng van de grondwaterstand in de
zomier afremt .Deze minder diepe grondwaterstand leidt er toe dat de capillaire opstijglng bij kwel groter is dan norm.aal; bij een sterke daling
van de grondwaterstand in de zomcr^zoals normaliter het geval is^neemt
deze capillaire opstijging namelijk snel af. De grotere,en soms zeer
grotejCapillaire opstijging in de zomermaanden viel in de VJieringermeerpolder vooral op door een vertraagde ontzilting van de grond.Het capillair opstijgende grondwater transporteerde het zout naar de bovengrond^
hetgeen zich daar ophoopte .

In de winter
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vond weliswaar weer ontzllting plaats, maar in een daarop volgende,
vooral droge, zomer kon de bovenlaag weer sterk verzouten. Verzilting
van de bovengrond in de zomer door zoute kwel is ook in de uit zoet
Water drooggevallen Woordoostpolder waargenomen, waar de bovengrond
bij het droogvallen reeds tot een diepte van ca een meter ontzilt was.
Bij het waarnemen van deze verziltingsverschijnselen viel het op dat
de kwel vaak sterk pleksgewijs voorkomt.
Een ander gevolg van de hogere zomergrondwaterstand en de als gevolg hiervan sterkere capillaire opstijging op kwelplekken is dat de
indroging en daardoor de rijping van jonge grond vertraagd en gedeeltelijk belernmerd wordt, en wel vooral in de ondergrond. Deze minder goede rijping en scheurvorming heeft op de zwaardere gronden een zeer gro-:
te invloed op de doorlatendheId en daardoor op de toe te passen intensiteit van het ontwateringsstelsel. Wanneer er zeer hoge eisen aan de
rijping van de grond gesteld worden, zoals bijvoorbeeld bij een gebruik
voor fruitteelt, schijnt een zeer zwakke kwel reeds hinderlijk te zijn
(DE KONING, 1959). De belemmering van de bodemrijping door kvjel is duidelijk aan de dag getreden in de Woordoostpolder, maar is ook in andere
oudere, gronden geconstateerd (b .v. bij de zgn. klietgronden in het westen van Noord-Brabant (HAANS, 195I). Verder kunnen de relatief hoge zomergrondwaterstanden ook direct van invloed zijn op de ^'jatervoorziening
van de gewassen; in droogtegevoelige gronden zullen zlj dan gunstig kumao
werken, oi; andere profielen echter ongunstig.
Ten slotte zlj nog vermeld dat in kwelgebieden moeilijkheden van
technische aard kunnen optreden bij de aanleg en het onderhoud van de
drainage, het laatste in de Woordoostpolder vooral als gevolg van het
veelvuldig optreden van ijzerverstopping in de drains.

Berekenen (voorspellen) en karteren van de kwel.
Gezien de hierboven besproken belangri J'ce consequenties,welke er
aan het voorkomen van kwel verbonden zijn, is het gewenst dat men bij
een werk als de Zuiderzeepolders van te voren gei’nformeerd is over de
grootte en de verspreiding van de kwel. Berekeningen of gefundeerde
schattingen hierover zijn mogelljk na een schematisering van de kwelstroming, en wel op de volgende wijze .
In ons polderland bestaat de diepere ondergrond uit enkele honderden meters dikkc pleistocene afzettingen met een grote docrlatendheid,
met hierboven een relatief dunne laag holocene of soms jong-pleistocene
afzettingen met een veel gerlngere doorlatendheid (fig.l).
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De onder deze omstandigheden naar een afgemalen polder optredende
diepe kwelstrotning kan gcochemaLiseerd worden tot een in het holoceen
verticaal gerichte stroming, tervjijl het kwelvjater zich in het pie istoceen in horizontals richting verplaatst .De groctte van deze kwel is
nu, behalve van het potentiaalverschil van het grondviater in en buiten
de polder en van de grootte en de vorm van de polder, afhankelijk van
het produkt van de doorlatendheid en de dikte van de goed doorlatende
ondergrond (KD-vjaarde) en het quotient van de doorlatendheid en de dik/

te van de slecht doorlatende bovengrond (reciproke: C-waarde -

Dv

.

