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Bij Rijkswaterstaat is onderzoek gestart naar het optreden van kwel bij de
verruiniingswerkzaamheden van het Twenthekanaal.
Gebaseerd op ervaringen bij Rijkswaterstaat en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) bestaat de verwachting dat thermische
remote sensing opnamen, ondersteund met false-colour luchtfotografie. een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoek.
Hiertoe is door de Dienst Binnenwateren/RIZA (DBW/RIZA) het projekt
'Operationa.lisering thermische remote sensing in kwelonderzoek
Twenthei<anaal gestart, met het ICW als adviserende instantie.
Het projekt wordt in het kader van het Nationaal Remote Sensing Progranin
financieel ondersteund door de Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS)
en heeft het BCRS-kenmerk OP-1.14.

In april 1987 zijn thermische vliegtuigopnamen gemaakt van de situatie
langs het kanaal. voordat niet de verruiniingswerkzaamheden was aangevangen.
het betreft dus een opname van de zogenaamde nulsituatie.
Voorliggende Nota betreft de rapportage over deze nulsituatie-opname. welke
in opdracht van DBW/RJZA is uitgevoerd door Ir. A.M. van Lieshout van het
ICW.
De benodigde vegetatiekartering in het veld werd verzorgd door DBW/RIZA,
afdeling Watersystemen, Arnhem. De hieruit afgeleide vegetatiekaart werd
gemaakt door de afdeling Waterstaatskartograf ie van de Meetkundige Dienst
De begeleiding van deze rapportage vond plaats door Ir. M. Mann, Ir. G.
Stokman en ing. B. Wesseling (DBW/RIZA), Ing. H. Bakker (MD) en Ir. G.J.A.
Nieuwenhuis (ICW).
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In het kader van een verbetering van de waterafvoer zal het hoofdkanaal van
de Twenthekanalen worden verbreed. De verwachting is dat bij het verbrede
kanaal en tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de verbreding de wegzijging van water uit het kanaal naar de belendende percelen zal toenemen.
DBW/RIZA voert onderzoek uit naar de mogelijke gevolgen van de verbreding
op de waterhuishouding, daarbij is het plan opgevat om na te gaan of thermische opnamen gecombineerd met false-colourfoto's gebruikt kunnen worden
bij de beoordeling van de ontwateringssituatie. Om de nulsituatie vast te
leggen is op 22 april 1987 een remote sensing opname gemaakt. Gelijktijdig
zijn een aantal oppervlaktetemperaturen en de diepte van het grondwater in
de aanwezige peilbuizen gemeten. tevens is het grondgebruik gekarteerd. Als
aanvulling op de opname is een literatuurstudie uitgevoerd en een eenvoudig
simulatiemodel ontwikkeld om inzicht te krijgen in het thermisch gedrag van
de bodem bij verschillende grondwaterstanden.

De theorie die aan het onderzoek ten grondslag ligt houdt in dat vochtige
bodems vanwege de relatief grote warmtegeleiding en warmtecapaciteit een
meetbaar ander thermisch gedrag hebben dan droge bodems. Omdat natte bodems
's nachts minder afkoelen dan droge bodems is besloten de opname s ochtends vroeg te maken bij voldoende licht voor f'alse-collourfotografie. De
verwachting is dan dat de bodems in gebieden met een ondiepe grondwaterstand op het moment van de opname relatief warm zijn.

Na interpretatie van de opname kan geconcludeerd worden dat de opname niet
op een optimaal tijdstip uitgevoerd is. Tijdens de opname is door instraling de bodem aanzienlijk opgewarmd. De false-colourfoto's zijn ondanks de
lage ].ichtintensiteit van redelijke kwaliteit. Helaas zijn extreem ondiepe
grondwaterstanden op de opnamedag niet aangetroffen in het onderzoeksgebied.

Voor 47 gras.Iandpercelen is een statistische analyse uitgevoerd met als
variabelen de grondwaterstand, de scannertemperatuur en de kwaliteit van de
zode. De graslanden zijn met behulp van de false-colourfoto's in vier
graskwaliteitsklassen ingedeeld. De kwaliteit van de zode is in hoge mate
bepalend voor het niveau van de scannertemperatuur, de correllatiecoëffi-
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ciënt is 0.68. De correlatie tussen de grondwaterstand en de scannertemperatuur is zeer laag. Multipele regressie met zowel de graskwaliteitsklasse als de grondwaterstand als verklarende variabele levert geen verbetering van de correlatie op. Uit een kwalitatieve analyse van de beelden
bleek dat het merendeel van de graslandpercelen met een slechte kwaliteit
in gebieden met een grondwatertrap III ligt.

Een statistische analyse is bij bouwlandpercelen vanwege de kleine steekproef niet mogelijk. Waarschijnlijk heeft het opnametijdstip gelegen in de
buurt van het omsiagpunt met als gevolg dat de temperatuurverschillen
tussen de bouwlandperce]en gering zijn.
Sporadisch zijn tintverschilleri binnen percelen ook zichtbaar als temperatuurverschillen op het warmtebeeld. Eenduidige conclusies ten aanzien van
een relatie tussen oppervaktetemperatuur en diepte van het grondwater zijn
op grond van de beschikbare warmtebeelden niet te geven.

De kwalitatieve informatie omtrent de ontwateringssituatie welke afgeleid
is uit de false-colourfoto's is vervolgens vertaald naar een wateroverlastkaart. Verschijnselen, die duiden op wateroverlast, zoals plassen, trekkersporen, vertrapte zoden en donkere vlekken, zijn duidelijk op de foto's
zichtbaar. Ook graslandpercelen met een lage cuituurdruk, gekenmerkt door
een verscheidenheid aan tinten op de foto, zijn aangemerkt als wateroverlastpercelen. Voor het onderzoeksgebied zijn ook berekeningen uitgevoerd
met een regionaal hydrologisch model GELGAM. De overeenkomst tussen de wateroverlastkaart, de volgens de GELGAM-berekeningen natte gebieden en het
in het gebied voorkomende zavel-kleidek is groot. Naast wegzijging uit het
kanaal kan dus ook een slechte infiltratie van regenwater een oorzaak zijn
van het optreden van wateroverlast. De kaart is een waardevolle ondersteuning van de uitgevoerde modelberekeningen.

Voor een hydrologisch stationaire situatie is het effect van de diepte van
het grondwater op de oppervlaktetemperatuur van een onbegroeide bodem berekend door middel van een expliciet numerieke rekenmethode. Van een veel
voorkomende bodem is voor 5 grondwaterniveau's, variërend van 10 tot 200 cm
beneden maaiveld, het temperatuurverloop over de dag bepaald. De maximale
temperaturen liggen rond de 2 uur zomertijd. De waarde van de maximale tem-
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peratuur ligt rond de 24 en de 14 graden Ceisius bij een grondwaterstand
van respectievelijk 200 en 10 cm beneden maaiveld. Rond zonsopkomst loopt de
gesimuleerde oppervlaktetemperatuur zeer snel op, de temperatuurverschillen
tussen droge en natte bodems worden dan snel kleiner. Hoewel ook andere
factoren zoals ruwheidslengte, albedo en windsnelheid het thermisch gedrag
van de bodem bepalen is vooral 's nachts de vochtigheid van grote invloed
op de temperatuur. Zeker bij kale grond kan thermografie bij kwelonderzoek
van nut zijn.

Zowel in het voorjaar, de zomer als in de winter zijn mogelijkheden aanwezig om remote sensing opnamen te maken ten behoeve van kwelonderzoek. Een
aantal specifieke omstandigheden zijn wel vereist. In het voorjaar moet de
opname plaatsvinden voordat grondbewerking is uitgevoerd. Een thermische
opname in de nanacht, met aansluitend middenoverdag een false-colourfotovlucht levert de meeste informatie op ten aanzien van wateroverlast. In de
zomer kan een opname gericht op het registreren van verdampingsreductie
zinvol zijn indien in een groot deel van het gebied duidelijk sprake is van
verdroging van de gewassen. Juist de locaties met kwel geven in dat geval
geen verdroging te zien. Zowel de opname van de warmtebeelden als de falsecolourfoto's moeten middenoverdags, bij een woikloze hemel, plaatsvinden.
Indien in de winter dooiplekken ontstaan op kwellocaties is het zinvol deze
locaties door middel van een kleurenfotografie vanuit de lucht vast te
leggen.

Hoewel de kanaalzone bij het Twenthekanaal voor het beoogde onderzoek vanwege het grote percentage gras niet bij uitstek geschikt is wordt voorgesteld het remote sensing onderzoek hier te continueren mits uit de peilbuismetingen blijkt dat de grondwaterstand na de verbreding aanzienlijk
gestegen is. Mede van belang bij dit advies is het feit dat van het gebied
nabij het Twenthekanaal veel veldgegevens bekend zijn en een aantal
modelberekeningen uitgevoerd zijn. Van groot belang bij het veidwerk is het
verkrijgen van voldoende informatie over de actuele grondwaterstanden zodat
statistische analyses mogelijk zijn.
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INLEIDING

In het kader van een verbetering van de waterafvoer zal het hoofdkanaal van
de Twenthekanalen verbreed worden. De Dienst Binnenwateren/RIZA van Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de gevolgen van de verbreding op de waterhuishouding van het omliggende land. Men is met name geïnteresseerd in de
effecten van de verbreding en de daarmee gepaard gaande verstoring van de
kanaalbodem op de grootte van de wegzijging van water uit het kanaal en het
optreden van kwel in de aanliggende landbouwgronden. Het onderzoek wordt
uitgevoerd langs het kanaal tussen de sluizen van Eefde en Lochem omdat dit
pand het eerste verbreed zal worden en het overig onderzoek ook in deze
kanaalzone plaatsvindt.

Verschillende methoden om de waterhuishouding en de gevolgen van de verbreding te kwantificeren worden voor het hierboven genoemde gebied toegepast.
Voor een modelmatige berekening van de stijging van het grondwaterniveau
als gevolg van de verbreding maakt DBW/RIZA gebruik van het GELGAM-model
(WESSELING, 1988). Als aanvulling hierop zijn door het ICW met de stationaire versie van het model FEMSAT berekeningen uitgevoerd (WIT e.a. , 1988).
In het gebied zijn een aantal raaien met peilbuizen geplaatst om het verloop van de grondwaterstand voor en na de verbreding te kunnen volgen.
Tevens dienen deze grondwaterstanden als invoergegevens bij de beide
modellen.

Naar aanleiding van ervaringen bij Rijkswaterstaat (WERKGROEP STRALINGSTEMPERATUUR, 1977), het ICW (VAN DEURSEN, 1987) en enkele modelstudies
(ROSEMA, 1975; VAN DE GRIEND et al., 1985) is het plan opgevat om te onderzoeken of naast hydrologische modellen ook thermische opnamen gecombineerd
met false-colourfoto's kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van de
grondwaterstandsituatie voor en na de verbreding. Uit de theoretische
modellen volgde dat de variatie in het vochtgehalte van de bovengrond,
welke bij een stationaire situatie afhankelijk is van de grondwaterstand,
tot uiting komt in de temperatuurvariatie aan het oppervlak. Dit geldt
zowel voor kale bodem als voor grasvegetatie. Echter de interpretatie van
de temperatuurvariatie van bodemoppervlakken is in de praktijk zeer gecompliceerd. De oppervlaktetemperatuur wordt nl. niet alleen bepaald door de
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diepte van het grondwater, maar ook door sterk varierende factoren zoals
gewasbedekking, bodemruwheid, albedo en textuur wat de gebruiksmogelijkheden van thermografie beperkt. Om inzicht in de toepasbaarheid van thermografie bij hydrologisch onderzoek te vergroten is bij het Twenthekanaal
een remote sensing opname gemaakt.

Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is:
Vaststellen of onder praktijkomstandigheden thermisch infrarood
opnamen en false-colourfoto's bruikbaar zijn bij kwelonderzoek
langs kanalen waarin verbredings- en of verdiepingswerkzaamheden
worden uitgevoerd".
In het kader hiervan is in het voorjaar van 1987 een remote sensing opname
van het Twenthekanaal gelegen tussen Eefde en Lochem gemaakt. Deze opname
is bedoeld om de voorjaars-nulsituatie vast te leggen. Ondanks het feit dat
de opnameomstandigheden toen niet optimaal waren is vanwege een koppeling
van de opname met een gelijktijdig geplande baggerproef toch besloten tot
het uitvoeren van de opname in april 1987. De baggerproef werd helaas niet
uitgevoerd. De zomer-nulsituatie is niet opgenomen vanwege de natte zomer
van 1987 en het uitstel van de kanaalwerkzaamheden. Afhankelijk van de
resultaten van de opname van de nulsituatie zal besloten worden deze opname
al dan niet te herhalen na de verbreding en eventueel aan te vullen met een
opname in een ander jaargetijde.

