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Inleiding 

Watermanagement. Is dat niet wat Willem-Alexander doet? Dat 
klopt. Onze kroonprins is de ambassadeur voor een grote groep 
watermanagers die er dagelijks voor zorgt dat we met z’n allen 
droge voeten houden en over water van goede kwaliteit kunnen 
beschikken. Daarnaast zijn veel Nederlandse watermanagers in 
het buitenland actief. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen 
van New Orleans tegen hoogwater, het verbeteren van de water-
kwaliteit in rivieren in China of aan het uitbreiden van de toe-
gang tot goed drinkwater in Afrika. 

In dit onderdeel van jullie veldwerk geven wij jullie een kijkje in 
de keuken van een watermanager. In plaats van passief naar een 
docent of een medewerker van een bedrijf te luisteren, worden 
jullie zelf even watermanager en onderzoeker. Aan de hand van 
een aantal experimenten gaan jullie bepalen hoeveel water door 
de rivier de Geul stroomt en kijken waar dat water vandaan 
komt.  

Deze handleiding geeft wat achtergrondinformatie over de streek 
waarin het practicum zich afspeelt. Voordat jullie aan de slag 
gaan, wordt de theorie, die jullie misschien al kennen, kort her-
haald. Ook worden de experimenten toegelicht. Achter in deze 
handleiding zijn de meetformulieren opgenomen die jullie voor 
de proeven nodig hebben.  

Nadat een proef is afgerond, wordt die meteen uitgewerkt. De 
gegevens gebruiken jullie dan bij de eindpresentatie op donder-
dag.  

Wees kritisch en als je iets niet begrijpt: gewoon vragen! 

 
 
Benjamin Fischer en Jan Verkade 
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Hydrologie en waterhuishouding 

Wat is hydrologie? In het eerstejaarsvak ‘Hydrologie’ aan de TU 
Delft wordt hydrologie omschreven als: 

[…] DE LEER VAN HET ONTSTAAN, HET VOORKOMEN EN HET GEDRAG 

VAN WATER IN AL HAAR VORMEN OP EN ONDER HET LANDOPPERVLAK-

TE VAN DE AARDE. 

Hydrologie is belangrijk omdat mens en natuur niet zonder vol-
doende water van goede kwaliteit kunnen. Water wordt gebruikt 
om te drinken, mee te koken, mee te wassen, om gewassen mee 
te irrigeren, om produktieprocessen in fabrieken mee af te koe-
len en om schepen op te laten varen. Voor elk van die behoeften 
is een bepaalde hoeveelheid water nodig van een bepaalde kwa-
liteit. 

Niet  alleen voor de mens is  water van groot belang,  ook de na-
tuur kan niet zonder. Elk vegetatietype heeft een eigen behoefte 
aan water: (grond-)waterstanden zijn belangrijk, maar zeker ook 
de kwaliteit van het water. Dat geldt ook voor fauna: vissen bij-
voorbeeld zijn enorm gevoelig voor verontreinigingen. 

Met ‘waterhuishouding’ bedoelen we het dienstbaar maken van 
de hydrologische kringloop aan de behoeften van de samenle-
ving. Drinkwaterbedrijven reinigen het water totdat drinkwater-
kwaliteit is bereikt en moeten verzekerd zijn van voldoende aan-
voer van water. Om rivieren bevaarbaar te houden, is een mini-
mum vaardiepte nodig. Bescherming tegen overstroming gebeurt 
onder andere door het aanleggen van dijken, dammen en 
noodoverloopgebieden. In natuurgebieden wordt de grondwater-
stand nauwkeurig vastgehouden en wordt voorkomen dat ‘ge-
biedsvreemd’ water de natuur aantast. 

Vraag 1: Bedenk zelf nog twee taken die onder ‘waterhuis-
houding’ vallen. 



4 

In Nederland ligt de verantwoording voor de waterhuishouding bij 
(onder andere!) het Rijk (Rijkswaterstaat), de provincies, de ge-
meenten en de waterschappen. 

Gerelateerde wetenschappen 

Hydrologie is geen wetenschap die los staat van andere discipli-
nes. Een hydroloog moet iets weten van stromingsleer, bodem-
kunde, geologie, morfologie en meteorologie maar eigenlijk ook 
van recht en staatsinrichting. Het praktikum geeft ons een voor-
proefje van stromingsleer is; de vakgebieden geologie en morfo-
logie zullen we híer iets verder toelichten. 