Een schatting van de in een bepaald geval toe te passen ICD- en C-VJaarden is in een aantal gevallen mogelijk en wel voornamelijk aan de hand
van waarnemingen bij vergelijkbare objecten waar de grootte van de
kwel bekend is. Bekende gegevens zijn dat op deze wijze vodr het droogvallen door MAZURE voor de Noordoostpolder een totale diepe kwel van
2 mm berekend was, terwijl later uit de waterbalans van de polder een
kwel van 0.9 mm bepaald was.
VJat betreft de verspreiding van de kwel over een polder, een zo
mogelijk nog be,langrijker gegeven dan de totale kwel, ook deze is in
principe van te voren te berekenen, wanneer men beschikt over gegevens
omtrent de variable van de KD- en de C-waarden in de polder. De KDwaarden zijn meestal zeer groot en weinig variabel, zodat de verdeling
van de kwel, behalve van de afstand tot de rand van de polder en van
de hoogteverschillen in het maaiveld, vooral afhangt van de ter plaatse
geldende C-waarde. Door VOLKER is een dergelijke berekening uitgevoerd
voor Oostelijk Flevoland, waarbij de C-waarden afgeleld zijn uit de met
behulp van zoutverplaatsingen in de grond bepaalde kwel voor het droogvallen. Een moeilijkheid bij dergelijke berekeningen is dat na de ontginning van de grond de C-waarden sterk kunnen veranderen als gevolg
van de in- of doorsnijdingen van het holocene pakket met kanalen, cochten en sloten.
De op deze wijze te verkrijgen gegevens zijn van veel belang,
vooral bij het opmaken van bestemraings- en ontginningsplannen• Voor het
vaststellen van de Incidentele maatregelen, welke op het gebled van de
ontwatering ter bestrijding van de kwel moeten worden genomen, zijn zij
echter te globaal. Zoals reeds werd opgemerkt,manifesteert de kv'iel zich
.

/ /

vaak sterk pleksgewijs jnlet alleen kavel voor Itavel, maar ook op een
en dezelfde kavel kunnen zeer grote verschillen in kwel voorkomen. Het
vaststellen van deze verschillen is mogelijk door de ta-jel na het droogvallen te karterenj deze kartering geschiedt niet zozeer door het meten
van de hoeveelheid kwel, da^n wel door jbet vaststellen van de verschljn-
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selen welke bij kwel optreden^ waarna eventueel een ijking aan kwelmetingen kan plaaLsvinden. Voor het graven van de kavelsloten kunnen b.v.
het voorkomen van kwelkratertjes, de natheid van het terrein, de begroeii'ng en de afe'ratiediepto aanwijzingen geven over de kwel,daarna
vormen ook de natheid van de kavelsloten in de zomor (normaliter zijn
deze namelijk droog) en vooral de aan- of afwezighcid van ijs tijdens
vorst en de soort ijs belangrijke hulpmiddelen bij de kartering van de
kwel. Ten slotte is de hoogte van de zomergrondwaterstand een zekere
maat voor de kwel. De kwelkaart van de Noordoostpolder van VAN DER MOlEN en 3IEBEN (1955) berust voornamelijk op ijskarteringen (bijlage II).
Op deze kaart valt duidelijk de grilligheid op waarraeG' de kwe.l tot
uiting komtj deze grilligheid kan moeilijk of niet voorkomen op een
kwelkaart welke berust op berekeningen van de kwel (bijlage III).
Er is vender nog een principieel verschil tussen "landbouwkundige " en
"civiele"

kwel; landbouwkundig is namelijk speciaal de in de kavel

opkwellende hoeveelheid water van belang^ terwijl civielbechnisch de
totale af te voeren hoeveelheid kwel in een gebied maatgevend is.
Tussen deze teide hoeveelheden bestaat een belangrijk verschil;
VAN DER MOLEN (1948) berekende reeds dat ca

85^

van alle Icwel recht-

streeks in de kanalen en de tochten opwelt; en wat erger is, de verhouding tussen beide soorten kwel zal niet constant zijn, maar o.a.
afhangen van de profielopbouw.
Ten slotte moeten hier nog de kwelwaarnemingen met behulp van
zgn diepfliters genoemd worden. V/anneer ergens kwel optreedt moet er
een verticaal potentiaalverval in het grondwater aanvjezig zijn, dit
potentiaalverval kan gemeten worden door een over het onderste gedeelte geperforeerde, maar vender gesloten stijgbuis te plaatsen tot in
de pleistocene ondergrond en de hlerin gemeten stljghoogte te vergelijken met de grondwaterstand (fig.2). De aldus gemeten overdruk van
het diepe grondwater geeft in combinatie met de weerstand (de C-waarde)van de tussenliggende grondlagen de sterkte van de kwel.
Met behulp van waarnemingen van de stljghoogte van het diepe
grondwater is na het droogvallen door VOLKER de versprelding van de
kwel in de Noordoostpolder berekend. Voor de toepassing van deze me¬
thods moest verder de totale kwel en de hoogte van de grondwaterstand
in de polder bekend zijn. Overigens is de methods van het meten van
de druk van het diepe grondwater niet zo zeer geschikt

voor. het ver-

krijgen van een gedetailleerd beeld van de versprelding van de kwel,
maar zij kan een belangrijk inzicht geven in de factoren welke de
sterkte van de kwel bepalen.