Het onderzoek omvat twee deelaspecten: de interpretatie van de opname van
de voorjaars-nulsituatje en een modelstudie. Een eenvoudig model is hiertoe
ontwikkeld om inzicht te krijgen in de relatie tussen de diepte van het
grondwater en de oppervlaktetemperatuur en het verloop van de temperatuur
over de dag. Uit deze twee deelonderzoeken kunnen conclusies worden
getrokken t.a.v. de mogelijkheden van remote sensing bij kwelonderzoek.

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied kort beschreven. Daarna volgt in hoofdstuk 3 de interpretatie van de
opname van de voorjaarssituatie. In hoofdstuk 4 worden het gemaakte model,
de resultaten van de modelberekeningen en enkele andere simulatiemodellen
besproken. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 adviezen omtrent het gebruik van
remote sensing bij kwelonderzoek. De conclusies en de aanbevelingen voor
het vervolgonderzoek staan in hoofdstuk 6.
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Het onderzoek is uitgevoerd voor het westelijk gedeelte van het hoofdkanaal
van de Twenthekanalen, gelegen tussen kilometerpaal 3 nabij Eefde en kilometerpaal 13 nabij Lochem (zie fig. 1).
Het streefpeil van het kanaalpand bedraagt 10,00 m +NAP de maaiveidhoogte
in het gebied varieert tussen de 8,50 m +NAP in het westelijke deel tot
11,50 m +NAP in de omgeving van Lochem. Plaatselijk treedt wegzijging op
vanuit het kanaal naar het aanhiggende land. De locatie waar kwelwater aan
of nabij het oppervlak komt is sterk afhankelijk van de hoogtehigging van
het maaiveld. Het gebied is zeer geaccidenteerd, de maaiveldhoogte varieert
sterk over een geringe afstand.

De bodemkundige opbouw van het gebied heeft eveneens een zeer heterogeen
karakter. Drie landschappelijke elementen zijn in het gebied te onderscheiden: de laaggelegen beekdalen, de opgehoogde oude bouwlanden, de hooggelegen dekzanden. Als gevolg van het relief en het ingrijpen van de mens is de
bodemvorming in deze drie elementen verschillend van aard geweest.

/
/
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Fig. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.
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Tabel 1. Indeling van grondwaterstanden in grondwatertrappen (Gt)

Grondwatertrap

1

II

Gem. hoogste grondwater- (<20) (<40)

III

IV

V

VI

VII

<40

>40

<40

40-80

>80

>120

(>160)

stand (cm-maaiveld)
Gem. laagste grondwater- <50

50-80 80-120 80-120 >120

stand (cm-maaiveld)
Gt 111* en V

: droger deel van Gt III en V.

In de beekdalen treft men beekeerdgronden aan met een lemig, fijne zand
textuur en een grondwatertrap 111* of V* (in tabel 1 staat de indeling
van de grondwaterstanden in grondwatertrappen). In deze natuurlijke laagten
is op sommige plaatsen een 15 tot 50 cm dik zavel- of kleidek afgezet.
Langs de Berkel is op de overstromingsgronden de textuur van de bodem dusdanig zwaar dat deze gronden ingedeeld worden bij de rivierkleigronden.
Deze bodems hebben een textuur van zavel of lichte klei en een grondwatertrap van III of V*. De beide laaggelegen gronden kunnen een zeer
vochtige bovengrond hebben vanwege de geringe infiltratiecapaciteit. Dit
heeft tot gevolg dat de bodems vooral in het voorjaar slecht bewerkbaar en
zeer vertrappingsgevoelig zijn. Langs de randen van de beekdalen komen hoge
gronden, de zogenaamde oude bouwlanden, voor die door de jaren heen door de
mens opgehoogd zijn. Deze dikke zwarte enkeerdgronden hebben een lichte textuur en veelal een Gt VI of VII. Grote aaneengesloten delen van het gebied
zijn vanwege hun geringe vruchtbaarheid niet door de mens in cultuur gebracht. Deze hoge dekzandgebieden liggen voor het merendeel onder bos met
een veldpodzolbodem die gekenmerkt wordt door een dun humeus dek. De textuur van de bodem wordt omschreven als lemig fijn zand. De grondwaterstand
is het gehele jaar diep (Gt VII).

Het bodemgebruik wordt voor een groot deel bepaald door de bodenivorming die
heeft plaatsgevonden. Op de zwaardere, lagere gronden treft men voornamelijk grasland aan, de bouwlandpercelen waarop mais, granen, aardappelen en
bieten wordt verbouwd liggen in de meeste gevallen op de lichtere, oude
bouwlanden. Op de niet in cultuur gebrachte dekzanden vindt men bossen. In
bijlage 1 staat het grondgebruik dat in 1987 in het gebied waargenomen is.
Het grondgebruik bestaat vnl. uit grasland.
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De ontwatering van het gebied geschiedt middels een tweetal beken. Ten zuiden van het kanaal loopt de Berkel. Ten noorden van het kanaal vindt de ontwatering plaats via de Eefse beek. Het meest laaggelegen deel in het zuidwesten van het gebied raakt het overtollige water kwijt via de Afwatering
van Trekop. Langs een groot deel van het kanaal zijn kwelsioten aangelegd.
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REMOTE S EN S 1 N G OP NAME VAN DE V 00 R JAAR S - NU L S 1 T UA T T E

3.1 INLEIDING

De remote sensing opname van de voorjaarssituatie is bedoeld om de informatieinhoud van remote sensingbeelden met betrekking tot kwel te onderzoeken en zo mogelijk een kwelkaart uit de opname te destilleren.
Er- zijn thermisch infrarood opnamen en false-colourfoto's gemaakt. Bij het
analyseren van de opname is zowel gebruik gemaakt van de globale informatie
die de grondwatertrappenkaart verschaft en de exacte grondwaterstanden die
volgen uit metingen in het veld. Achtereenvolgens worden de achterliggende
theorie, de vluchtomstandigheden, het veidwerk, de opwarming tijdens de
opname, de interpretatie van de beelden en de wateroverlastkaart belicht.
Tot slot volgen de conclusies behorende bij dit deel van het onderzoek.

3.2. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN

Aan de keuze van de gebruikte opnametechnieken en het opnametijdstip ligt
de volgende theorie ten grondslag.
Elk object met een temperatuur hoger dan het absolute nulpunt zendt thermische infraroodstraling uit. De hoeveelheid geëmitteerde energie is zowel
een functie van de emissiviteit als de temperatuur op het moment van de
opname. Omdat de emissiviteit voor de verschillende bodemoppervlakken vrij
constant is, bepaalt de temperatuur voor een zeer groot deel het niveau van
de geëmitteerde stralingsenergie. Door thermisch infrarood sensoren kan de
door het object uitgezonden straling vanuit een vliegtuig gemeten worden.
Deze waargenomen straling is een maat voor de temperatuur van het bodemoppervlak en kan op warmtebeelden worden gevisualiseerd.

De thermische inertie wordt gebruikt bij het beschrijven van de thermische
eigenschappen van de bodem. De thermische inertie is een functie van het
warmtegeleidingsvermogen en de warmtecapaciteit en wordt als volgt berekend:

p = VC*A

(1)
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waarin:
p = thermische inertie

(J.m- 2 .s-° • . K-1)

X = warmtegeleidingsvermogen

(W.m-1 .K-1 )

C = warmtecapacjtejt

(J.m-3 .K-1 )

Omdat over het algemeen het warmtegeleidingsvermogen en de warmtecapaciteit
van de bodem toenemen bij een toename van de bodemvochtigheid, bepaalt de
vochtigheid voor een groot deel de waarde van de thermische inertie (LYNN,
1984).

Een vochtige, onbegroeide bodem heeft een grotere thermische inertie dan
een droge bodem waardoor deze een geringere temperatuuramplitude (het
verschil tussen de minimale nachttemperatuur en de maximale dagtemperatuur)
heeft. Een droge bodem koelt na zonsondergang relatief snel af en warmt na
zonsopkomst ook weer relatief snel op tot een temperatuurniveau dat hoger
ligt dan bij een vochtige bodem het geval is. De actuele temperatuurverschillen in het veld zijn echter niet alleen afhankelijk van de thermische
inertie van de bodem maar ook van de albedo, de textuur en de ruwheid van
het perceel. Vooral 's nachts wordt de temperatuur van de bodem in hoge
mate bepaald door de thermische inertie (TEN BERGE and STROOSNIJDER, 1987).

Voor begroeide bodenis geldt voor de situatie

s nachts in principe hetzelf-

de: de minimum oppervlaktetemperaturen zijn een functie van de thermische
inertie (VAN DE GRIEND et al., 1985). Overdag daarentegen wordt de maximale
temperatuur in hoge mate bepaald door de verdamping.
Bij een ondiepe grondwaterstand en een grote cappilaire nalevering is de
verdamping van de vegetatie potentieel. Een potentieel verdampende vegetatie heeft een relatief koel oppervlak. Bij een diepe grondwaterstand en of
een slechte nalevering kan de verdamping onder het potentiele niveau komen
waardoor verdroging van het gewas optreedt en het begroeide oppervlak relatief warm wordt.

Een thermische infrarood opname dient plaats te vinden op een tijdstip dat
de temperatuurverschillen het grootst zijn en deze verschillen voornamelijk
een gevolg zijn van verschillen in thermische inertie. Een opname in de
buurt van het tijdstip dat de verschillende oppervlakken dezelfde temperatuur hebben, het zogenaamde omslagpunt, dient vermeden te worden.
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3.3. REMOTE SENSING OPNAME TWENTHEKANAAL

Voor het onderzoek nabij het Twenthekanaal diende zowel false-colourfoto's
als warmtebeelden gemaakt te worden. De false-colourfoto's zijn gemaakt omdat deze informatie verschaffen over het landgebruik en de condities van de
percelen in het onderzoeksgebied. Onderzocht diende te worden in hoeverre
plassen en andere indicatoren van kwel op de foto's zichtbaar zijn. Tevens
dienen de foto's als ondersteuning bij de warintebeelden.

Bij de keuze van het opnametijdstip is rekening gehouden met het feit dat
voor false-colourfotografie voldoende licht aanwezig moet zijn, tevens moeten temperatuurverschillen aanwezig zijn tussen natte en droge bodemoppervlakken. Gekozen is daarom voor een opname 's ochtends vroeg kort na zonsopkomst. De verwachting is dat de opname nog voor het omsiagpunt zal plaats
vinden, wat in concreto betekent dat op het opnametijdstip de mate van
opwarming nog dusdanig gering is dat de, in de nacht relatief sterk afgekoelde, droge bodems kouder zijn dan de vochtige bodems.

De weers- en veldomstandigheden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen
wil de opname een grote kans van slagen hebben. De opname diende gemaakt te
worden nadat de vorst uit de grond is. De nacht voor de opname moet het
oppervlak sterk afkoelen, liefst gepaard gaande met het optreden van nachtvorst. Tevens zijn voor de opnamedag een aantal droge dagen vereist zodat
regenwater geen verstorend effect op de vochtigheid van het perceel en de
oppervlaktetemperatuur heeft. De tweede helft van april trad een aanzienlijke weersverbetering op. Het KNMI verwachtte voor de nacht van 21 op 22
april nachtvorst aan de grond samengaand met een geringe bewolking.
Besloten is om de ochtend van 22 april de opname te laten maken.

De opname is uitgevoerd door de firma Eurosense B.V. met een Daedalusscanner. Hierbij zijn thermische opnamen gemaakt in het 8-14 ..tm golflengtegebied. Gelijktijdig zijn false-colourfoto's gemaakt. De opname heeft plaatsgevonden tussen 7:43 en 8:15 zomertijd. Het gebied is in vier vluchtstroken, twee aan de zuidzijde en twee aan de noordzijde van het kanaal opgenomen (zie fig. 2). De aanvangstijd, de vluchtduur en de fotonummers per strook
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staan in tabel 2. Vluchtstrook 3 is vanwege een niet optimale instelling
van de scanner na het vliegen van vluchtstrook 4 nogmaals opgenomen.
Ondanks deze niet optimale instelling zijn beide opnamen van vluchtstrook 3
bruikbaar.
De false-colourfoto's zijn vanwege het vroege opnametijdstip niet van optimale kwaliteit. Vanwege de lage stand van de zon treedt er op de foto veel
schaduwwerking op, bovendien is op elke foto de westkant (de linkerkant)
lichter van kleur dan de oostkant.

Tabel 2. Aanvangstijd (zornertijd), vluchtduur per strook (min.) en
bijbehorende fotonummers per vluchtstrook

Vluchtstrook
1
2
3a
4
3h

Aanvang

Duur

7:43
7:52
7:57
8:04
8:10

Fotonummers

1
1
4
4
4

1-4
2-15
3-30
4-74

tot
tot
tot
tot

1-14
2-29
3-73
4-121

De vlieghoogte was 500 meter hetgeen resulteerde in een strookbreedte van
800 meter en een ruimtelijke resolutie van ongeveer lxi meter. De schaaJ van
de false-colourfoto's is ongeveer 1:3000.