Geologie 

Geologie is de wetenschap die (de geschiedenis van) de aarde en 
de vormende processen bestudeert. Omdat er veel interactie is 
tussen water en bodem, moet de hydroloog iets over de geologie 
weten. Uit welke materialen is de bodem opgebouwd? Wat zijn 
de bodemeigenschappen? Hoe beïnvloedt dat de waterloop?  

Het Limburgse landschap heeft een dynamische geologische ge-
schiedenis: moerassen, tropische zeeën, ijswoestijn, tektonische 
invloeden en doorsnijdingen door rivieren zijn slechts enkele 
elementen van een lange geologische geschiedenis. 

Zo’n 260 miljoen jaar geleden, in het Carboon, was Limburg een 
groot moeras met varens en tropische bomen. Door het stijgen 
van de zeespiegel in het Krijt, zo’n 74 miljoen jaar geleden, 
werd alles overstroomd. Terrestische flora en fauna maakten 
plaats voor aquatische. In deze periode werden de oude moeras-
sen en bossen ook met kalkzand afgedekt. Deze pakketten zijn 
op sommige plaatsen 140 meter dik. Door hoge druk gedurende 
miljoenen jaren is de Carboonlaag veranderd in olie en steen-
kool: waardevolle minerale grondstoffen die later door de mens 
zijn ontgonnen. De kalklaag wordt ook wel mergel genoemd. 
Mergel bestaat ongeveer voor 95 % uit kalksteen voor 5% uit klei-
insluitingen. Men kan in deze lagen zelfs fossielen vinden.  

In het Tertiair, zo’n 2,5 miljoen jaar geleden, trok de zee zich 
weer terug. Langzaam oefenden grote rivieren hun invloed op 
het landschap uit: één daarvan was de Rijn, die zand- en grind-
pakketten afzette en zo een belangrijke bijdrage leverde aan het 
ontstaan van wat nu Nederland is. Pas later stroomde ook de 
Maas door Nederland naar zee, en sneed daarbij door het Rijn-
pakket. 
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In het Kwartair was sprake van grote klimaatwisselingen: warme 
tijden en ijstijden wisselden elkaar af. In de laatste ijstijd was 
Limburg een poolwoestijn waar vooral de wind het landschap be-
invloedde door het neerleggen van lössafzettingen. Löss bestaat 
uit fijne, ziltige leem met een kleine korrelgrootte (tussen die 
van klei en zand in).  De dikte van de afzettingen varieert van 1 
tot 10 meter. Lössgronden zijn vruchtbaar en, mede door de 
goede ontwatering, uitermate geschikt voor landbouw.   

In het stroomgebied van de Geul bestaat de ondergrond groten-
deels uit zandsteen, leisteen, kalksteen en löss. Dit zijn zachte 
gesteenten die relatief makkelijk eroderen. In de bovenloop van 
de Geul komen alle drie de gesteentes voor; verder stroomaf-
waarts bestaat de bodem voornamelijk uit leisteen. Die laag is 
bedekt met een sedimentlaag die afkomstig is van het boven-
stroomse deel en daar door de rivier is afgezet. Deze lössafzet-
tingen in het Geuldal variëren van 2 tot 5 meter dikte. 

Geomorfologie 

Morfologie betekent letterlijk ‘vormkunde’. In de aardweten-
schappen is morfologie de discipline die de vorm van het land en 
de processen die bij die vorming een rol spelen, bestudeert: ge-
omorfologie. Geomorfologie is daarmee nauw verbonden met ge-
ologie. 

In rivieren vindt erosie, transport en sedimentatie van bodemma-
teriaal plaats. Het stromende rivierwater is op die manier één 
van de factoren die de vorm van het landschap bepaalt! 

Vraag 2: Noem tenminste 2 andere factoren die de vorm van 
het landschap bepalen.  

Erosie vindt vooral in het bovenstroomse gedeelte van de rivier 
plaats, maar ook in de rivierbedding in de midden- en beneden-
loop (met name is dat het geval in bochten). De zwevende deel-
tjes worden door de rivier getransporteerd en sedimenteren uit-
eindelijk dáár waar de stroomsnelheid van het water plotseling 
afneemt; vaak is dat in de delta. De Rijn is hier een goed voor-
beeld van: de erosieprocessen in de Alpen en in de bovenloop 
van de rivier zorgen ervoor dat rotsblokken uiteindelijk als kleine 
zand- en kleideeltjes in Nederland en in de Noordzee terechtko-
men. Een groot deel van de ondergrond van Nederland is op die 
manier in het Pleistoceen door de Rijn afgezet. 