-
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Bestrijdlnp; van de kwel.
Vraagt men zich af welke maatregelen te treffen zijn om de kwel
in een polder te beperken, dan kan meteen geconstateerd worden dat
over het geheel genomen op de factorenj welke de grootte,van de diepe
kwel bepalen, weinig invloed kan worden uitgeoefend. Het peil van het
buitenwater en dat van het binnenwater zijn grootheden welke meestal
door andere eisen bepaald worden. Alleen plaatselijk zal het some mogelijk zijn door peilmanipulaties de sterkte van de kwel te bei'nvloeden; zo kan some orn een al te hinderlijke kwel in kanalen of tdchten
te verminderen plaatselijk het peil in deze watergangen worden opgezet. De weerstand van de goed doorlatende ondergrond en die van de afdekkende grondlagen zijn in het algemeen ook vaststaande factoren.
Wat deze laatste betreft zal het soms mogelijk zijn de kwel in de wa¬
tergangen te beperken door de diepte hiervan zo te kiezen dat

ze de

afdekkende laag niet doorsnijden. De dijkskwel kan men, wat dit be¬
treft, wat beter in de hand houden door de constructie van de dijk.
De hiergenoetr.de maatregelen verlagen het totale kwelbezwaar van
een polder, terwijl ze tegemoet komen aan de technische moeilijkheden
bij de aanleg van het afwateringssysteera. Bij de bestrijding van de
landbouwkundige problemen in ktMelgebieden gaat het in feite niet om
de vermindering van de hoeveelheid kwelv'iater, maar om de verlaging van
de als gevolg van de kwel te hoge grondwaterstanden. Het kan hierbij
dus gaan om een noodzakelijke verlaging van de wintergrondwaterstand
(welke zowel direct te hoog kan zijn als gevolg van de grote hoeveel¬
heid kwelv^ater als indirect door de lage doorlatendheid als gevolg van
de slechte bodemrijping) en/of om een verlaging van de zomergrondwater
stand (om kwelverzouting tegen te gaan of om de rijping te versnellen)
Nu kan een verlaging van de grondwaterstand in het algemeen bereikt
worden door het ontwateringssysteem intensiever (nauwer en dieper) te
maken, en deze maatregel wordt dan ook in kwelgebieden toegepast.
Een verdieping, en ook een vernauwing, van de drainage in een
kwelgebied zal echter steeds tot gevolg hebben dat de sterkte van de
kwel toeneemt; het effect van de intensivering van de drainage zal dus
kleiner zijn dan bij een normaal ontwateringsgeval. Zoals later zal
blijken kan hier echter de winst het verlies ruiraschoots overtreffen.
Door een intensievere ontwatering (i.c. drainage) kan men dus de
grondwaterstanden in kwelgebieden verlagen, dit systeem komt neer op
het afvoeren van het reeds in de kavel gedrongen kwelwater op een la¬
ger niveau. Men kan echter ook trachten deze kwel in de k&vel te ver¬
minderen .

>

- 7 -

De sterkte van de kwel op oen bcpaalde plaats kan gezien vjorden als
een functie van de overdruk van het diope.grondwater en van de weerstand van de afdekkende grondlaag(Eie fig.2).Voor ecn vermlnderlng van
de sterkte van de i kwel in do kavel komt een vergroting van de weerstand
welke het opkwellende water ontmoet niet In aanmerking;het is echter wel
mogelijk de ovordnilcvan het diepe grondwater onder de fevel te verkleinen. Men kan dit doen door de hoeveelheid opkvjellend water buiten de
kavelj dus b.v. in de sloten, te vergroten. Dit precede is het beste
te zien als een aderlating: door het onder druk staande diepe grond¬
water de gelegenheid te geven weg te stromen op een plaats waar het^
althans landbouwkundig gezien, geen kwaad kan, v;ordt de druk van dit
diepe grondwater ook elders verlaagd. Deze aftapping van het diepe
grondwater is te bereiken door een verdieping van de sloten of door
vermeerdering van het aantal hiervan, maar wanneer een groter gebied
moet Worden bestreken, ook van tochten en kanalen. De verdieping moet,
wil zij effectief zijn, liefst gaan tot in het pleistocene zand, omdat
dan de weerstand, welke de ta'jelstroming naar de watergangen ondervindt
zo klein mogelijk is. De diepe watergangen kunnen eventueel gecomblneerd worden met een onderbemaling, waardoor anderzijds weer de gele¬
genheid voor een diepe drainage geschapen vjordt,

Ook kan men denken

aan een perforatie van de afsluitende lagen door het maken van bronnen
en zelfs aan bronbemallng (VOORLOPIGE beschouwingen, 1943)*
De bestrijding van de landbouwkundige kvjel vraagt dus om diepe
watergangen, wat tot gevolg heeft dat de totale hoeveeineid kwel in de
polder wordt vergroot. Hiervoor is gezegd dat dit technische moeilijkheden met de aanleg en het onderhoud van het afwaterlngssysteem (en
ook met de drainage) kan veroorzaken. In sommige gevallen, vooral bij
sterke kwel over grotere oppervlakten, zal daarom een compromis moeten
worden gezocht, waarbij de dan niet te voorkomen nadelige kwel in de
gronden voor lief genomen moet worden. Het gebruik van de grond moet
dan worden aangepast aan de bestaande toestand door de grond, al naar
gelang de sterkte van de kwel en de bodemkundige toestand, te bestemraen
voor grasland of zelfs voor griend.