Vluchtstrook 3o- 3b

-

(3-30tIm

- V1hookt474t1m4
AL€N

WARNSVELD

3-73)

LOCHE l

2kn

- - Spoorlijn

Fig. 2. Ligging van de vier vluchtstroken van de opname van 22 april 1987,
per vluchtstrook zijn de fotonummers aangegeven
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Op de vluchtdag is ook een veldmeetprogramma uitgevoerd. De grondwaterstand
in de peilbuizen van een aantal raaien loodrecht op het kanaal zijn opgenomen. De water- en bodemtemperaturen zijn op een aantal locaties gemeten.
Tabel 3 geeft een overzicht van de veldtemperaturen, de uit de warmtebeelden afgeleide scannertemperaturen en de opnametijden. Helaas is vanwege het
onverwacht vroege aanvangstijdstip van de opname te laat begonnen met het
meten van de oppervlaktetemperaturen. Per vluchtstrook zijn slechts twee â
drie metingen beschikbaar, met als gevolg dat de scannertemperaturen niet
kunnen worden teruggerekend naar temperaturen aan het oppervlak. Negen
watertemperaturen zijn gemeten tussen 8 en 9 uur. Uit de metingen blijkt
dat het Twenthekanaal een constante temperatuur heeft van 12 graden, de
kwelsioten hebben een iets lagere temperatuur van ongeveer 9.5 graden. Op
het scannerbeeld zijn deze kleine sloten niet te localiseren. De temperaturen van het kanaal zijn wel te koppelen aan scannertemperaturen. Dit
levert echter geen bruikbare informatie op die de interpretatie van de
beelden kan ondersteunen omdat voor de scannercalibratie temperaturen over
een groot bereik bekend moeten zijn.

Tabel 3. Overzicht van veldtemperatuurmetingen (°C) en uit de warmtebeelden
afgeleide scannertemperaturen (°C)

Nummer Tijd Veldtemp. Opm.
1

2

3

4

Vluchtstrook Scannertemp.

8:07

4.1

schaduw

7:43

1

4.1

8:07

5.5

zon

7:43

1

5.5

8:15

0.1

schaduw

7:52

2

<0.0

8:15

2.8

zon

7:52

2

3.2

8:54

9.5

zon

7:57

3a

5.0

8:07

4

6.2

7:57

3a

4.2

8:07

4

4.7

8:11

3b

4.8

7:57

3a

5.1

8:07

4

5.4

8:11

3b

5.8

7:57

3a

5.0

8:07

4

5.8

8:11

3b

6.2

8:36

8:36

5

Tijd

8:32

4.9

6.1

7.2

schaduw

zon
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Bij de interpretatie van de beelden is er van uitgegaan dat de atmosferische omstandigheden tijdens de gehele opname gelijk zijn en deze de scannertemperaturen op al de vluchtstroken op gelijke wijze beïnvloed hebben.

In juli 1987 is een gewaskartering uitgevoerd teneinde na te gaan wat er in
april gezaaid of gepoot was (zie bijlage 1). Met behulp van de falsecolourfoto's is de veidkartering geverifieerd en waar nodig aangepast.

3.4. OPWARMING TIJDENS DE OPNAME

Tijdens de opname, die in totaal een half uur duurde, is het bodemoppervlak opgewarmd. De opwarming van het bodemopperviak is voor een groot deel
afhankelijk van de thermische eigenschappen van het bodemopppervlak. De
mate van opwarming is mede onderzocht omdat deze een indicatie kan zijn
voor de vochtigheid van het perceel. De thermische inertie van een vochtige
bodem is immers groter dan van een droge bodem hetgeen resulteert in een
relatief geringere temperatuurstijging.

Zowel uit de stijging van de luchttemperatuur (zie tabel 4) als uit de grote temperatuurverschillen die aanwezig zijn tussen de beschaduwde en de
niet-beschaduwde oppervlakken valt af te leiden dat een aanzienlijke instraling tijdens de opname heeft plaats gevonden.
Bij vluchtstrook 1 bedraagt het verschil tussen de beschaduwde en de nietbeschaduwde delen ongeveer 1.2 graden, bij vluchtstrook 3b is dit verschil
opgelopen tot 4.1 graden. De mate van opwarming van de niet-beschaduwde delen is echter niet constant.

Tabel 4. Luchttemperaturen (°C) op 22 april 1987
gemeten te vliegveld Deelen

6 uur

0.1 graad

7 uur

0.2 graad

8 uur

2.5 graad

9 uur

8.5 graad
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De opwarming van een aantal graspercelen die in alle of een groot deel van
de vluchtstroken opgenomen zijn is bepaald. Omdat na een eerste interpretatie de indruk bestond dat bij graslandpercelen de opwarming afhankelijk is
van de kwaliteit van de zode zijn de bij de analyse betrokken graslandpercelen ingedeeld in vier klassen (zie tabel 5).

Tabel 5. Kwaliteitsindeling van de graslandpercelen

Klasse 1 - zeer slechte zode, groot percentage kale grond zichtbaar, op
-

false-colour-foto heeft gras een doffe rode kleur.

Klasse 2 - slechte zode met verspreid kale grond zichtbaar, lichtrode kleur
op false-colourfoto.
Klasse 3 — redelijk goede, dichte zode, sporadisch kale grond zichtbaar,
rode kleur op de false-colourfoto.
Klasse 4 - zeer dichte, goede zode, geen kale grond zichtbaar, felrode
kleur op de foto.

De opwarmingscurven staan in figuur 3.

Grosk losse

0•

7

.

Groskiosse 1.2
— Groskiasse 3.4

-

,..
_.•/

—

6

.—..--

-S

-'.—• '.

- -.—.

- - 3.3

0

5

41

Ln

745

2

3.

800
Tijd (r.1,EZT.)

3b

YIcNttrok

615

Fig. 3. Opwarmingscurven van graslandpercelen, temperatuur,
grasklasse en tijdstip van temperatuurmeting is vermeld.
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Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat het thermisch gedrag afhankelijk is van
de kwaliteit van de zode. Opvallend is dat graslandpercelen met een goede
zode sneller opwarmen dan graslandpercelen met een slechte zode. Tevens
hebben de goede graslandpercelen een lagere scannertemperatuur dan de
slechte percelen (zie tabel 6).

Tabel 6. Scannertemperatuur op vluchtstrook 4 (T4, °C), opwarming van graslandpercelen gemeten tussen vluchtstrook 1 en vluchtstrook 3a
(ST), tevens is de standaardafwijking (s.d.) en het aantal waarnelningen (N) gegeven

T4

s.d.

AT

s.d.

N

Graskiasse 1-2

7.0

0.3

1.4

0.1

5

Grasklasse 3-4

5.1

0.8

1.9

0.5

8

De opwarmingscurven van bouwlandpercelen kunnen niet bepaald worden omdat
slechts 1 bouwlandperceel op de overlappingszone van de vier vluchtstroken
ligt. Uit een vergelijk tussen de scannertemperatuur van bouwlandpercelen
op vluchtstrook 3a en 3b blijkt dat de mate van opwarming vrij constant is.
De orde van grootte van de opwarming van de bouwlandpercelen ligt tussen de
opwarming van graslandpercelen met graskiasse 1-2 en graskiasse 3-4 in.

3.5. KOPPELING VAN REMOTE SENSING OPNAME AAN GRONDWATERTRAPPENKAART

In de paragrafen 3.5 en 3.6 worden de remote sensing opnamen gerelateerd
aan de grondwaterstanden. In paragraaf 3.5 wordt hierbij uitgegaan van de
bestaande grondwatertrappenkaart. Deze kaart geeft per kaartviak de aanwezige grondwatertrap. Een kwantitatieve analyse is uitgevoerd voor een
aantal grasland- en bouwlandpercelen waarbij is onderzocht welke relaties
aanwezig zijn tussen de scannertemperaturen op het warmtebeeld, de karakteristieken van het bodemoppervlak en de grondwatertrappen in het gebied.
Het gebruik van de grondwatertrappenkaart heeft echter beperkingen. Binnen
een vlak met één Gt-waarde kan in de praktijk een grote variatie in grondwaterstanden worden aangetroffen. Daarom is dezelfde analyse nogmaals uitgevoerd waarbij uitgegaan is van in het veld gemeten grondwaterstanden.
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Bij de dataset met de grondwaterstanden is het mogelijk om voor de graslandpercelen regressie-analyse uit te voeren. Hierop wordt ingegaan in
paragraaf 3.6.

De volgende methodiek is gehanteerd. Allereerst zijn de warmtebeelden, de
false-colourfoto's en de grondwatertrapgegevens voor al de vluchtstroken
globaal bekeken. Op grond daarvan is de werkwijze bepaald voor de kwantitatieve analyse die is uitgevoerd voor een aantal percelen in
vluchtstrook 3. Juist deze strook is uitgekozen omdat het grootste deel van
het gebied in deze strook gelegen is en ook de opwarming eenvoudig bepaald
kan worden omdat deze strook tweemaal opgenomen is. Bij de analyse is
onderscheid gemaakt tussen bouwlandperelen en graslandpercelen. Van beide
grondgebruiken zijn alleen de extremen onderzocht d.w.z. percelen met een
Gt III of een Gt VII. Percelen met een Gt V zijn niet bij het onderzoek
betrokken. Bij de graslandpercelen is de analyse uitgevoerd voor extreem
slechte graslandpercelen en extreem goede graslandpercelen, percelen met
respectievelijk grasklasse 1 en grasklasse 4 (zie tabel 5).
Een relatie tussen vochtgehalte en kleur van het oppervlak van bouwlandpercelen is bij eerder onderzoek geconstateerd (DROESEN en VAN LIESHOUT, 1988)
vandaar dat ook de kleur van het oppervlak bij de analyse betrokken is. Op
grond van de kleur van het oppervlak op de false-colourfoto's zij drie
kleurklassen onderscheiden. Tot kleurklasse 1 behoren percelen met een
licht oppervlak, kleurklasse 2 zijn percelen met een grijs oppervlak,
donkere grijs/zwarte percelen behoren tot de kleurklasse 3.

De volgende relaties zijn onderzocht:
- scannertemperatuur en grondwatertrap voor gras- en bouwlandpercelen
- mate van opwarming en grondwatertrap voor gras- en bouwlandpercelen
- scannertemperatuur en grasklasse
- mate van opwarming en grasklasse
- scannertemperatuur en kleurklasse
- mate van opwarming en kleurklasse.

De tabellen 7 en 8 geven een overzicht van de grondwatertrap, de temperatuur en de opwarming van respectievelijk graslandpercelen en bouwlandpercelen gelegen in de vluchtstrook 3a-3b. De waarnemingen in de andere
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vluchtstroken laten geen andere tendenzen zien. Een significant verschil
tussen bv. de gemiddelde scannertemperatuur van percelen met verschillende
grondwatertrappen wordt getest met de student t-test, bij een betrouwbaarheidsinterval van 0.01.

Na de globale analyse van alle vluchtstroken en de kwantitatieve analyse
van de vluchtstrook 3a-3b kan het volgende ten aanzien van graslandpercelen
worden opgemerkt:
- het merendeel van de percelen met een slechte zode liggen in
gebieden met Gt III;
- de scannertemperatuur van percelen met een Gt III verschilt NIET
significant van de scannertemperatuur van percelen met een Gt VII;
- de mate van opwarming van percelen met een Gt III verschilt NIET
significant van de mate van opwarming van percelen met een Gt VII;
- de scannertemperatuur van percelen met een goede zode verschilt
significant van de scannertemperatuur van percelen met een slechte
zode;
- de mate van opwarming van percelen met goede zode is significant
verschillend van de mate van opwarming van percelen met een slechte
zode.

Tabel 7. Relatie tussen grondwatertrap (Gt), scannertemperatuur (T3a en
T3b, °C)en de mate van opwarming (T=T3b-T3a) voor goede en
slechte graslandpercelen die zijn gelegen in vluchtstrook 3a-3b.
Tevens zijn de standaarddeviaties (s.d.) en het aantal percelen
(N) vermeld

Slechte graslandpercelen

(graskiasse 1)

Gt

T3a

s.d.

T3b

s.d

III

6.2

0.5

7.3

0.5

1.1

0.3

11

VII

6.2

0.6

7.3

0.5

1.1

0.5

6

s.d.

N

Goede graslandpercelen

s.d.

N

(grasklasse 4)

Gt

T3a

s.d.

T3b

s.d

III

3.3

0.8

5.3

0.7

2.0

0.6

8

VII

4.1

0.5

5.9

0.6

1.8

0.9

5
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De theorie dat percelen met een ondiepe grondwaterstand 's ochtends vroeg
warmer zijn dan percelen met een diepe grondwaterstand kan op grond van
deze opname niet bevestigd worden. Uit de analyse blijkt duidelijk dat de
kwaliteit van de zode voor een groot deel de scannertemperatuur bepaalt.