Vraag 3: Waarom vindt de meeste erosie in het bovenstroom-
se deel van een rivier plaats? 
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De baggerindustrie 

Omdat Nederland de delta vormt voor Rijn, Maas en Schelde, 
vindt in onze rivieren en estuaria veel sedimentatie plaats. Om 
te voorkomen dat vaarroutes dichtslibben, wordt dat sediment 
op kunstmatige wijze weer weggehaald: baggeren. Baggeren 
gebeurt in Nederland al sinds honderden jaren; het is altijd 
nodig geweest om onze positie als handelsland vast te houden. 
Nederlandse bedrijven beheersen het baggeren als geen ander 
en tot op de dag van vandaag is baggeren één van Nederland’s 
grootste exportprodukten. 

Meandering 

In de midden- en benedenloop van rivieren kan ‘meandering’ 
voorkomen. Een meander is een lus in de loop van een natuurlij-
ke rivier. Een meander ontstaat doordat het water in de buiten-
bocht van de rivier kracht uitoefent op de oever en die zal ero-
deren. In de binnenbocht, waar de stroomsnelheid van het water 
kleiner is, kan zelfs sediment worden afgezet. Het gevolg is dat 
de lus steeds groter wordt. Als de erosie lang doorgaat, kan het 
gebeuren dat de rivier zichzelf gewoon afsnijdt; de rivier her-
neemt  dan  min  of  meer  zijn  oude  loop.  In  de  meander  stroomt  
het water dan niet meer; door de karakteristieke vorm ervan 
noemen we dat ook wel een hoefijzermeer. 

 
Figuur 1: Meandering in de buurt van Eys 
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Figuur 2: Verschillende fasen van meandering 

Vraag 4: Waarom vindt meandering alléén plaats in natuurlij-
ke rivieren? 

Voor meandering is een aantal voorwaarden nodig: er moet spra-
ke zijn van een kleine bodemhelling, er moet een constante wa-
teraanvoer zijn gedurende het jaar en de rivierbedding moet 
erodeerbaar zijn. 

Vraag 5: Waarom vindt meandering niet plaats in de boven-
loop van rivieren? 
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Het Geuldal 

In het zuidelijkste puntje van Nederland, op gemiddeld 110 me-
ter boven zeeniveau, ligt het Geuldal met daarin het riviertje de 
Geul. Gedurende vele eeuwen veranderde de rivier het land-
schap langzaamaan in een geul, en gaf zo de naam aan zowel 
streek als rivier.  

De Geul ontspringt zo’n 15 km ten zuidoosten van de Nederland-
se grens op een hoogte van 280 meter boven zeeniveau. Na 21 
kilometer bereikt de rivier de Nederlandse grens (voor de die-
hards onder jullie: dit punt ligt volgens het Rijksdriehoekscoördi-
natensysteem op x=193,58 en y=307,77).  Na nog eens 37 kilome-
ter mondt de Geul bij Bunde uit in de Maas. De totale lengte van 
de Geul is daarmee 58 kilometer. 

 
Figuur 3: De Geul in het glooiende Limburgse landschap 
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De Geul stroomt door een heuvelachtig landschap met op de top-
pen bossen en in de dalen grasland. Het unieke aan de Geul is 
dat het een van de weinige rivieren in Nederland is, die nog gro-
tendeels mag meanderen. 

Het Geuldal kent voor Nederlandse begrippen een unieke flora en 
fauna. In het snelstromende water van de Geul zwemmen de el-
rits, de gestippelde alver en de beekforel. In de bossen rond Val-
kenburg zijn geelbuikvuurpadden te vinden en in sommige bomen 
vind je de beschermde Maretak (bekend van de jaarwisseling en 
het zoenen, dat je volgens oud gebruik onder de Maretak onge-
straft mag doen). 

In de 19e eeuw waren er in de Belgische stadjes Plombières en La 
Calamine veel lood- en zinkmijnen. Deze gebruikten het water 
van de Geul voor hun mijnbouwactiviteiten en loosden dit na ge-
bruik ongezuiverd op de rivier. Hierdoor is nog steeds veel grond 
in en rond de rivierbedding ernstig verontreinigd met zink en an-
dere zware metalen. Hoewel deze verontreiniging eigenlijk on-
gewenst is, vormt het wel de reden dat het Geuldal de habitat is 
voor een uniek plantje: het zinkviooltje. 