DE NEUl’JERE OHDERZOEKINGEM IN DE NOOKDOOST POLDER
Na dit algemene overzicht volgt nu de verraelding van de resultaten
van de in de titel van dit rapport aangekondigde nieuwere onderzoekingen
over de kv'jel in de Noordoostpolder. In aanslulting op het gegeven over¬
zicht zijn deze onderverdeeld in drie groepen, respectievelijk betrek-
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king hebbende op de gevolgen van de kvjel ^ het voorkomen van de kwel
yn de bestrijding van de kwel.

Onderzoekingen welke betrekking hebben op de gevolgen van de kwel.
Hiervodr is betoogd dat de landbouwkundig belangrijkste consequenties van kwel voortvloeien uit het feit dat de grondwaterstand
in de zomer minder diep daalt. De invloed van de kwel op de zomergrondwaterstand is duidelijk gebleken bij een statisch onderzoek
(ingesteld in 1955) waarbij zomergrondwaterstandswaarnemingen over de
gehele Noordoostpolder (uitgezonderd de infiltratiegebieden) vergeleken zijn met de kvjelsterkte volgens de kwelkaart. Er was een dui¬
delijk verband tussen de gemiddelde grondwaterstand per kwelklasse
en de sterkte van de kwel(fig.5). VJanneer er maar iets kwel aanwezig is,
is volgens dit onderzoek de zomergrondwaterstand direct veel hoger.
Bij sterkere kwel blijft de grondwaterstand 's zoraers boVen de draindie ptej de dan optredende afvoer remt een verdere verhoging van de
grondwaterstand bij toenemende kwel af. De nadelige gevolgen van deze hoge zomergrondwaterstanden voor de rijping van de grond blijken
duidelijk uit figuur 4, welke weergeeft dat er voor een aantal kavels
in de secties S, N, R en T een duidelijk verband is gevonden tussen
de hoogte van de zomergrondwaterstand en de diepte tot waarop de grond
is gea^eerd (FOKKENS, 1957)-

Onderzoekingen welke betrekking hebben op het berekenen en karteren
van de kwel.
Van de door VOLKER toegepaste.methode voor de berekening van de
verspreiding van de kwel in de N.O.P. met behulp van waarnemingen over
de stijghoogte van het diepe grondwater is door SCHULZE(1957) in een
scriptie voor het ingenieurs-examen Cultuurtechniek een variant uitgewerkt, waarbij de berekening van de kwel langs grafische weg plaatsvindt. Het principe van deze methode is in het kort als volgt. Vianneer op een voldoend aantal plaatsen in de polder de stijghoogte bekend
is, kunnen lijnen van gelijke stijghoogte, zgn. isohypsen, getekend
Worden. Daar op elk punt van de isohyps de potentiaal van het diepe
grondwater gelijk is, vindt er in de richting van de isohypsen geen
watertransport plaats en de lijnen, welke de richting van de horizontale kwelstroming in het pleistocene zand weergeven, staan steeds loodrecht op de isohypsen. Deze zgn stroomlijnen zijn daarom ook te
tekenen.
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Nu zal hij een uitblultend horlzontaal watertransport de hoeveelheid
water welke onder

isohypszijde van een rechthoekje stroomt gelijk

moeten zijn aan de hoeveelheid welke onder de andere zijde stroomt.
Bij een dergelijke kv'jelstroming is dit echter niet het geval; onder
de ene zijde stroomt meer water dan onder de andere zijde, en het verschil is de hoeveelheid kwel welke in het rechthoekje opwelt. De hoeveelheden water, welke onder de isohypszijden van het rechthoekje
doorstromen, zijn afhankelijk van het potentiaalverval ter plaatse
van de zijde; dit potentiaalverval is nu bekend wanneer men de verhanglijn van de potentiaal van het diepe grondwater in de richting
van de stroomlijnen tekent. Op deze manier kan men de hoeveelheid kwel
in elk vierkantje uitdrukken in een bepaalde eenheid, de som van al
deze in eenheden uitgedrukte hoeveelheden kwel moet gelijk zijn aan
de totale kwel in de polder, zodat de grootte van de eenheid en daarmee de absolute grootte van de kwel op elke plaats in de polder te bepalen is. Het resultant van deze bewerking (bijlage III) gaf een redelijke overeenstemming met de kvrelkaart van VAN DjiiR MOIEN en SIEBEN
(bijlage II).
Deze grafische methode is een betrekkelijk eenvoudige methode waarmee snel een tamelijk gedetailleerd beeld van de kwel kan worden verkregen, raits men natuurlijk beschikt over de nodige gegevens omtrent
de stijghoogte van het diepe grondwater en de totale kwel. Verder heeft
hij t.o.v. de mathematische methode van VOIiKER het voordeel dat de
grondwaterstand in de polder niet bekend hoeft te zijn. Deze methode
is echter niet geschikt om voorspellingen over het optreden van-kivel
to maken, iets wat met de mathematische methode wel mogelijk is.