Hoogstwaarschijnlijk is het vegetatiedek een sterk isolerende laag. Hoe
beter dit dek ontwikkeld is, hoe geringer de bijdrage van de bodemtemperatuur aan de waargenomen oppervlaktetemperatuur is. Uit de opname blijkt
dat een oppervlak met een goede zode sterk reageert op instraling. Bij
graslandpercelen met een minder goed ontwikkeld vegetatiedek speelt ook de
kale bodem tussen de zode een rol bij het thermische gedrag. De verhoogde
warmtegeleiding en warmtecapaciteit van het oppervlak veroorzaakt een
geringere afkoeling en opwarming dan bij goede graslandpercelen het geval
is. De zode versluiert in hoge mate de invloed van de grondwaterstand (en
het kwelwater) op de temperatuur waardoor de informatie-inhoud van de warmtebeejden ten aanzien van de hoogte van het grondwater bij graslandpercelen
gering is.

De aanwezigheid van een slechte zode, welke duidelijk op de false-colourfoto's te zien is, is in veel gevallen een indicatie voor het optreden van
wateroverlast. Nattere percelen zijn immers kwetsbaarder dan drogere percelen. Verschijnselen zoals een vertrapte zode, trekkersporen en plassen op
het veld zullen op percelen met wateroverlast frequenter voorkomen dan op
drogere percelen.

Tabel 8. Relatie tussen grondwatertrap (Ot), kleur van het oppervlak (zie
tekst), scannertemperatuur (T3b, °C) en de opwarming (T=T3b-T3a)
van bouwlandpercelen die zijn gelegen in de vluchtstrook 3a-3b. N
is het aantal waarnemingen

Gt

Kleurklasse

T3b

AT

N

III

3

5.5

1.5

3

VII

3

6.4

1.5

6

III

2

5.7

1.4

4

VII

2

5.7

1.2

7

III

1

5.4

1.4

5

VII

1

6.3

1.4

2
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Ten aanzien van de bouwlandpercelen kan het volgende worden geconstateerd:
- de scannertemperatuur van percelen met Gt III is significant
gemiddeld LAGER dan de scannertemperatuur bij een Gt VII;
- op een gering aantal percelen met een Gt III is een
temperatuurgradient aanwezig waarbij lichtere tinten overeenkomen
met LAGERE temperaturen;
- bij percelen met een Gt VII zijn tintverschillen in geringere mate
aanwezig, indien wel aanwezig zijn de tintverschillen NIET gekoppeld
aan temperatuurverschillen;
- significante verschillen in de mate van opwarming tussen donkere en
lichtere percelen zijn NIET geconstateerd.

Bij de interpretatie van de bouwlandpercelen is opgevallen dat laag gelegen, onbewerkte percelen met een Gt III een donkere kleur hebben. Deze percelen zijn duidelijk op de false-colourfoto's te onderscheiden. De donkere
delen van deze percelen hebben een hogere scannertemperatuur, maximaal 1
graad verschil, in vergelijking met de lichtere (drogere) delen in het perceel. Daarnaast is geconstateerd dat percelen met een Gt III kouder, 0.6
graad, zijn dan percelen met een Gt VII. Men zou echter het tegenovergestelde verwachten, er van uitgaande dat het warmtebeeld is opgenomen voordat het omslagpunt bereikt is. Dit uitgangspunt is enigzins onzeker gezien
de zeer snelle opwarming die heeft plaats gevonden voordat de opname gemaakt is.

Een verklaring voor het feit dat de warmtebeelden ten aanzien van bouwlandpercelen moeilijk interpreteerbaar zijn zou kunnen zijn dat het opnametijdstip in de buurt van het omslagpunt ligt met als gevolg dat temperatuurverschillen tussen natte en droge percelen gering zijn. In hoofdstuk 4 wordt
dit feit ook door de modelberekeningen en de literatuur bevestigt.

Door het verstorende effect van de grondbewerking op het warmtebeeld is een
eenduidige interpretatie van het beeld ten aanzien van de grondwaterstand
bij bewerkte bouwlandpercelen zeer gecompliceerd. De aard en het tijdstip
van de grondbewerking bepaalt voor een groot deel de temperatuur van het
perceel. De op de dag voorafgaand aan de opname geploegde percelen hebben
een vochtige bovengrond, die donker van kleur is, deze percelen hebben een
hoge temperatuur. Percelen die een aantal dagen voor de opname geploegd
zijn hebben een lichtere kleur, zijn droger, en relatief kouder.
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De samenhang die aanwezig is tussen de warmte- en waterhuishouding van de
boven- en ondergrond is door de grondbewerking verbroken. De temperatuur
van het oppervlak is in dat geval geen indicator voor de hoogte van het
grondwater. Het feit dat er geploegd is geeft wel aan dat het perceel berijdbaar en de bouwvoor bewerkbaar was.

3.6. KOPPELING VAN REMOTE SENSING OPNAME AAN GRONDWATERSTANDEN

1n de vorige paragraaf is aan de hand van de grondwatertrappenkaart en het
warmtebeeld onderzocht of een relatie aanwezig is tussen de grondwaterstand
en de temperatuur. De Gt-kaart geeft Vrij grove informatie omtrent de grondwaterstanden. Om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden op de opnamedag
is de grondwaterstand in een aantal raaien loodrecht op het kanaal opgenomen. De relatie tussen deze peilbuisgegevens, aangevuld met extra grondwaterstandsmetingen, en de scannertemperatuur is onderzocht. De (exacte)
grondwaterstand is gekoppeld aan de temperatuur die aanwezig is in de nabijheid van de meetlocatie. Tevens is in het geval dat de waarneming in een
graslandperceel ligt de kwaliteit van de zode beoordeeld aan de hand van de
false-colourfoto's. Vier graslandklassen zijn onderscheiden (zie tabel 5).
Voor bouwlandpercelen is de tint van het oppervlak gekarakteriseerd.
Aangezien het merendeel van de metingen in vluchtstrook 3 liggen is deze
vluchtstrook als uitgangpunt genomen.

Om een regressie-analyse mogelijk te maken is de dataset uitgebreid met gegevens uit vluchtstrook 1 en extra opgenomen grondwaterstandsmetingen.
Gebruikmakende van de opwarmingscurven (zie figuur 3) is het mogelijk de
scannertemperatuur voor vluchtstrook 1 om te rekenen naar de scannertemperatuur voor vluchtstrook 3a. De opwarming van percelen met een grasklasse
1-2 is gesteld op 1.4°C, bij de klasse 3-4 is deze gesteld op 1.9°C (zie
tabel 6). Gezien de grote variatie in de mate van opwarming introduceert
deze werkwijze helaas onnauwkeurigheden in de dataset.

Omdat bij de meting van de grondwaterstand op de opnamedag slechts een gering aantal ondiepe grondwaterstanden gemeten is, is besloten om de dataset
uit te breiden met 'open boorgat' grondwaterstandsmetingen van een aantal
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locaties waar een ondiepe grondwaterstand verwacht werd. Op 28 april 1988
zijn deze metingen uitgevoerd. Op 29 april zijn de peilbuizen van Rijkswaterstaat opgenomen. De grondwaterstand in de peilbuizen verschillen
slechts maximaal 5 cm ten opzichte van het niveau op de dag van de remote
sensing opname. Op grond van deze geringe afwijking is besloten de extra
metingen van 28 april 1988 niet te corrigeren naar de grondwaterstanden op
de opnamedag in 1987. In totaal zijn 47 waarnemingen in graslandpercelen en
11 waarnemingen in bouwlandpercelen bij de analyse betrokken. De dataset
staat in bijlage 2. De locaties van de gebruikte waarnemingen staan in
bijlage 1.

In figuur 4 is de scannertemperatuur en de grondwaterstand in graslandpercelen tegen elkaar uitgezet, in figuur 5 is de graskiasse tegen de scannertemperatuur uitgezet. Tabel 9, 10 en 11 geven de samenvattende resultaten
opgesplitst naar grasland- en bouwlandpercelen weer.

Uit de analyse van de hierna gegeven tabellen kan het volgende worden
geconcludeerd. Bij de graslandpercelen wordt datgene wat in de vorige
paragraaf is gesignaleerd bevestigd: DE KWALITEIT VAN DE GRASZODE BEPAALT
IN STERKE MATE DE TEMPERATUUR. De scannertemperatuur van een goede zode
verschilt significant van de scannertemperatuur van een slechte zode.

7

6

0

0

100
200
Grondwaterstand (cm - mv)

300

Fig. 4. De grondwaterstanden in de graslandpercelen uitgezet
tegen de scannertemperaturen.
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Tabel 9. Relatie tusen grondwaterstand (cm-maaiveld) en gemiddelde scannertemperatuur (Tgem, °C) voor de waarnemingen in graslaridpercelen. De standaarddeviaties (s.d.) en het aantal waarnemingen
(N) zijn vermeld

Grondwaterstand

Tgem

s.d.

N

0-0.65

4.4

0.9

12

0.65-0.80

4.3

1.5

9

0.80-1.10

5.4

0.8

12

1.10- >

4.9

1.0

14

Tabel 10. Relatie tussen de grasklasse en de gemiddelde scannertemperatuur
(Tgem, °C). De standaarddeviaties (s.d.) en het aantal waarnemingen (N) zijn vermeld

Grasklasse

Tgem

s.d.

N

1

5.7

0.7

12

2

5.6

0.4

9

3

4.4

0.9

16

4

3.6

1.2

10

7

0

6

0

2

0

1

2
3
Graskiasse

4

Fig. 5. Graskiasse uitgezet tegen de scannerteniperatuur
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Tabel 11. Relatie tussen de scannertemperatuur (°C) en respectievelijk
de grondwaterstand (cm -maaiveld) en de kleurklasse van bouwlandpercelen. De standaarddeviaties (s.d.) en het aantal waarnemingen (N) zijn vermeld.

Grondwaterstand

Tgem

s.d.

N

0-0.80

4.7

0.8

6

0.80- >

4.4

0.4

5

1-2 licht

4.5

0.4

7

3

4.7

1.0

4

Kleurklasse

donker

Uit de gegevens is geen samenhang af te leiden tussen de diepte van het
grondwater en de scannnertemperatuur hetgeen figuur 4 duidelijk illustreert.
Uit enkelvoudige regressie-analyse van de waarnemingen volgt dat 46% van de
totale variantie van de scannertemperaturen van graslandpercelen verklaart
kan worden door onderverdeling van de graslanden in vier kwaliteitsklassen,
deze verklaarde variantie komt overeen met een correlatiecoëffjciën-t van
0.68. Multipele regressie waarbij ook de grondwaterstand als verklarende
variabele wordt ingevoerd levert geen verhoging van de correlatiecoëfficiënt op.

In bouwlandpercelen kan met deze kleine dataset geen regressie analyse worden uitgevoerd. De gemiddelde scannertemperatuur van percelen met een
grondwaterstand ondieper dan 80 cm is 0.3 graad hoger dan van percelen met
een grondwaterstand dieper dan 80 cm. Veel betekenis kan echter vanwege het
geringe aantal waarnemingen en de grote standaardafwijking niet aan dit
temperatuurverschil gegeven worden.

Op grond van bovenstaande analyses kan worden geconcludeerd dat een koppeling tussen de diepte van het grondwater en de scannertemperatuur bij
deze opname niet kan worden gemaakt. Zowel bij graslandpercelen als bij
bouwlandpercelen zijn een groot aantal verstorende factoren aanwezig die
bij deze thermische opname de invloed van het grondwater op de warmtehuishouding van de toplaag van de bodem beperken.
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3.7. KARTERING WATEROVERLAST

Uit de voorgaande pargrafen is gebleken dat de warmtebeelden geen eenduidige informatie verschaffen omtrent de vochtigheidstoestand van de bodem.
Echter in combinatie met de false-colourfoto's is wel enig inzicht in de
ontwateringssituatie te verkrijgen.
Gebruikmakende van de grondwatertrappenkaart, de maaiveidhoogtekaart, de
false-colourfoto's en de warmtebeelden zijn locaties waarvan verondersteld
wordt dat er sprake is van een wateroverlastsituatie geïnventariseerd.
Bij het bepalen van het al dan niet optreden van wateroverlast is de meeste
waarde gehecht aan de interpretatie van de false-colourfoto's. Helaas zijn
deze foto's niet van optimale kwaliteit (zie paragraaf 3.3).

Natte graslandpercelen worden gekenmerkt door een lage ligging, ondiepe
grondwaterstand en een veelal slechte zode waarvan de kale grond, die
tussen het gras zichtbaar is, een donkere kleur heeft. Trekkersporen en
plassen op het veld zijn ook indicatoren dat het perceel drassig is. Deze
verschijnselen zijn in veel gevallen duidelijk op de foto's te zien. Ook
percelen waarvan de zode een heterogene textuur heeft, hetgeen duidt op een
extensief gebruik, (DROESEN, 1988) zijn geïnterpreteerd als zijnde percelen
met wateroverlast. In een enkel geval is een laag gelegen perceel waarop
geen visuele kenmerken van wateroverlast zichtbaar waren aangemerkt als een
perceel met wateroverlast vanwege de opvallend hoge scannertemperatuur van
het perceel in vergelijking tot de percelen met een gelijke kwaliteit zode.
Hierbij is er van uitgegaan dat de opname voor het omslagpunt heeft plaats
gevonden.