Historie van het Geuldal 

Als watermanager hoeft je geen geschiedkundige te zijn, maar 
voor de algemene ontwikkeling is het natuurlijk altijd leuk om 
wat historische feiten te kennen. Wat bij nieuwe projecten wel 
gedaan wordt is zich in de streek en de geschiedenis ervan te 
verdiepen. Dit kan handige kennis over het gebied opleveren 
waar men later baat bij kan hebben. Stond hier ooit een fabriek 
en moet men met bodemverontreiniging rekening houden?  

Om die reden lezen we ons bij dit project ook kort in in de ge-
schiedenis van het Geuldal. Mocht je straks in het veld een boer 
of een ouder iemand tegenkomen, probeer in contact met 
hem/haar te komen. Misschien heeft hij/zij nog een leuke anek-
dotes of informatie over het gebied. (In gebieden waar geen ge-
gevens zijn bijgehouden over waterstanden, wordt dit soort in-
terviews wel gehouden om te proberen, historische waterstanden 
en rivierdebieten te bepalen.) 

Het Geuldal heeft een rijke historie. Er zijn sporen die erop dui-
den dat er 250.000 jaar geleden al menselijke aanwezigheid was. 
Dit zijn tevens de oudste menselijke sporen in Nederland. 

Later vestigden zich de eerste boeren op de gronden die door de 
relatief hoge ligging veilig genoeg voor overstroming waren. De 
boeren gebruikten de lagere, nattere gronden als grasland voor 
vee. De hogere gronden werden voor akkerbouw gebruikt. Door 
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de bevolkingstoename werd steeds meer bos voor brand- en 
timmerhout gekapt en de vrijgekomen grond als cultuurgrond in-
gebruikgenomen.   

Een van nederzettingen langs de Geul is Epen. De naam 'Epen' is 
afgeleid van een Germaans woord voor water (met mogelijk een 
Keltische oorsprong): ‘apa’. In de Romeinse tijd werd de omge-
ving gekoloniseerd. Romeinse legionairs die hun tijd uitgediend 
hadden, kregen een stuk land toegewezen dat in ontginning werd 
gebracht. Hieruit zouden later de grote Romeinse hoeven ont-
staan: de villa’s, waarvan er diverse in de omgeving zijn opge-
graven. 

Epen was in de vroege Middeleeuwen privé-eigendom van de Ka-
rolingische koningen. In 1041 duikt de naam voor het eerst op als 
‘Apine’ in een akte van de Roomse Koning Hendrik. In 1056 heeft 
de tot Duits Keizer gekroonde Hendrik goederen ‘in villa Apensis’ 
aan de abdij van Burtscheid vermaakt. Tot aan de Franse tijd in 
1794 bleven de Epense bezittingen in handen van deze abdij. 
Epen behoorde samen met de nabijgelegen dorpen Mechelen en 
Wahlwiller tot de enige Nederlandse plaatsen die ooit tot het 
Hertogdom Limburg hebben behoord.  

Na de Middeleeuwen heeft de omgeving veel te lijden gehad van 
oorlogshandelingen en van rondtrekkende bendes van gedeser-
teerde soldaten Er heerste veel armoede. De armoede is waar-
schijnlijk ook één van de redenen dat er zoveel prachtige vak-
werkgebouwen zijn blijven bestaan zoals o.a. in de gehuchten 
Plaat, Diependal en Terziet.  

Pas tussen de beide wereldoorlogen begint de welvaart toe te 
nemen. Epen wordt dan toeristisch ontdekt door mensen met be-
langstelling voor de natuur en voor de geologie. Onder een van 
de eerste toeristen die Epen bezocht hebben, bevond zich Eli 
Heimans, onderwijzer uit Amsterdam en bevlogen natuurpropa-
gandist. Hij was onder meer een van de oprichters van de Vere-
niging tot behoud van Natuurmonumenten, samen met de in 
Maastricht geboren Jac. P. Thijsse, de schrijver van veel boeken 
over de natuur. Naar aanleiding van zijn vakantie in 1910 te Epen 
schreef hij het boekje ‘Uit ons Krijtland’, waarin hij de omgeving 
van Epen beschreef. Veel ervan is nu nog terug te vinden. Zijn 
naam komt een aantal keren voor in het Epense: het Heimansre-
servaat (het Onderste- en Bovenste bos te Epen), de Heimans-
groeve (langs de Geul ten zuiden van het dorp, waar Carboonge-
steente aan de oppervlakte komt) en tenslotte de Heimansstraat 
te Epen. 
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Rivieren: neerslag en afvoer 