Dat het bij de beschouwing van de kwel vanuit civieltechnisch
standpunt gaat om geheel andere hoeveelheden dan de landbouwkundig
van belang zijnde kwel was reeds aangetoond door VAN DER MOIEN, die
uit berekeningen aan de hand van de zoutbalans van de Noordoostpolder
tot de conclusie kwam dat slechts 15^ van de totale kwel in deze pol¬
der via de kavelsloten tot afvoer kwam (VAN DER MOIEN, 1948). Daar dit
gegeven sommigen nog wat vreemd voorkwara, zijn in het voorjaar van
1956 in sectie T

afvoermetingen verricht om dit cijfer te controleren,

waarbij tevens de via de drains afgevoerde hoeveelheid kwel in het on¬
der zoek werd betrokken. Dit onderzoek werd eveneens verricht in het
kader van een scriptie voor het ingenieursexamen Cultuurtechniek
(FOKKENS, 1957). Het moment waarop de metingen werden verricht was zo
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gftkczen dat aangeiiuiiiyn Icon worden dat alls tevoren gevallen negen tot
afvoer was gekomen, terwijl de stand van de gewassen en do meteorologische omstandigheden van dien aard waron dat de verdamping kon worden
verwaarloosd, Op een dergelijk moment bestaat dus alle afvOer uit kwelvjater. Op deze dag is nu de afvoer van een tocht en van alle daarop afwaterende sloten en drains geraeten. Het resultaat was dat + 53^ van de
tochtafvoer teruggevonden vjerd in de slootafvoerenj terwijl slechts
3^ van de door de sloten afgevoerde hoeveelheid kwelwater via de drains
tot afvoer kwam. Een beperkte herhaling van deze waarnemingen op 2 december

1958,

toen aan het einde van een langdurige droge periode met

mistig weer de omstandigheden voor het meten van kwelafvoeren uitzon(Jerlxjk gunstig waren, leverde voor de verhouding van de slootafvoeren
en de drainafvoeren praktisch hetzelfde cijfer op. VJanneer m.en in aanmerking neemt dat bij het cijfer van VAN DER MOIEN van 15^ van de totale kwel dat via de kavelsloten tot afvoer komt deze totale kwel ook
de kwel in de kanalen oravat, terwijl bij dit onderzoek slechts e'^n
tocht betrokken vjas, dan vormt dit onderzoek een zeer goede bevestiging
van het gegeven dat slechts een betrekkelijk klein percentage van de
totale kwel in de kavelsloten opwelt. Verder is dus gebleken dat deze
tendens zich voortzet,met dien verstande, dat de hoeveelheid door de
drains afgevoerde Icwel slechts een zeer klein gedeelte vormt van de
totale kwel.
De hiergegeven verhouding tussen de tocht-, sloot- en drainkwel
geldt als een gemiddelde voor het gehele proefgebied, De verhouding
tussen sloot- en drainkwel was verre van constant en bleek afhankelijk
te zijn van de dikte van de afsluitende holocene bovengrond en van de
potentiaal van het diepe grondwater.

,

Een ander gegeven dat het kwelonderzoek in sectie T in de Noordoostpolder opleverde was dat er, althans binnen de grenzen van een betrek¬
kelijk klein gebied, een duidelijk verband bestaat tussen de sterkte
van de kwel en de dikte van de afdekkende grondlaag boven de zandondergrond (wat dus op hetzelfde neerkomt als de dikte van de afdekkende
laag) op het voorkomen van kwel op de dijkskavel T 113 (fiS*5)"
Aan de dijkzijde van deze kavel is de diepteligging van het pleistoce¬
ne zand + 5

beneden maaiveld; de dikte en daardoor de weerstand van

de afdekkende laag.is daar ter plaatse zo groot dat de drains hier geen
kwelwater afvoeren. Naar het noorden gaande neemt de hoogteligging van
het zand toe en deze hoogte wordt in het midden van de kavel zo groot
dat hier een drainkwel van 0.2-0.6 mm optreedt.
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Nog verder naar het noorden komt het ^and vjeei- wat die per in het profid voor, waardoor de drainkwel weer afneemt. De invloed van de kwel
op de rijping van de grond is ook duidelijk merkbaar. Voor en achterop de kavelj waar geen of praktisch geen kwel voorkomt, is de grond
tot op een diepte van 110 ^ 120 cm beneden maaiveld geafe'reerd; ter
plaatse van het voorkomen van kwel is de afe'ra. tie diepte riiet groter dan

6o

a 70 cm. De zomergrondwaterstand is daaf, ondanks de gehalveerde

drainafstand, zo hoog dat de grond niet dieper kan rijpen.
Een verband tussen de sterkte van de kwel en de hoogteligging van
de goed doorlatende ondergrond is niet alleen gevonden op deze ene kavel afzonderlijk, maar ook over een groter gebied in sectie T. Dit ver¬
band wordt voor resp. de slootkwel en de drainkwel gegeven in figuur
6. Opvallend is dat bij een beti’ekkelijk grote diepte van de zandige
ondergrond een variatie in diepteligging nog een merkbare invloed op
de sterkte van de kwel uitoefent. De Invloed van de diepte van de zan¬
dige

ondergrond op de kwel was in dit gebied ook indirect jaantQ'cnfcaa:!?