Bij de interpretatie van de bouwlandpercelen is ook gebruik gemaakt van de
false-colourfoto's in combinatie met de Gt-kaart en de maaiveldhoogtekaart.
Laag gelegen, donkere percelen waarop nog geen grondbewerking is uitgevoerd
zijn aangeduid als percelen met wateroverlast. De lichtere delen van het
perceel hebben op het warmtebeeld een duidelijk lagere temperatuur dan het
omringende donkere (nattere) gedeelte.

Het resultaat van deze interpretatie staat in bijlage 3. Op de kaart staan
de percelen die in het voorjaar van 1987 hoogst waarschijnlijk waterover-
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last hadden aangegeven. Duidelijke verschijnselen die duiden op wateroverlast zoals plassen en extreem donkere delen zijn apart aangegeven. Tevens
zijn de gebieden met een klei- of zaveldek en de gebieden met volgens de
GELGAM-berekeningen (WESSELING, 1988) een grondwaterstand ondieper dan 50
cm beneden maaiveld omkaderd. Het nummer van de false-colourfoto waarin het
perceel met wateroverlast ligt, de bijbehorende grondwatertrap en de mdicatoren die duiden op wateroverlast voor de betreffende locatie staan in
bijlage 4.

Op de wateroverlastkaart is alleen onderscheid gemaakt tussen gebieden met
en gebieden zonder wateroverlast, een kwantitatief onderscheid - uit te
drukken bv. in de grondwaterstand- is niet gemaakt. Eenduidige, harde criteria waarop de indeling is gebaseerd zijn niet te geven. Het optreden van
interpretatjeverschillen indien de kaart door iemand anders zou worden gemaakt is niet te vermijden. Een ander nadelig aspect van deze visuele interpretatie is dat factoren die de de kwaliteit van de zode beïnvloeden,
zoals het beheer van de boer, niet meegenomen zijn. Bij een zorgvuldig beheer is het goed mogelijk dat ondanks een hoge grondwaterstand in het voorjaar de zode van het perceel van goede kwaliteit is. WESSELING (1988) constateerde na veldbezoek dat grondeigenaren op verschillende manier omgaan
met een kwelsituatie, de beheersmethode beïnvloedde duidelijk de kwaliteit
van het perceel. Het is onmogelijk om het beheer van de boer bij deze interpretatie te betrekken.

De locatie van de wateroverlastgebieden verkregen door interpretatie van de
remote sensing opname is vergeleken met de GELGAN-berekeningen en de locatie van de in het gebied voorkomende zavel- of kleidek. Dit laatste aspect
is bij het onderzoek betrokken omdat deze laag vanwege een geringe infiltratiecapaciteit wateroverlast kan veroorzaken. Het blijkt dat een grote
overeenkomst aanwezig is tussen de locaties waar op de remote sensing opname wateroverlast gesignaleerd is en de delen van het gebied met een zavelof klejdek hetgeen betekent dat de wateroverlast in veel gevallen niet veroorzaakt wordt door kwel uit het kanaal maar door stagnatie van de infiltratie. De overeenkomst tussen de wateroverlastkaart en de GELGAN-plot is
frappant. Echter op een aantal plaatsen vertoont de GELGAM-plot afwijkingen
t.o.v. de wateroverlastkaart. Dit kan veroorzaakt zijn door een foute inter-
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pretatie van de remote sensing opname. Het verschil kan ook veroorzaakt
zijn door de schematisatie van het gebied die heeft moeten plaatsvinden
voor de GELGAM-berekeningen waardoor lokaal depressies niet in het model
verwerkt zijn.

3.8. CONCLUSIE

Vanwege de zeer snelle opwarming na zonsopgang luistert het opnametijdstip
zeer kritisch. De opname heeft hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden op een
tijdstip in de buurt van het omslagpunt waardoor de temperatuurverschillen
op het warmtebeeld tussen natte en droge locaties gering zijn. Mede vanwege
de zeer snelle opwarming die heeft plaatsgevonden tijdens de opname zijn de
warmtebeelden slechts gedeeltelijk bruikbaar voor het onderzoek. Een andere
beperking van de bruikbaarheid van de opname is de kwaliteit van de falsecolourfoto's, vanwege de lage lichtintensiteit 's ochtends vroeg zijn de
foto's niet optimaal van kwaliteit.

De false-colourfoto's zijn bij dit onderzoek onmisbaar gebleken.
Informatie over de kwaliteit van de graszode, de uitgevoerde grondbewerking
en de aanwezigheid van plassen bleek bij de interpretatie van de opname ten
aanzien van wateroverlast zeer waardevol te zijn. Bij graslandpercelen is
niet de grondwaterstand maar de kwaliteit van de zode bepalend voor de temperatuur op het warmtebeeld. Bij bouwlandpercelen komt slechts sporadisch
een verschil in vochtigheid, afgeleid uit tintverschillen aan het oppervlak,
tot uiting op het warmtebeeld. De uitgevoerde grondbewerkingen bemoeilijken
een eenduidige interpretatie van de warmtebeelden. Wel kan na visuele interpretatie van de false-colourfoto's, in combinatie met de grondwatertrappenen de maaiveldhoogtekaart een wateroverlastkaart gemaakt worden.

De overeenkomst tussen de natte gebieden op de wateroverlastkaart, de volgens de GELGAN-berekeningen natte gebieden en de in het gebied voorkomende
zavel- of kleidek is groot. De gesignaleerde wateroverlast wordt dus niet
alleen veroorzaakt door wegzijging van water uit het kanaal maar ook door
stagnatie van de infiltratie van regenwater. Het onderscheid tussen wateroverlast veroorzaakt door kwel of door de bodemopbouw kan op grond van deze
remote sensing opname niet gemaakt worden.
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De wateroverlastkaart is een waardevolle aanvulling op de GELGAM-bereke-ningen. De wateroverlastkaart geeft informatie over de ruimtelijke spreiding van de wateroverlast die de modelberekeningen ondersteunen.
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4.1. INLEIDING

Een eenvoudig model is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het thermische
gedrag van de bodem bij verschillende grondwaterstanden. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van de theorie en het model dat VAN WIJK (1966)
heeft beschreven. Het temperatuurprofiel in het model wordt berekend volgens de expliciete numerieke rekenmethode waarin als bovenste randvoorwaarde (aan het bodemoppervlak) de bodemwarmteflux is genomen en als onderste randvoorwaarde (op de diepte van het grondwater) de temperatuur van het
grondwater. Uitgegaan is van een hydrologisch stationaire situatie, de
vochtighejd van de bodem en de grondwaterstand worden verondersteld
constant te zijn.
Afhankelijk van de diepte van het grondwater heeft de bodem een bepaalde
vochtigheid in de onverzadigde zone die voor een groot deel de thermische
eigenschap van de bodem bepaalt. Van een veel voorkomemde bodem in het
gebied is de waterretentjekarakteristiek bepaald en daarna zijn voor een
aantal grondwaterstanden de teznperatuurvariatjes aan het oppervlak berekend.
In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de volgende punten behandeld: de bodemkarakteristieken de bodemwarmteflux, de berekening van het
temperatuurprofiel, de opbouw van het computerprogramma en de resultaten
van een aantal modelberekeningen. Tot slot worden de resultaten vergeleken
met andere modelberekeningen en veidmetingeri.

4.2.

BODEMKARAKTERISTIEKEN

Voor de modelberekekening is een standaardbodem gebruikt uit de Staringreeks (WÖSTEN e.a., 1987), welke qua textuur en mediaan van de zandfractie
overeenkomt met een groot deel van de bodems die in het onderzoeksgebied
aangetroffen worden. De gebruikte bodem is omschreven als een zwak lemig,
zeer fijn tot matig fijn zand. Het leemgehalte ligt tussen de 10 en 18%,
het organisch stofgehalte tussen de 0 en 15%, de mediaan van de zandfractie
ligt tussen de 150 en 200 p.m. De waterretentiekarakteristjek van deze bodem
is weergegeven in figuur 6.
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Fig. 6. Relatie tussen de logaritme van de drukhoogte h (h in cm) en de
volumefractie water voor een zwak lemige, zeer fijn tot matig
fijne zand (naar WÖSTEN e.a., 1987).

Uit de waterretentjekarakterjstjek is per 10 cm het vochtgehalte bepaald.
Het vochtgehalte is essentieel bij het berekenen van het warmtegeleidingsvermogen en de warmtecapaciteit. Deze twee parameters beschrijven de thermische eigenschappen van de bodem (zie paragraaf 3.2).
Het warmtegeleidingsverjnogen van de bodem is afhankelijk van de minerale
samenstelling, de textuur, het vochtgehalte, het gehalte aan organisch
materiaal en de volumefractie lucht. Lucht heeft een zeer lage warmtegeleidingsvermogen vandaar dat bij een laag vochtgehalte de bodem een geringe
warmtegeleiding heeft. Figuur 7 geeft de relatie weer tussen het warmtegeleidingsvermogen (W.m- 1 .K-1 ) en de logaritme van de drukhoogte h (cm), die
in het simulatiemodel bij het bepalen van het warmtegeleidingsvermogen gebruikt is (SOER, 1977).
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Fig. 7. Relatie tussen het warmtegeleidingsvermogen en de logaritme van de
drukhoogte h (h in cm) voor de in de berekeningen toegepaste bodemtype (naar SOER, 1977)

De volumetrische warmtecapaciteit van de bodem, C (J.m-3 .K-1 ), is gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die nodig is om een volume-eenheid bodem
een graad in temperatuur te doen stijgen. Deze waarde kan als volgt worden
berekend (DE VRIES, 1975):

c

= 106 (2 Xsm + 2.5 Xso ± 4.2 X)

(J.m-3.K-1

)

( 2)

Xsm, X 0 en X zijn de volumefracties van respectievelijk de minerale delen,
het organisch materiaal en het bodemwater. Gebruikmakende van deze relatie
kan de warmtecapaciteit gegeven het vochtgehalte uitgerekend worden.
Figuur 8 geeft de relatie weer die het model gebruikt is.

3,2
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Fig. 8. Relatie tussen de warmtecapaciteit en de volumefractie
water voor de in de berekeningen toegepaste bodemtype
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4 . 3. BODEMWARMTEFLUX

In het hier gebruikte model zijn dezelfde veronderstellingen en vereenvoudigingen toegepast die VAN WIJK ook gebruikt heeft. Hieronder zal het gebruik van de bodemwarmteflux als de bovenrandvoorwaarde in het model worden
verduidelijkt. Onder natuurlijke omstandigheden wordt de bodem uitsluitend
opgewarmd door de instraling van de zon. De netto straling die het oppervlak bereikt wordt gebruikt voor de verdamping van het bodemvocht, de opwarming van de lucht (convectie) en voor de opwarming van de bodem (conductie).

De energiebalans luidt nu:

Rn=LE±H+G

met: Rn = netto straling

(3)

(W.m- 2 )

L

=

verdampingswarmte van water

E

=

verdampingsfiux

H

=

voelbare warmtestroomdjchtheid

(W.m- 2 )

G

=

bodemwarmteflux

(W.m- 2 )

Een warïnteflux wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die per oppervlakte- en per tijdseenheid aan het aardoppervlak wordt toe- of afgevoerd.
De mate waarin warnitetransport d.m.v. convectie plaatsvindt is afhankelijk
van de temperatuurgradiënt, de windsnelheid en de oppervlakteruwheid, voor
de verdamping is de luchtvochtigheidsgradiënt de drijvende kracht. Het
bodemwarmtetransport is afhankelijk van de warnitegeleiding en de warmtecapaciteit van de bodem. Het complex van al deze factoren bepaalt op welke
wijze de netto straling over H, LE en G wordt verdeeld.

Het grootste deel van het warmtetransport in de bodem vindt plaats door
middel van conductie. VAN WIJK gebruikt dit gegeven om het thermische gedrag van de bodem op een eenvoudige wijze te beschrijven. Hij verondersteld
dat de in de bodem aanwezige energie niet wordt gebruikt voor de verdamping
of voor de opwarming van de lucht.
De bodemwarmteflux wordt evenredig met de netto straling verondersteld. De
bodemwarmteflux varieert, net zoals de bodemtemperatuur, als een harmonische
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functie rond een gemiddelde waarde. Overdag dringt warmte de bodem in,
's nachts verliest de bodem deze opgeslagen energie weer.
VAN WIJK beschrijft deze flux als:

G = A(G)sin(wt +

r)

(W.m- 2 )

A(G) = amplitude van de bodemwarmteflux

(W.m- 2 )

( 4)

waarin:

w

= hoekfrequentie van de dagelijkse golf (rad/s)

De bodemwarmteflux die aan het oppervlak wordt 'opgelegd veroorzaakt een
temperatuurverandering. Deze wijze van modelleren is een grove benadering
van de werkelijkheid. Echter het op deze wijze vereenvoudigen van de energiebalans levert wel een beeld op van de te verwachten verschillen in thermisch gedrag als gevolg van vochtverschillen.