Neerslag, verdamping en afvoer 

Één van de grondleggers van de hydrologie heeft de hydrologi-
sche wetenschap weleens omschreven als het beantwoorden van 
de vraag ‘Wat gebeurt er met de regen?’. Pas in de negentiende 
eeuw is daarop een bevredigend antwoord gekomen en werd een 
(kwantitatief en kwalitatief) verband gelegd tussen neerslag en 
rivierafvoer. 

Inmiddels weten we wat er gebeurt met de neerslag: een deel 
verdampt, een deel zakt weg naar het grondwater en een deel 
stroomt af via het rivierenstelsel. Het grondwater zal uiteindelijk 
ook via dezelfde rivier afstromen. 

De rivier mondt uiteindelijk uit in zee, vanwaar het water weer 
verdampt en uiteindelijk weer als neerslag op het land terecht-
komt. De ‘hydrologische kringloop’ is dan rond! In de figuur hier-
onder is die kringloop schematisch weergegeven. 

Vraag 6: Waarom is rivierwater in het algemeen zoet? En 
waarom is zeewater in het algemeen zout? 

Vraag 7: Waar  komt  het  water  vandaan  dat  door  de  rivier  
stroomt in droge perioden? 
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Figuur 4 Schematische weergave van de hydrologische kringloop 

Het stroomgebied 

Elke rivier heeft een eigen stroomgebied: het stuk land dat door 
die rivier gedraineerd wordt. Dat betekent dat elke regendruppel 
die op dat stuk land valt en niet verdampt, uiteindelijk via die 
rivier afstroomt. 

Ruwweg kunnen we de afvoer van een rivier bepalen als we we-
ten hoe groot de oppervlakte van het stroomgebied is, hoeveel 
regen daarop valt en hoeveel daarvan verdampt. Wat rest, 
stroomt af via de rivier. Dit deel van de neerslag noemen we ef-
fectieve neerslag. 

Het stroomgebied van de Geul is weergegeven in de bijlage. 

Vraag 8: De oppervlakte van het stroomgebied van de Geul 
bedraagt 388 km2. De effectieve neerslag is 300mm 
per jaar. Hoe groot is de jaargemiddelde afvoer? 

Rivierafvoer door het jaar heen 

De meeste rivieren hebben een variërende afvoer: na een droge 
periode  is  de  afvoer  laag  en  na  een  natte  periode  is  de  afvoer  
hoger. De afvoer hangt dan af van het neerslagpatroon. Een ri-
vier waarvan de afvoervariatie overwegend van het neerslagpa-
troon afhangt, noemen we een ‘regenrivier’. Voorbeelden daar-
van zijn de Geul, de Schelde en de Maas. 



  13 

Daggemiddelde afvoer bij Cottessen
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Figuur 5: Daggemiddelde afvoer van de Geul bij Cottessen 

Ook zijn sommige rivieren afhankelijk van het smelten van 
sneeuw en ijs. Als er in het stroomgebied van een rivier sneeuw 
ligt, zal er in het voorjaar, wanneer de sneeuw smelt, een ver-
hoogde afvoer zijn. Zo’n rivier noemen we wel een ‘smeltrivier’; 
de Rijn vertoont hier kenmerken van. 

Rivierafvoer 

Hoeveel water stroomt er door een rivier? De grootheid die dat 
uitdrukt is ‘debiet’: het volume water dat per tijdseenheid een 
bepaald punt in de rivier passeert. Afhankelijk van de toepassing 
wordt dat debiet uitgedrukt in kubieke meters per seconde 
(m3/s), maar soms ook in kubieke kilometers per jaar (m3/jaar). 

In de meest eenvoudige vorm is het debiet (Q) te berekenen als 

het produkt van de gemiddelde stroomsnelheid U  (m/s) en het 

doorstroomoppervlakte A (m2). In formulevorm: Q U A . 