in dit qua profielopbouw van de holocene bovengrond homogene gebied
bestaat er namelijk ook een betrekkelijk nauw verband tussen de hoogte
van de zandige ondergrond en de dikte van de gea&'reerde bovengrond
(fig.7).
Hoewel dus de dikte van de afdekkende laag, hier weergegeven als
de hoogte van de goed doorlatende ondergrond, van groot belang is voor
de sterkte van de kwel is uiteraard niet alleen de dikte, maar ook de
doorlatendheid van deze laag hierop van invloed. De afsluitende laag
zal in het algemeen niet homogeen zijn, maar op zijn beurt weer bestaan uit raeer of minder afsluitende lagen, zodat bij een verandering
van de totale dikte hiervan ook de doorlatendheid kan veranderen. lets
hiervan blijkt bij een nadere bestudering van het gevonden verband tus¬
sen de dikte van de afdekkende laag en b.v. de afetcatiediepte (fig.7).
K-erbij blijkt namelijk dat boven een diepte van de zandige ondergrond
van 2 a 5 meter de sterkte van de kwel plotseling onevenredig veel toeneemt. Dit verschijnsel is nu te verklaren uit de profielopbouw van de
afsluitende laag, Deze bestaat bij een diepere Digging van het zand
uit de volgende lagen: Zu-afzettingen, sloef, detritus en verslagen
veen (fig.8).

Het blijkt nu dat boven de diepteligging van het zand

waarbij de sterkte van de kwel plotseling toeneerat de dikte van de
detritus afneemt. Kennelijk heeft deze detritus dus een relatief grote
afsluitende werking.
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Onderzockin;welke betrekkin.q hebben op de bestrijdin.q van de kwel.
Als mogelijkheden voor de besti’ijdlng van do landbouwkundige kvjel
zijn in de inleiding genoemd de aanleg van meer en diepere tochten
en sloten, eventucel gepaard gaande met een peilsverlaging in dsze
watergangen^ en de verdieping en vernauwing van de drainage. Het ef¬
fect van de aanleg van een extra tocht en van een peilsverlaging in
een tocht op de grondwaterstanden in een kvjelgebied is door de Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer bestudeerd bij
een tweetal objecten, namelijk bij de aanleg van de zogenaamde proeftocht op de kavel B 15 en bij de peilsverlaging in de Marknessertocht.

Het eerste onderzoek betrof een dijkskavel ten westen van Creil
waar bij een bodemprofiel van ca 1 meter lichte zavel op pleistoceen
zand plaatselijk een zeer sterke kwel optreedt (fig.9). Op de ergste
kwelplekken daalt de grondvjaterstand in de zomer niet beneden

50

cm

onder maaiveld, ondanks het feit.dat deze plekken op een afstand van
slechts 4 meter gedraineerd zijn. Hieraan is mede schuldig het feit
dat als gevolg van de technische moeilijkheden bij de aanleg de gemiddeldc draindiepte slechts 80 cm bedraagt. De grond is op deze plek¬
ken dan ook zeer ondiep geafe'reerd en de gewassen lijden daar sterk van
de te hoge grondwaterstanden.
Om te trachten in deze situatie een verbetering te brengen is in
juli

1954

midden door het kavelgedeelte met de sterkste kvjel een

tocht gegraven evenwijdig aan de dijk. De diepte van de tocht bedroeg

1.70

m, deze sneed dus + 70 cm in het pleistocene zand. Het peil in

deze tocht bedroeg

85

cm onder maaiveld. Uit figuur 9^ blijkt dat na

het graven van de tocht de grondwaterstanden tot op een afstand van
+ 100 meter uit de tocht hoogstens 10 S, I5 cm dieper uitzakten. Het
effect van deze tocht was dus slechts gering en zeker niet voldoende
om een aanzienlijke verbetering te brengen in de situatie op de kavel.
Itenelnde na te gaan of een peilsverlaging in de proeftocht de situatie
nog aanmerkelijk kon verbeteren is enige tijd later dit peil gedurende een week

20 cm verlaagd; zoals uit figuur 9^ blijkt was het effect

van deze peilsverlaging echter zeer miniem.
De resultaten van dit onderzoek wijzen er wel op dat in dergelijke
gebieden met een zeer sterke kwel de kweldrang in de kavels niet effectief verminderd kan worden door de aanleg van een kwelvangende
tocht.

-

15

-

Opgemerkt moet nog worden dat de in dit geval v.e.pr' hogc watei-standcn nieL alieen het gevolg zijn van de hoeveelheid in de kavel
kwellend water, inaar ook en vooral van de kleine doorlatendheid van de
lichtzavelige bovengrond. In gronden met een redelijke doorlatendheid
moet iramers bij een drainafstand van 4 meter een afvoer van ca 7

bij

een veel lagere grondwaterstand mogelijk zijn. Het is dan ook te verwachten dat hier bij een verdieping van de drainage, waarbij de drains
in de zeer veel beter doorlatende ondergrond zouden koraen te liggen, de
ontwateringstoestand bij dezelfde of zelfs een grotere drainafstand
aanzienlijk zou verbeteren. Dit ondanks het feit dat bij verdieping
van de drainage de door de drains afgevoerde hoeveelheid kwelwater
uiteraard sterk zou vermeerderen. Volgens berekeningen dienaangaande
zou in dit geval, wanneer de kwel drie maal zo groot werd, voor het
verkrijgen van eenzelfde ontwateringstoestand de drainafstand nog aan .
zienlijk groter dan 4 meter kunnen zijn (VAN DER MOEEN, 1952).
De aanleg van een diepe drainage in de zandondergrond van een gebied
met sterke kwel stuit echter op grote technische moeilijkheden.