Zowel ROSEMA (1975) als VAN WIJK signaleren dat de bodemwarmteflux een
faseverschuiving heeft van ongeveer 3 uur ten opzichte van de oppervlaktetemperatuur. Zij constateren beide dat het bodemoppervlak een maximale
temperatuur heeft tussen 1 en 2 uur 's middags. Het nulpunt van de
tijdschaal behorende bij de bodemwarmtestroom is zo gekozen dat de maximale
temperatuur rond die tijd bereikt wordt.
De amplitude van de bodemwarmteflux wordt bepaald uit de totale netto straling aan het oppervlak. MONTEITH (1973) concludeert dat de verhouding tussen G en Rn bij een droge bodem ligt tussen de 0.31 en 0.65. In de maand
april is de maximale netto straling gemiddeld 500 W.m- 2 , hetgeen bij deze
verhoudingen resulteert in een warmteflux tussen de 155 en 325 W.m- 2 .
ROSEMA berekent bij een grondwaterstand van 1 meter beneden maaiveld een
maximale bodemwarmteflux van 180 W.m- 2 .
VAN WIJK geeft als maximale flux 98 W.m- 2 . In het model is zowel gerekend
met een maximale flux van 150 W.m- 2 als met een maximale flux van 100 W.m- 2

4.4. TEMPERATUURPROFIEL

De bodemwarmteflux die aan het oppervlak aanwezig is levert een temperatuursveranctering op. Afhankelijk van het warmtegeleidingsvermogen en de
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warmtecapacjteit en de aanwezige temperaturen in de bodem verandert het
temperatuurprofiel onder invloed van de heersende warmteflux. NIEUWENHUIS
en KLAASSEN (1978) beschrijven een manier om het temperatuurprofiel op
tijdstip t te berekenen uit het temperatuurprofiel op tijdstip t-1. Het
nieuwe profiel wordt uitgerekend door het oplossen van de vergelijking:

c •

=
At

AIT

(5)

(AZ)2

door midde1 van een eindige differentie methode. Dit resulteert in de
volgende vergelijking:

T(z1 , t + At) = T(z1 ,t) + Ç(T(z1_1,t) - 2T(z1 ,t) + (z11,t))

(6)

waarin:
= Xt/((C(z)2 )
t = tijdsduur tussen 2 iteraties
z = afstand tussen 2 knooppunten

De temperatuur op tijdstip t wordt bepaald door de temperatuur van het punt
op tijdstip t-1, de temperatuur van de 2 omringende punten en de Ç, die de
thermische eigenschappen van de bodem rond dat punt beschrijft. Figuur 9
verduidelijkt de gebruikte rekenmethode.

t+t t2iM t.3t t+t

em erv lok

nT - - f - - - - - -_T - -

fNiveou
grondwoter

Fig. 9. Schema van de numerieke oplossingsmethode
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T(O,t-1-t) kan niet met (6) worden berekend omdat dan in de formule de ima-ginaire T(-1,t) voorkomt. Deze wordt echter op de volgende wijze berekend:

T(-1,t) = T(+l,t) - (2 * Az * G/X)

(7)

waarin:
T = temperatuur

(°C)

Az = afstand tussen 2 lagen

(m)

G = opgelegde bodemwarmtestroom

(W/m 2 )

Hetgeen de mogelijkheid biedt T(O,t+tt) te bereken uit T(1,t), T(0,t)
en T(-1,t) volgens (6).

4.5. COMPUTERPROGRAMMA SOTEMP

Het programma SOTEMP, SOlI TEMPerature, is geschreven in Fortran, in figuur
10 staat het stroomdiagram van het programma. In bijlage 5 staat het volledige programma. Het programma berekent na eike tijdstap de bodemwarmteflux
op dat moment, de temperaturen op elke 2 cm vanaf het niveau van het grondwater tot aan het oppervlak. De gegevens worden met een interval van 1 uur
naar een file weggeschreven. De duur van de simulatie, de grootte van de
tijdstap, de temperatuur van het grondwater en de diepte van het grondwater
kunnen opgegeven worden.

4.6. RESULTATEN EN CONCLUSIES

Enkele resultaten van de modelberekeningen staan in figuur II. De tijdstap
die ingevoerd is is 5 minuten, de duur van de si.mulatie is 6 dagen. Vijf
verschillende grondwaterstanden zijn ingevoerd: 200, 150, 100, 50 en 10 cm
beneden maaiveld. De maximale bodemwarmteflux is 150 W.m- 2 , het opgelegde
verloop van de flux over de dag staat in figuur 12.
De maximale temperaturen liggen rond de 2 uur zomertijd conform de
resultaten van de metingen van LYNN (1984) en de si,nulaties die ROSEMA
uitgevoerd heeft.
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Fig. 11. Gesimuleerd temperatuurverloop over de dag bij vijf verschillende
g ron dw a t er s t and en

De waarde van de maximale temperatuur ligt tussen de 24 en de 14 graden bij
een grondwaterstand van respectievelijk 200 en 10 cm beneden maaiveld.
Opvallend is dat na zonsopkomst de opwarming van het oppervlak zeer snel
verloopt en de temperatuurverschillen kleiner worden hetgeen ook LYNN constateerde. Juist in dit traject zijn de thermische opnamen van het Twenthekanaal gemaakt hetgeen kan verklaren waarom op de beelden de temperatuurverschillen bij de kale bodempercelen gering zijn (maximaal 2 graden scannertemp.). Volgens het model zijn temperatuurverschillen als gevolg van
variatie in grondwaterstand rond 1 uur 's middags en 1 uur 's nachts het
grootst.
Een verlaging van de maximale bodemwarmteflux van 150 naar 100 W.m- 2 heeft
als gevolg dat de temperatuuramplitude kleiner wordt. Bij een grondwaterstand van 200 cm vermindert de maximale temperatuur met 7 graden, bij 10 cm
heeft de verlaging van de flux een afname van 3 graden tot gevolg.
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Fig. 12. 'Opgelegde' verloop van de bodemwarmteflux over de dag

4.7. DISCUSSIE

In het model is de bodemwarmteflux omschreven als een sinus die evenredig
is met de netto straling. De waarde van de bodemwarmteflux overdag is tegengesteld aan de waarde 12 uur later. In werkelijkheid hebben de netto
straling en de bodemwarmteflux overdag inderdaad een min of meer sinusoldaal verloop, 's nachts echter hebben beide fluxen een nagenoeg constant
niveau. De bodemwarmteflux, zoals die in het model is gebruikt heeft dus
vooral 's nachts geen reële waarde. Figuur 13 geeft de gesimuleerde netto
straling weer alsmede de onderverdeling hiervan in een latente, voelbare en
bodemwarmteflux zoals ROSEMA die berekend heeft.
De latente (LE) en de voelbare (H) warmteflux zijn in tegenstelling tot het
model van ROSEMA niet in het model verdisconteerd. Met als gevolg dat temperatuurverschillen bij een variatie van de grondwaterstand ALLEEN ontstaan
omdat de thermische eigenschappen van de toplaag (welke sterk afhankelijk
zijn van de vochtigheid) veranderen. Als de verdampingsflux ook in het model betrokken wordt dan ontstaan temperatuurverschillen mede doordat de
stralingsenergie dan ook voor de verdamping wordt gebruikt. Bij een verlaging van de grondwaterstand treedt een opwarming op als gevolg van een verminderde verdamping. ROSEMA constateert dat bij een verlaging van de grondwaterstand van 50 naar 100 cm beneden maaiveld het temperatuurniveau van
het bodemoppervlak midden overdag 10 graden stijgt. Een verhoging van de
grondwaterstand van 50 naar 30 cm beneden maaiveld heeft geen effect omdat
de verdamping al potentieel is.
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Fig. 13. Gesimuleerd verloop van de afzonderlijke termen van de warmtebalans Rn, LE, H en G aan het oppervlak van een zandige leen.
De grondwaterstand is 1 meter beneden maaiveld (naar ROSEMA, 1975)

VAN DE GRIEND (1985) heeft een model ontwikkeld om de invloed van de bodemparameters en de vochtigheid op de dag/nacht temperatuurfiuctuatie te bepalen. De simulatie is uitgevoerd voor een grasvegetatie voor zomer- en
herfstomstandigheden. Uit het model volgde dat voor een zandige leen, bij
een grondwaterstand ondieper dan 90 cm de vochtieverantie van de bodem voldoende is om de verdamping van het gras potentieel te houden, dankzij de
cappilaire nalevering vanuit het grondwater. Dit heeft tot gevolg dat de
oppervlaktetemperatuur boven dit grondwaterniveau onafhankelijk van het
peil is (zie figuur 14). In het SOTEMP-model is een temperatuureffect wel
aanwezig bij een verhoging van de grondwaterstand tot 10 cm (zie figuur
11). De afname in de amplitude van de temperatuur wordt in het model veroorzaakt door een toename van het warmtegeleidingsvermogen van de toplaag.
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Fig. 14. Maximum dag- en nachttemperatuur van het bodemoppervlak als een
functie van de grondwaterstand, gesimuleerd voor een grasvegetatie
op een zandige leem onder zomeromstandigheden
(naar VAN DE GRIEND et al., 1985).

ROSEMA concludeert na modelberekeningen dat het effect van een stijging van
de temperatuur van het grondwater door voeding met warmer kwelwater zeer
gering is. Een temperatuurstijging van 4 graden doet de oppervlaktetemperatuur bij een grondwaterstand van 1 meter beneden maaiveld nauwelijks
stijgen. Dit geringe verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de temperatuur aan het oppervlak voornamelijk wordt bepaald door de interactie
van deze met de atmosfeer. Deze processen vertonen weinig verandering bij
een temperatuurverandering van het grondwater. VAN DEURSEN (1988) concludeert hetzelfde.

Het temperatuurverloop en de temperatuurniveaus die SOTEMP berekent zijn
slechts in zeer beperkte mate te toetsen. De warmtebeelden van de opname
van 22 april en een meetserie van Rijkswaterstaat zijn de enige in het
voorjaar gemeten bodemtemperaturen die bij het ICW bekend zijn.
Rijkswaterstaat heeft in maart 1977 langs de Waaldijk temperatuurmetingen
verricht voor twee locaties (locatie 1 zonder, locatie 2 met zandbaan in de
ondergrond op 2 meter diepte). Beide locaties hebben een grasvegetatie, de
aanwezige grondwaterstand is onbekend (zie figuur 15).
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Fig. 15. Stralingstemperaturen van 2 locaties langs de Waal (gemeente
Herwijnen) gemeten 8-9-10 maart 1977
(naar WERKGROEP STRALINGSTEMPERATUUR, 1977)

Uit beide opnamen komt naar voren dat na zonsopkomst een zeer snelle opwarming optreedt, wat overeenkomt met de resultaten van de simulatie en de
warmtebeelden van de opname van 22 april 1987. Uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat. de minimumtemperatuur optreedt rond half drie 's nachts
(M.E.T.), de temperatuurstijging in de avond van 9 maart is waarschijnlijk
veroorzaakt door regenval. De maximumtemperatuur is rond half twee gemeten.
De modelberekening geeft min of meer dezelfde tijdstippen te zien. De gemeten amplitude van de temperatuur is echter veel kleiner dan de gesimuleerde
amplitude, 18 graden t.o.v. 36-20 graden (afhankelijk van de grondwaterstand). De oorzaak hiervan kan zijn dat in het model geen rekening wordt
gehouden met de latente warmteflux, daarnaast zijn natuurlijk ook de ingevoerde bodemkarakteristieken en de ingevoerde maximale bodemwarmteflux van
invloed op de uitkomsten van de modelberekeningen.
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5.1. INLEIDING

Het optimale opnametijdstip voor het signaleren van vochtverschillen is
seizoensgebonden concludeert LYNN (1984). Afhankelijk van het seizoen is
een tijdstip op de dag aan te wijzen waarop de temperatuurverschillen tussen natte en droge bodemoppervlakken het grootst zijn, althans in theorie.
In de praktijk is echter het bepalen van het meest geschikte moment voor
een thermische opname niet zo eenvoudig omdat de temperatuur van de boden
ook in grote mate bepaald wordt door sterk varierende factoren zoals windsnelheid, luchttemperatuur, instraling en de ruwheid van het oppervlak.