Als we willen weten hoe groot het debiet is, moeten we deze 
twee grootheiden dus bepalen. 
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Figuur 6: Meetgeul voor continue debietmeting 

Waarom debietbepalingen? 

Waarom zijn debietmetingen belangrijk voor de waterhuishou-
ding? Het antwoord op die vraag heeft alles te maken met het 
voorspellen van de effecten van ingrepen in de rivier en met het 
voorkomen van overstromingen. Hieronder staan vier praktische 
voorbeelden:  

Stel dat een kerncentrale een hoeveelheid water aan de rivier 
onttrekt om de productieprocessen te koelen, en het –dan opge-
warmde- water daarna weer in de rivier loost. Als we weten hoe 
groot het debiet is, hoeveel water de centrale loost en wat de 
temperaturen van dat water zijn, kunnen we berekenen hoeveel 
de temperatuur van het rivierwater toeneemt. Als die tempera-
tuurtoename te groot is – en zo bijvoorbeeld zou kunnen leiden 
tot vissterfte – kunnen we vooraf besluiten om de inname en lo-
zingen te verbieden. 

In de dieper gelegen polders van Nederland hebben waterbe-
heerders en boeren last van zoute kwel. Het diepe grondwater is 
zout en doordat de polders lager liggen dan de zeespiegel 
“kwelt” het zoute water omhoog. Gewassen kunnen slecht tegen 
zout water, dus dat moet zo snel mogelijk weggespoeld worden. 
Om te bepalen hoeveel gespoeld moet worden, moet je weten 
hoe snel het grondwater stroomt 

Een derde voorbeeld is de winning van drinkwater. In het westen 
van Nederland wordt drinkwater uit de duinen opgepompt, om-
dat duinwater schoon is. Het drinkwatergebruik is echter veel 
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groter dan de natuurlijke aanvulling van het duinwater door re-
gen. Daarom wordt ook rivierwater uit de Maas de duinen inge-
pompt. De duinen zijn dan een natuurlijke filter, die het water 
zuivert. Het rivierwater moet een bepaalde tijd door de duinen 
stromen om gebruikt te kunnen worden als drinkwater, anders is 
het niet schoon genoeg. 

Tot slot de veiligheid van Nederland: om overstromingen in laag-
gelegen gebieden te voorkomen, bouwen we dijken langs de ri-
vier. Die dijken zijn zó hoog, dat de rivierwaterstand gemiddeld 
één keer in de 1250 jaar hoger is dan de kruin. Maar hoe bepaal 
je dat? Je kunt natuurlijk kijken hoe hoog de waterstand in het 
verleden ooit geweest is, en dan de dijken iets hoger maken dan 
dat, maar de waterstanden zijn niet al duizenden jaren vastge-
legd. In plaats daarvan proberen we uit het verloop van het de-
biet in het verleden, af te leiden hoe het debiet in de toekomst 
zal  verlopen. Daarvoor is  het  dus wel  noodzakelijk  om debieten 
te meten! 

Wat is het verschil tussen een debiet en een waterstand? Is er 
een relatie? Kun je die proberen te omschrijven of misschien 
zelfs grafisch weer te geven? 

Vraag 9: Wat is het verschil tussen een debiet en een water-
stand? Is er een relatie? Kun je die proberen te om-
schrijven of misschien zelfs grafisch weer te geven? 

Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom het belangrijk is 
om inzicht te hebben in (het verloop van) het debiet: “meten is 
weten”! 

Vraag 10: Bedenk zelf nog 2 mogelijke redenen waarom het 
meten van debieten belangrijk is. 

Weerstand 

Het water in de rivier stroomt doordat er twee ‘aandrijvende 
krachten’ op werken: zwaartekracht en druk. Het water wordt 
echter ook ‘afgeremd’ door de weerstand die het ondervindt van 
de rivierbedding. Die weerstand hangt af van het bodemmateri-
aal en van de aanwezigheid van bochten en objecten op de bo-
dem. 

Na empirisch onderzoek is –voor bepaalde typen stroming- de 
volgende relatie opgesteld, die we hier zonder verdere toelich-

ting overnemen: 
2 1
3 2Q k A R s . Dit wordt wel de vergelijking 

van Strickler-Manning genoemd. Daarin is Q het debiet (m3/s), k 

de ‘gladheidsfactor’ (
1
3m /s ), A het doorstroomoppervlakte (m2), 
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R de hydraulische straal (m) en s het verhang (-). De hydraulische 
straal is gedefinieerd als het doorstroomoppervlakte gedeeld 
door de ‘natte omtrek’: A/P. 