Ten einde na te gaan of in een gebied met minder sterke kwel dan
op kavel B 15 het geval is wel een effectieve daling van de grondwater¬
stand kan worden verlcregen door een tochtpeilsverlaging, werd in het
voorjaar van 195^ een gedeelte van de M^k'nessertocht onderbemalen,
waarbij het verloop van de grondwaterstanden op de aangrenzende kavels
werd bestudeerd. In dit gebied met een niet zeer sterke kwel zijn de
zomergrondwaterstanden naraelijk wel aanzienlijk lager dan in het vorige geval, maar toch nog net nlet laag genoeg. Het was nu mogelijk
dat, door de niet zeer grote ingreep van een verlaging van het tochtpeil, de laatste stoot kon worden gegeven voor het bereiken van een
geheel aanvaardbare zomergrondv'jaterstand over een betrekkelijk groot
gebied. Helaas heeft dit onderzoek het verhoopte effect niet duidelijk
aangetoond; bij een tochtpeilsverlaging van ca 70 cm werd op een afstand van 400 meter van de tocht slechts een zeer geringe daling van
de grondwaterstand waargenomen. Hierbij moet echter worden opgemerkt
dat een aanzienlijke verlaging van het tochtpeil in verband met de
hoogteligging van de tochtbodem slechts over een korte afstand te
verwezenlijken vjas, zodat de randeffecten een beslissende invloed kun¬
nen hebben gehad, Tevens kan er aan godacht worden dat de waarnemingen
niet lang genoeg doorgezet zijn om de vermindcrde kweldrang tot uiting
te brengen in de grondwaterstanden.
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Een aanwijzing dat de verlaging van het tochtpeil de kweldrang toch
over een grotere afstand vermindert, is, dat de stijghoogte van het
diepe grondwater in enkele peiltuizen op een afstand van ca een kilo
meter van de tocht nog zwak reageerde op de verandering in het tocht
peil.

Het onderzoek naar de invloed van tochten in kwelgebieden heeft
in de Noordoostpolder dus niet in alle opzichten duidelijke resultaten
verschaft en verder onderzoek lijkt daarom gewenst. Opmerkelijk is dat
bij een kwelkartering, welke deze winter in Oostelijk Flevoland is verricht, de invloed van tochten in kwelgebieden zeer duidelijk is gebleken (bijlage IV). Deze kaart geeft een gedeelte van het ontgonnen gebied
ten westen van Elburg; hierop zijn de klassen aangegeven waarin

bij

een ijskartering de mate van kwel in de sloten is geschat, Deze kaart
is nog zeer voorlopig,terwijl de mate van kwel, gezien de omstandigheden waaronder de kartering is verricht,

slechts relatief mag worden

gezien. Toch kan uit deze kaart worden afgeleid dat in een gebied met ■
een zekere mate van kwel, wat ook weergegeven is in de berekende, voorIcplge kwelkaart van deze polder, langs de tocht welke dwars door dit
gebied loopt geen kwel optreedt. Hierbij moet echter wel bedacht wor¬
den dat het ontwateringsniveau in dit gebied, dat dus nog niet is gedraineerd, nog betrekkelijk hoog is; het is te verwachten dat na een
verlaging van dit ontwateringsniveau, dus na de verdieping van de kavelsloten en de.aanleg van de drainage, de invloed van de tocht minder
duidelijk zal zijn,

^,

1

Naar aanleiding van de omstandigbeden op kavel B

de kavel

waarop de proeftocht is gegraven,ls hiervoos* reeds medegedeeld dat op
grond van berekeningen kan worden verwacht dat in kwelgebieden een
drainage in de zandige, goed doorlatende ondergrond zeer gunstig zal
werken ten opzichte van de optredende grondwaterstanden. Dat dit inderdaad het geval is, is met behulp van grondwaterstands- en afvoermetingen aangetoond bij een onderzoek op de kavels E
vel

E 5

bestaat het bodemprofiel uit een

6o

5

en

E 6. Op

ka¬

cm dikke laag zware zavel.

op pleistoceen zand, op E 6 is de zware zavellaag 110 cm dik (fig.10).
Beide kavels zijn gedraineerd op een diepte van

95

^ 90 cm, op

E 5

lig't

dus de drainage in het zand, op E 6 in de zware zavel, Daar de kavels
vlak naast elkaar zijn gelegen, kan worden aangenomen dat de kweldrang
in beide gevallen ongeveer even groot is.
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Uit de watirnemingen Is nu gebleken dat op kavel E 5 de grondwaterstand
dieper uitzakt dan op E