Een aantal richtlijnen ten aanzien van het opnametijdstip van een remote
sensing opname kunnen hier wel worden gegeven. Voor de seizoenen voorjaar,
zomer en winter, volgen hieronder het optimale tijdstip en de toe te passen
remote sensing techniek voor het localiseren van kwel. Tevens wordt aangegeven aan welke karakteristieken kanaalzones moeten voldoen om een succesvol gebruik van remote sensing mogelijk te maken.
In de laatste paragraaf wordt beschreven welk veidwerk voor een goede
interpretatie van de opname noodzakelijk is.

5.2. OPNANEMOGELIJKHEDEN

5.2.1. Voorjaar

In het voorjaar liggen de mogelijkheden van remote sensing in het gebruiken
van temperatuurverschillen tussen de dag- en nachtsituatie als indicator
voor de verschillen in thermische inertie. Dit is ook bij de opname van het
Twenthekanaal het uitgangspunt, vanwege de opnamekosten is echter besloten
slechts een vlucht te laten uitvoeren. Temperatuurverschillen die te koppelen zijn aan vochtverschillen zijn met name

t s

ochtends vroeg voor zonsop-

gang aanwezig. Er zijn een aantal verstorende factoren waardoor de bruik-
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baarheid van thermische opnamen ten behoeve van kwelonderzoek vermindert.
De kwaliteit van de zode en de uitgevoerde grondbewerkingen zijn respectievelijk bij gras- en bouwlandpercelen van grote invloed op de oppervlaktetemperatuur. Het meeste rendement van de opname is te verwachten indien
de thermische opname plaatsvindt voordat op bouwlandpercelen grondbewerking
is uitgevoerd. Omdat de opwarming na zonsopkomst zeer snel verloopt, moet
de thermische opname in ieder geval voor zonsopkomst plaatsvinden.
De verwachting is dat in het voorjaar het temperatuurverschil tussen graslandpercelen overdag gering zal zijn omdat de verdamping in de meeste gevallen nog potentieel is en er geen met verdroging samenhangende temperatuurverhoging optreedt. Een thermische opname midden overdag levert onder
deze omstandigheden zeer weinig bruikbare informatie op.
False-colourfoto's in het voorjaar zijn goed bruikbaar voor het localisereri
van percelen met wateroverlast. Een aantal kwalitatieve kwelindicatoren,
(bv. vertrapte zode en plassen), die ook door de schadecommissie in het
veld worden gehanteerd, kunnen op de false-colourfoto's duidelijk worden
herkend. Een nadeel van het gebruik van de foto's is dat de visuele interpretatie subjectief is en de mate van wateroverlast niet kan worden gekwantificeerd. Het meest geschikte opnametijdstip voor false-colourfotografie
is midden overdag, bij maximale lichtintensiteit.

5.2.2. Zomer

In de zomer kan mogelijk de variatie in verdamping als kwelindicator dienen.
Kwellocaties zijn vanwege een constant hoge grondwaterstand minder droogtegevoelig. Als gevolg van een hoge verdamping kunnen deze plekken mogelijk
vanwege een relatief lage oppervlaktetemperatuur op de warmtebeelden worden
onderscheiden. ook via false-colourfoto's is inzicht te krijgen in de verdamping. Potentieel verdampende gewassen manifesteren zich op de foto's als
homogene roodgekleurde percelen. Bij verdroging treedt er een kleurverschuiving op en de heterogeniteit van de kleur van het perceel neemt toe.
De mate van herkenbaarheid van verdroging op de foto's is sterk afhankelijk
van het gewas, vooral bij mais is verdroging duidelijk zichtbaar op falsecolourfoto's. Natuurlijk kan ook op foto's wateroverlast en vertrapping
worden waargenomen.
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Alvorens te besluiten tot het maken van een zomeropname moet bekend zijn in
hoeverre tijdens een droge zomer verdroging optreedt.

5.2.3. Winter

In de winter is het mogelijk om kwel te localiseren door de inventarisatie
van dooiplekken na geringe sneeuwval. Er zijn temperatuureffecten te verwachten zodat thermografie toegepast kan worden. Bij de situatie waar kwelplekken zich manifesteren als onbesneeuwde plekken in een besneeuwd landschap kan fotografie worden toegepast. Volstaan kan worden met kleurenfotografie waarop de locaties zonder sneeuw duidelijk zichtbaar zullen
zijn.

5.3. KARAKTERISTIEKEN KANAALZONES

De kanaalzone tussen Eefde en Lochem is niet het meest geschikte gebied om
kwelonderzoek uit te voeren. Het geringe percentage bouwland en het relatief geringe oppervlak met ondiepe grondwaterstanden reduceert de bruikbaarheid van de thermische opname sterk. Waarschijnlijk is meer profijt van
een remote sensing opname te verwachten indien de kanaalzone vnl. bouwlandpercelen zou bevatten, de bodem homogeen van opbouw zou zijn en lokaal zeer
ondiepe grondwaterstanden aangetroffen zouden worden. Gezien de variatie,
die in de praktijk in Nederland wordt aangetroffen, kan dit wel eens een
beperking betekenen van de toepasbaarheid van remote sensing.

5.4. VELDWERK

Het zal altijd noodzakelijk blijven om aanvullend op een remote sensing
opname veldgegevens te verzamelen. De voornaamste veldgegevens bij kwelonderzoek zijn de lokale grondwaterstanden. Wil men op een statistisch verantwoorde wijze een koppeling maken tussen de scannerteniperatuur en de
grondwaterstand dan zijn voldoende peilbuismetingen met een grote variatie
in grondwaterniveau vereist. Deze metingen kunnen op de dag van de opname
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en eventueel ook de dagen erna opgenomen worden. De peilbuismetingen kunnen
indien nodig aangevuld worden met grondwaterstandsmetingen in open boorgaten. Van belang is om zowel voldoende diepe als ondiepe grondwaterstanden
in de dataset op te nemen. Omdat de analyses uitgevoerd kunnen worden met
verschillen in scannerteinperatuur is het niet noodzakelijk het absolute
temperatuurniveau te weten. Temperatuurmetingen in het veld zijn dan ook
niet strikt noodzakelijk.

Om de invloed van het grondgebruik op het warmtebeeld te bepalen is het
noodzakelijk een grondgebruikskartering uit te voeren. Zeker in het geval
van verdampingskartering bij een zomeropname is dit van belang. Daartoe is
het in eerste instantie mogelijk, zeker in gebieden met een weinig vanerend grondgebruik, deze via interpretatie van de false-colourfoto's te
bepalen. In het veld kan de interpretatie in korte tijd gecontroleerd worden.

Bij de interpretatie van thermische opnamen in het voorjaar is het noodzakelijk te weten op welke bouwlandpercelen al grondbewerking is uitgevoerd. In veel gevallen is dit op de foto's goed te zien. Bij twijfel is
veldbezoek noodzakelijk.
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6 CONCLUSIES EN VERVODGONDEFZOEK

6.1.1. Inleiding

Bij de interpretatie van de beelden is gebleken dat de opname heeft plaatsgevonden op een tijdstip dat, zowel voor de thermische opnamen als voor de
false-colourfotografie niet optimaal bleek te zijn. Het gelijktijdig laten
uitvoeren van beide typen opnamen is geen goede keuze geweest. Tijdens de
opname is een onverwacht grote opwarming opgetreden welke een vergelijking
van de verschillende vluchtstroken ernstig bemoeilijkte. Ondanks deze
tekortkomingen zijn een aantal conclusies te trekken ten aanzien van het
gebruik van remote sensing voor kwelonderzoek nabij het Twenthekanaal. Een
aanvullende literatuurstudie en een modelsimulatie leveren enkele meer
algemene conclusies op.

6.1.2.

Thermische opname

Uit de thermische opname bleek dat de kwaliteit van de zode in sterke mate
de scannertemperatuur en de mate van opwarming bepaalt. De graskwaliteit en
de scannertemperatuur zijn bij de gebruikte dataset (N=47) redelijk gecorreleerd (r= 0.68). De correlatie tussen de scannertemperatuur en de grondwaterstand was zeer slecht. Het bleek niet mogelijk de variabele graskwaliteit via multipele regressie uit te filteren en de temperatuurvariatie
binnen een graskwaliteitsklasse te koppelen aan de variatie in grondwaterstand binnen die klasse. Wel bleek dat het merendeel van de percelen met
een slechte graszode ligt in gebieden met een Gt III. De kwaliteit van de
zode is een verstorende' factor bij de interpretatie van het warmtebeeld
ook indien de opname op een optimaal tijdstip gemaakt zou zijn.

Bij de bouwlandpercelen is het niet eenvoudig om uit de beschikbare opnamen
eenduidige conclusies te trekken. De temperatuurverschillen tussen de percelen is gering, waarschijnlijk als gevolg van het feit dat het opnametijd-
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stip in de buurt van het omslagpunt ligt. Vanwege de kleine dataset van
bouwlandpercelen (N=11) zijn statistisch betrouwbare uitspraken over de
correlatie tussen grondwaterstand en scannertemperatuur niet verantwoord.
De tintverschillen, welke duiden op vochtverschillen, komen op enkele uitzonderingen na niet tot uiting op het warmtebeeld. Meer resultaat van een
remote sensing opname is te verwachten indien de opname plaatsvindt voor
zonsopkomst, vroeg in het voorjaar voordat grondbewerking is uitgevoerd.
Bij zowel bouwland- als graslandpercelen is een temperatuureffect als
gevolg van kwel afkomstig van relatief warm kanaalwater niet gesignaleerd.

6.1.3. False-colourfotografie

Bij de interpretatie van het warmtebeeld zowel grasland- als bouwlandpercelen zijn de false-colourfoto's onmisbaar. Juist op de foto's zijn de
verschijnselen die duiden op wateroverlast, zoals plassen, vertrapte zoden,
donkere tinten, duidelijk waarneembaar. Uiteindelijk is gebleken dat hoofdzakelijk door gebruik te maken van de foto's het mogelijk is een wateroverlastkaart van de kanaalzone te maken. Als aanvulling op en ondersteuning
van de modelstudies van de waterhuishouding van het gebied is deze kaart
zeer waardevol. Een nadeel van deze kaart is echter de subjectiviteit van
de interpreteerder bij de beoordeling van de foto's. Ook is het niet mogelijk om het beheer van de boer, dat het optreden van wateroverlast op zijn
percelen voor een deel beinvioedt, bij de interpretatie mee te nemen.

6.1.4. Simulatiemodel en literatuur

Het in het kader van het onderzoek ontwikkelde model en de gegevens uit de
literatuur bevestigen deels datgene wat uit de interpretatie van de remote
sensing opname volgde. Uit het ontwikkelde model volgt dat met thermografie
te meten temperatuurverschillen aan het oppervlak ontstaan als gevolg van
verschillen in vochtigheid. VAN DE GRIEND, ROSEMA en LYNN komen tot eenzelfde conclusie. Na zonsopkomst treedt een snelle opwarming op, hetgeen
ook blijkt uit de metingen van Rijkswaterstaat (WERKGROEP STRALINGSTEMPERATUUR, 1977). Bij een opname voor zonsopkomst zal de aan het vochtgehalte
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gecorreleerde thermische inertie voor een groot deel de temperatuurvariatie
verklaren. Andere factoren zoals de ruwheidslengte, de windsnelheid en de
albedo hebben op dat moment bij bouwlandpercelen een relatief geringe
invloed op het temperatuurniveau (TEN BERGE and STROOSNIJDER, 1987).
Een stijging van de temperatuur van het bodemoppervlak vanwege een voeding
met relatief warm kwelwater is niet geconstateerd. Dit effect valt volgens
ROSEMA en VAN DEURSEN te verwaarlozen.

6.2. VERVOLGONDERZOEK

De warmtebeelderi opgenomen op 22 april 1987 leveren nauwelijks informatie
betreffende het optreden van kwel op. Hieruit mag niet worden geconcludeerd
dat thermografie niet toepasbaar is, daar het opnametijdstip op 22 april
achteraf gezien voor dit doel niet geschikt bleek te zijn. De mogelijkheden
bij een beter gekozen opnametijdstip dienen nader te worden onderzocht.
Daarom wordt voorgesteld opnieuw zowel warmtebeelden (thermische video opname is voldoende) als faise-colourfoto's op te nemen. Gezien de grote hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn van het gebied wordt voorgesteld de
opname in hetzelfde gebied te laten uitvoeren, alhoewel de kanaalzone bij
het Twenthekanaal niet optimaal geschikt is voor het beoogde onderzoek (zie
hoofdstuk 5.3).