De vergelijking leert ons dat het debiet toeneemt als de glad-
heidsfactor, het doorstroomoppervlakte (en daarmee de hydrau-
lische straal) of het verhang toeneemt. 

Ook het water in de grond stroomt doordat er zwaartekracht en 
druk op werken. Dit water wordt afgeremd door de weerstand 
die het ondervindt van het grondlichaam. Deze weerstand hangt 
af van de grondsoort. Grondwater stroomt sneller door zand dan 
door klei. Henry Darcy omschreef de relatie tussen grondwater-
stand en grondwaterstroming als volgt: 

1 2H H
Q k A

L
 

Daarin is  Q het debiet  (m3/s), H1 de bovenstroomse waterstand 
(m), H2 de benedenstroomse waterstand (m), L de afstand tussen 
de  punten  1  en  2  (m),  A  de  oppervlakte  waarover  de  stroming  
plaatsvindt (m2)en k de doorlatendheid van de grond (m/s).  

Vraag 11: Op welke wet uit de elektriciteitsleer lijkt de wet 
van Darcy? 
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Omschrijving van het practicum 

In het practicum gaan we proberen om te bepalen wat het debiet 
van de Geul is. We gebruiken daarvoor twee methoden: 

(1) Een eenvoudige ‘snelheid-oppervlakte’-methode. 

(2) Een geavanceerdere ‘snelheid-oppervlakte’-methode. 

Na het bepalen van het debiet gaan we kijken of we kunnen be-
palen hoe de grondwaterstand in de buurt van de rivier verloopt. 

 (1) Eenvoudige UA-methode 

Bij deze methode gebruiken we de genoemde vergelijking 

Q U A . We bepalen zowel de gemiddelde stroomsnelheid als 
het oppervlakte van het doorstroomprofiel. 

Meten van gemiddelde stroomsnelheid 

De stroomsnelheid is gedefinieerd als de afstand die een water-
deeltje (bijvoorbeeld een druppel) per tijdseenheid aflegt. 
Meestal drukken we de stroomsnelheid uit in meters per seconde 
(m/s). 

Over de rivier leggen we twee denkbeeldige lijnen op 5 meter 
afstand van elkaar. Indien mogelijk, spannen we touwen of ka-
bels over de rivier om die lijnen zichtbaar te maken. 
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Figuur 7 Geschematiseerd bovenaanzicht van de Geul 

We gooien de drijvers vóór de eerste lijn in de rivier, zodat ze bij 
het passeren van de eerste lijn op snelheid zijn. We meten de 
tijd die de drijver erover doet om van de eerste naar de tweede 
lijn te drijven. Die tijd noteren we op het resultatenformulier. 

De meting herhalen we vijf keer en de resultaten ervan middelen 
we. 

Bepaling van de doorstroomoppervlakte 

Voor de bepaling van de doorstroomoppervlakte schematiseren 
we de dwarsdoorsnede van de rivier als een aantal rechthoeken 
en een aantal driehoeken. 

d...d2
d1 d...

d3

1 2 30 n... ...

Figuur 8: Geschematiseerde doorsnede van een rivier 

Over de rivier spannen we een touw dat voorzien is van een aan-
tal knopen op gelijke afstand van elkaar. Ter plaatse van elke 
knoop meten we, met een maatlat, de diepte. Die diepte note-
ren we op het meetformulier. 
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Het doorstroomoppervlakte kunnen we berekenen door de opper-
vlakten van de afzonderlijke drie- en vierhoeken bij elkaar op te 
tellen.  

In bijlage 4 voorbeeld berekening doorstroomprofiel kun je een 
voorbeeld vinden van een fictieve doorstroomoppervlakte waar-
van de oppervlakte is berekend. 

Bepaling van het debiet 

Nu de gemiddelde stroomsnelheid en het doorstroomoppervlakte 
bekend zijn, kunnen we het debiet bepalen door de twee waar-

den met elkaar te vermenigvuldigen: Q U A . Noteer dit op het 
meetformulier. 