6, ondanks

het felt dat door de ligging van

de drains op E 5 in de goed doorlatende ondergrcnd de drainkwel hier
ca 5 X zo groot is als op E 6. Verder is nog te zien dat als gevolg
van de steeds hoge grondwaterstanden op kavel E 6 de grond niet die¬
per is gerijpt dan ca

6o cm. Hierdoor is de doorlatendlieid van de za-

vellaag klein, hetgeen blijkt uit het gegeven verband tussen de grondwaterstand midden tussen de drains en de afvoer. Hieruit blijkt namelijk dat voor het verkrijgen van een bepaalde afvoer de waterstand
op E 6 steeds veel hoger meet zijn dan op E 5^ hetgeen niet te verwactten zou zijn wanneer de zware zavel goed gerijpt wasj oradat een
dergelijke goed gescheurde zavel minstens zo doorlatend is als het
pleistocene zand.

Het voordeel van de ligging van de drains in de goed doorlatende
ondergrond in plaats van in de slecht

doorlatende bovengrond is dus

duidelijk. Dat ook een verdere verdieping van de drainage in de zandige ondergrond nog effectief kan zijn, is aangetoond bij de aanleg van
een diepe proefdrainage op de kavels R 4 en R 5 ii"! januari 195^ (fig*
11), Deze kavels hebben een profiel van 70 cm zavel op zand. Blj een
normale ligging van de drains op een diepte van een meter daalde de
grondwaterstand als gevolg van een lichte kwel niet beneden de draindiepte, hetgeen in dit geval niet voldoende bleek te zijn om een hin.derlijke capillaire opstijging te voorkomen. Na de verdieping van de
tussengelegen kavelsloot en de aanleg van een diepe drainage tot de
he1ft van beide kavels daalde de grondwaterstand op deze he1ft van de
kavels prompt, terwijl op het niet diep gedraineerde gedeelte van de
kavels de oude grondwaterstanden bleven bestaan.

Na al deze mededelingen, waarbij de kwel vooral gezien werd uit
een oogpunt van ontwatering van de grond, volgen ten slotte nog enke**
le gegevens welke in het kader van het reeds meermalen genoemde onderzoek in sec tie T verzameld zijn over de dijkskW9l(F0KIiENS, 1957 )• Om
de dijkskwel op te vangen voordat deze het binnentalud van de dijk heeft
bereikt, is in de Noordoostpolder in de teen van de dijken een drainage
aangebracht . Deze drainage mondt op geregelde afstanden uit in een
dijksloot, welke het door de drains gevangen kwelwater en de rest van
de dijkslwQl' afvoert. Over een traject van 1500 meter is nu de afvoer
van deze dijksloot en die van alle daarin uitmondende dijkdrains gemeten.
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Hierbij bleek dat 9^'^ van dc duui' de dijksloot afgevoerde hoeveelheid
kwelwater via de drains tot afvoer kwam. Men kan dit gegeven vertalen
in die zin dat verreweg het grootste gcdeelte van de kwel door het
dijklichaam door de drainage in het binnentalud wordt opgevangen, Zodat deze drainage zeker effectief is. De absolute grootte van de
dijkslswdL was niet over het gehele traject dezelfde . VJaar de dijk een
normale breedte had van ca 6o meter, wat over een traject van 1000 me¬
ter het geval V'jas, bedroeg de dijkskwel (gemeten als afvoer van de
drains) 2.5^ l/sec/km dijkslengte. Over de andere 500 meter was,doordat hier grond geborgen is bij het graven van de vaargeul in het Ketelmeer, de dijk bijna dubbel zo breed; over dit traject was de dijkskwel slechts 0.62 l/sec/km.

Verder onderzoek.
In de inleiding van dit rapport is gesteld dat hier een overzicht
zou Worden gegeven van de resultaten van het meer recente kwelonderzoek in de Noordoostpolder. De voornaamste hiervan zijn in de vorm van
min of meer los van elkaar staande mededelingen naar voren gebracht.
Ook was dit overzicht niet geheel volledig, in dien verstande dat die
onderzoekingen, welke op dit moment nog niet zijn afgesloten, hier onvermeld bleven. VJat dit laatste betreft kan worden medegedeeld dat de
per^ctieven, welke een bronbemaling in kwelgebieden b iedt, nader zullen worden bekeken, terwijl verder op kavel S 70 in de Noordoostpolder
een belangrijk onderzoek gaande is naar het effect van een nauwere en
diepere drainage in een geval waarin de diepe drains de zandige ondergrond niet bereiken. Over dit laatste onderzoek zal van de hand van DE
KONING binnenkort een eerste rapport verschijnen. Verder ligt het in
de bedoeling te trachten de ondiepe kwelstroming in de bOViengrond berekenenderwijs te benaderen, waardoor het inzicht in dit probleem ver¬
der kan worden verdiept. Uit al deze losse bouwstenen zal een. meer
sluitend systeem kunnen worden opgebouwd ter bestrijding van de kwel
in Oostelijk Flevoland.
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