(2) Geavanceerdere UA-methode 

Bij de vorige proef zijn we ervan uitgegaan dat de stroomsnel-
heid aan het wateroppervlak gelijk is aan de gemiddelde stroom-
snelheid in het hele dwarsprofiel. Theoretisch gezien is dat niet 
zo en daarom gaan we nu de stroomsnelheden op verschillende 
punten in het dwarsprofiel bepalen. We gebruiken daarvoor een 
meetinstrument dat speciaal voor dat doel is ontwikkeld: een 
Ottmolen. 

Allereerst verdelen we het doorstroomoppervlakte in een aantal 
vakken: maximaal vijf in de breedte en drie in de diepte. Van die 
vakken bepalen we de oppervlakte. Opgeteld zou dit ongeveer 
even veel moeten zijn als wat we bij de eerste proef hebben be-
paald. 

Per vakje bepalen we nu met de Ottmolen wat de stroomsnelheid 
is. Voor dat vakje kunnen we nu een debiet berekenen met de 

bekende vergelijking Q U A . Het totale debiet is dan gelijk 
aan de som van de debieten van de vakjes. 

(3) Verloop van de grondwaterstand 

Grondwater is een belangrijk element in de hydrologische kring-
loop. We gaan vandaag kijken hoe de grondwaterstand varieert 
in de buurt van de rivier. 

Allereerst teken je in de figuur in de bijlage hoe je denkt dat het 
verloop is van de grondwaterstand. Leg uit waarom je denkt dat 
het verloop is zoals je het tekent. 

Vervolgens boren we op 10 en 20 meter afstand van de rivier ga-
ten waarin we kunnen meten hoe hoog de grondwaterspiegel is. 
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De boorgaten tekenen we in op een tweede schematisatie; daarin 
geven we ook de hoogte van de grondwaterspiegel aan. Met een 
vloeiende lijn verbinden we de punten. 

 



 

Bijlage 1 Meetformulier voor de eenvoudige 
UA-methode 

Meten van de stroomsnelheid 

Meting
Afgelegde afstand

[m] ÷
Benodigde tijd

[s] =
Snelheid

[m/s]
1
2
3
4
5

__________ + __________ +
Totaal  

 

Meten van de doorstroomoppervlakte 

Sectie
Breedte

[m] Verticaal
Diepte

[m]

Oppervlakte 
rechthoek

[m2]

Oppervlakte 
driehoek

[m2]

Oppervlakte 
totale sectie

[m2]
0-1 d1
1-2 d2
2-3 d3
3-4 d4
4-5 d5
5-6 d6
6-7 d7
7-8 d8
8-9 d9
9-10 d10

__________ +
Totale oppervlakte:  

 

Berekenen van het debiet Q 

Gemiddelde stroomsnelheid U [m/s]
Oppervlakte van doorstroomoppervlakte A [m2]
Debiet Q=UA [m3/s]  



 

Bijlage 2 Meetformulier voor geavanceerdere 
UA-methode 

Sectie
Diepte-
segment

Oppervlakte
[m2]

Omwentelingen
[omwenteling/s]

Stroomsnelheid
[m/s]

Debiet
[m3/s]

0-1 1
2
3

1-2 1
2
3

2-3 1
2
3

3-4 1
2
3

4-5 1
2
3

__________+ __________+
Totaal  



 

Bijlage 3 Voorbeeldberekening doorstroompro-
fiel  

 

 

 

Sectie
Breedte

[m] Verticaal
Diepte

[m]

Oppervlakte 
rechthoek

[m2]

Oppervlakte 
driehoek

[m2]

Oppervlakte 
totale sectie

[m2]
0-1 1,25 d1 0,3 0,1875 0,1875
1-2 1,25 d2 0,75 0,375 0,28125 0,65625
2-3 1,25 d3 1,25 0,9375 0,3125 1,25
3-4 1,25 d4 1,25 1,5625 0 1,5625
4-5 1,25 d5 0,65 0,8125 0,375 1,1875
5-6 1,25 d6 0 0,40625 0,40625

__________ +
Totale oppervlakte: 5,25  



 

Bijlage 4 Stroomgebied van de Geul 

 



 

Bijlage 5 Debietverloop 2005 en 2006 
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01/01/2005

01/02/2005
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01/06/2005

01/07/2005

01/08/2005

01/09/2005

01/10/2005

01/11/2005

01/12/2005

01/01/2006

01/02/2006

01/03/2006

01/04/2006

01/05/2006

01/06/2006

01/07/2006

01/08/2006

Afvoer [m3/s]

 



 

Bijlage 6 Grondwaterstand 
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