Een vergelijking met de reeds gemaakte opname kan mogelijk inzicht verschaffen in de veranderingen die zijn opgetreden in de waterhuishouding van het
gebied. Een aantal complicaties doen zich daar echter bij voor. Uit zowel
een baggerproef (WERKGROEP KWELONDERZOEK MEERGELEGENHEID EEFDE, 1988) als
uit de FEMSAT- en GELGAM-berekeningen komt naar voren dat de gevolgen van
de verbreding op de lokale waterhuishouding op de langere termijn gering
zullen zijn. Uit de GELGAM-berekeningen volgt dat na heraanslibbing van de
kanaalbodem een verhoging van de stijghoogte t.o.v. de huidige situatie
minder dan 10 cm zal zijn. Indien de toename in werkelijkheid ook in deze
orde van grootte ligt, is het niet te verwachten dat met behulp van remote
sensing deze stijghoogtetoename waargenomen kan worden. Als mocht blijken
dat de toename hoger uitvalt en een opname na de verbreding zinvol wordt
geacht kunnen beide opnamen met elkaar worden vergeleken.
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Een ander aspect dat een eventuele vergelijking zal bemoeilijken is het
feit dat de wateroverlast die op de foto's waargenomen kan worden niet
alleen afhankelijk is van de mate van wegzijging uit het kanaal. De weersomstandigheden in de week voor de opname en het beheer van de boer beïnvloeden de mate waarin wateroverlast in het gebied optreedt. Men mag niet
veronderstellen dat de invloed van beide factoren bij de twee opnamen gelijk zullen zijn. De toename van de wateroverlast na interpretatie van
beide opnamen kan daarom dus niet in alle gevallen worden toegeschreven
aan een toename van de wegzijging uit het verbrede kanaal.

In de paragraaf 5.3 is al beschreven dat mogelijk zowel een zomerdagopname
als een opname tijdens dooi inzicht zou kunnen verschaffen in de locatie
van kweiplaatsen. In hoeverre de mate van verdroging en een versnelde dooi
voor het gebied langs het Twenthekanaal samenhangt met kwel is echter niet
bekend. Onderzoek hiernaar, bij voorkeur nog voor de verbreding, kan duidelijkheid verschaffen omtrent de mogelijkheid van de hierboven genoemde
opnamen bij kwelonderzoek langs kanalen.
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131.JLAGE 2
DATASET

Dataset die gebruikt is bij de kwantitatieve analyses van zowel de graslandpercelen als de bouwlandpercelen (zie paragraaf 3.6). In de onderstaande tabel is weergegeven het locatienummer, indien bekend het peilbuisnummer, de gemeten grondwaterstand in meter-maaiveld, de scannertemperatuur, de graskwaliteit en de kleur van het oppervlak voor respectievelijk
gras- en bouwlandpercelen. Indien locatie in bouwland is gelegen is bij de
klassekolom een * toegevoegd. De locatie van het meetpunt in het veld staat
weergegeven in bijlage 1.
Allereerst zijn de locaties ten noorden van het kanaa' genummerd daarna ten
zuiden van het kanaal. De locatienummers lopen op van west naar oost.

LOCATIENR.

PEILBUISNR

GRONDW.ST

SCANNERTEMI'.

KLASSE

1

020-02L

1.27

4.5

3

2

020-03L

1.10

5.2

1

3

020-04L

1.42

4.7

1

4

0.65

3.4

4

5

0.80

2.6

4

6

0.65

3.7

4

7

0.75

5.5

1

8

030-01L

1.60

4.5

2*

9

030-02L

1.60

4.1

2*

10

030-03L

1.80

3.8

2*

11

0.80

5.7

2

12

0.75

5.7

2

13

0.50

4.0

3

14

0.50

5.7

1

15

0.90

6.1

2

16

0.90

5.7

3

17

0.90

7.0

1

1.30

3.6

3

0.90

6.0

4

18

025-01L

19
20

025-05L

1.00

3.6

3

21

025-09L

0.80

3.4

3
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PEILBUISNR

GRONDW.ST

22

035-14L

1.20

5.1

3

23

035-lOL

1.19

7.0

1

0.80

4.9

4

24

SCANNERTEMP.

KLASSE

25

035-05L

0.40

5.0

3

26

035-01L

1.30

4.9

3*

27

0.80

5.8

2

28

0.80

4.3

2*

29

0.80

3.1

3*

30

050-01L

1.17

3.7

3

31

050-02L

2.60

5.7

11

32

050-03L

2.40

4.7

2*

33

065-02L

0.50

4.9

2*

34

065-01L

0.50

4.9

2*

35

0.80

5.2

3*

36

0.80

5.7

3*

37

0.80

5.4

1

38

0.80

4.3

3

39

0.80

1.2

4

40

1.00

5.6

1

41

1.00

5.0

2

42

0.35

5.6

2

43

0.35

3.8

4

44

020-06L

1.20

5.0

3

45

020-08L

1.13

5.2

3

46

020-09L

0.87

5.3

3

47

005-02L

1.06

5.0

2

48

015-01L

0.20

4.4

3

49

015-05L

0.20

4.8

1

50

015-06L

0.30

3.1

3

51

015-07L

0.43

3.4

4

52

040-03L

1.51

4.0

4

53

040-04L

1.42

3.3

4

54

040-05L

1.75

6.1

1

55

045-01L

0.83

5.3

2

56

045-02L

0,97

5.5

1

57

050-08L

1.43

6.3

2

0.50

5.8

3
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131JLAc3E 4
TOELICHTING OP WATEROVERLASTLOCATIES

Toelichting op de wateroverlastkaart (zie bijlage 3) . In de onderstaande
tabel is per locatie weergegeven het nummer van de foto waarop de wateroverlastiocatje zichtbaar is, de grondwa-tertrap, het landgebrujk en de redenen waarom de locatie is aangegeven op de wateroverlastkaart. Allereerst
zijn de locaties ten noorden van het kanaal genummerd, daarna ten zuiden
van het kanaal. De locatjenummers lopen op van west naar oost.

LOCNR. FOTO-NR.

GT

LANDGEBRUIK

OPMERKINGEN

1

1-5

VII

grasland

zeer slechte zode, donker

2

1-9

III/V

grasland

plassen, trekkersporen

3

1-9

III/V

grasland

plassen, trekkersporen,
heterogeen, depressie

4

1-12

VI

bouwland

donker, onbewerkt

grasland

zeer slechte zode, plassen,
heterogeen

5

3-35

III

grasland

slecht zode, donker, plassen,
trekkersporen

6

3-41

III

grasland

donker, trekkersporen, heterogeen,
lage ligging

7

3-41

III

grasland

donker, trekkersporen, hoge temperituur

8

3-43

VII

grasland

donker, plassen, hoge temperatuur

9

3-45

III

grasland

donker, plassen, trekkersporen

bouwland

donker, onbewerkt

10

3-45

III

grasland

donker, plassen

11

3-47

III

grasland

slechte zode, donker, trekkersporen,
heterogeen

12

3-49

III

bouwland

gewas lokaal zeer slecht opgekomen,
kale plekken, plassen

13

3-49/51

III

bouwland

donkere plekken

14

3-51/53

III

grasland

slechte zode, donker, plassen

15

3-53-57

III

grasland

donker, trekkersporen, plassen,
heterogeen
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GT

LANDGEBRUI}<

OPMERKINGEN

16

2-21

VI

bouwland

donkere plek

17

2-21

III

grasland

donker, heterogeen

18

2-23

III

bouwland

donkere plek, onbewerkt

19

4-117

III

grasland

lage ligging, heterogeen

20

4-115

III

grasland

slechte zode, trekkersporen

21

4-111

III

grasland

slechte zode, donker

22

4-109

III

grasland

donkere plekken, plassen, afwateringssloot

23

4-107

III

grasland

slechte zode, donker, lage ligging,
heterogeen

24

4-103

III

grasland

slechte zode, donkere plekken

25

4-103

III

grasland

trekkersporen, heterogeen

26

4-101

III

grasland

kale plekken, heterogeen, hoge temperatuur

27

4-101

III

grasland

heterogeen, hoge temperatuur

28

4-97

III

grasland

donkere plekken, kale plekken,
heterogeen, lage ligging

29

4-95

III

grasland

heterogeen

30

4-87

III

grasland

donker, plassen

4-87

III

bouwland

donker
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BTJLAGE 5
COMPUTERPROGRAMMA SOTEMP

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

SOTEMP MODEL A.M. VAN LIESHOUT ICW, WAGENINGEN AUGUST 1988

SIMULATION OF THERMAL BEHAVIOUR OF BARE SOIL IN RELATION TO
GROUNDWATERLEVEL

THE PROGRAM SIMULATES DIURNAL CHANGES IN SOIL SURFACE TEMPERATURE
WI-IEN SOIL MOISTURE CONDITIONS, GROUND HEAT FLUX AND TEMPERATURE OF
GROUNDWATER ARE KNOWN,

INPUT:

COMMON:

DAY AT BEGIN RUN (DATE)
HOUR AT BEGIN RUN (HOUR)
MINUTE AT BEGIN RUN (AMIN)
SIMULATION TIME STEP (DT = MIN)
DURATION SIMULATION (DAYS = DAY)

SOIL PHYSICAL:

.INITIAL SOIL TEMPERATURE PROFILE (TPS(A) = K)
.VOLUMETRIC WATERCONTENT (THETA(A))
.Pf'-VALUE (PF(A)=L0G(h))
.HEAT CONDUCTIVITY (HC(A) = W/M/K)
.HEAT CAPACITY (RHOC(A) = J/M3*K)
.GROUNDWATERLEVEL (GWL = CM)
.GROUND HEAT FLUX (GHF = W*M_2)
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1 DECLARATIES

C
C
INTEGER A, AMIN, DATE, DAYS, DT, GWL(5), HOUR, ITIME, 1, J, K,
*
KNOT, LAYER, M, NLAYER, NMKNOT, NUMLAY, TELLER, TOTLAY
REAL
*

ZETA(20), GHF, HC(20), PF(20), Pl, RHOC(20), THETA(20),
TPSNEW, TPI, TPSOUT

DIMENSION TPSOUT(0:21), TPS(-1:101), TPSNEW(-1:I01),
*
TPSOUT1(0:21), TPSOUT2(0:21), TPSOUT3(0:21)
*
TPSOUT4(0:21), TPSOUT5(0:21)
CHARACTER*7 TEMP2 , TEMP3 , TEMP4 , TEMP5
CHARACTER*25 TEMPI
CHARACTER*53 ALL
C
C

C

2 INPUT INITIAL CONDITIONS AND BOUNDARY CONDITIONS

C
C
C

2.1 SIMULATION TIME STEP AND DURATION SIMULATION (FROM TERMINAL)

C
TYPE 10
10

FORMAT (' CIVE TIME STAP IN MINUTES',$)
ACCEPT 15,DT

15

FORMAT (13)
TYPE 20

20

FORMAT (' GIVE DURATION SIMULATION IN DAYS ',$)
ACCEPT 25,DAYS

25

FORMAT (12)
TYPE 30

30

FORMAT (' INITIAL TEMPERATURE GROUNDWATER
ACCEPT 35,TPI

35
C

FORMAT (F2.1)
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C

2.2 INITIAL SITUATION PORE VOL., PF ,HEAT CAP. AND HEAT COND.

C
C
THETA ( 1) =0 . 43
THETA(2)=0.40
THETA(3)=0.39
THETA(4)=0.38
THETA(5)=0 .36
THETA(6)=0.34
THETA ( 7) =0 . 32
THETA(8)=0.30
THETA(9)=0.29
THETA ( 10) =0. 28
THETA(11 )=0.27
THETA ( 12) =0. 26
THETA ( 13) =0 . 26
THETA ( 14 ) =0 . 25
THETA(15)=0. 24
THETA(16)=0. 24
THETA ( 17 ) =0 . 23
THETA(18)=0. 23
THETA ( 19) =0 . 22
THETA ( 20 ) =0 . 22
C
PF ( 1) =0 . 70
PF (2 ) =1. 18
PF(3)=1 .40
PF(4)=1 .54
PF(5)=1 .65
PF(6)=1 .74
PF(7)=1 .81
PF(8)=1 .88
PF(9)=1 .93
PF(10)=1 .98
PF ( 11) =2 . 02
PF (12) =2 .06
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PF ( 13 ) =2 . 10
PF (14) =2. 13
PF ( 15) =2 . 16
PF(16)=2. 19
PF(17)=2 .22
PF ( 18) =2 . 24
PF( 19 ) =2 . 27
PF( 20) =2 . 29
C
C 2.3 CALCULATION OF HEAT CAPACITIES, HEAT CONDUCTION AND ZETA
C
C
DO 40 A=1,20
RH0C(A)=1.E6*(0.56*2.+0.01*2.5+THETA(A)*4.2)
HC(A)=1 .8_(0.58*PF(A))
ZETA(A)=HC(A)*DT*60/(RHOC(A)*(0. 02**2))
40 CONTINUE
C
C 2.4 INPUT GROUNDWATERLEVELS
C
C
GWL(1)=200
GWL(2)= 150
GWL(3)= 100
GWL(4)=50
GWL(5)=10
C
C
C 3 CALCULATIONS FOR GROUNDWATERLEVEL OF 200,150,100,50 AND 10 CM
C
C
DO 140 TELLER=1,5
C
C

3.1 TIME AT BEGIN RUN

C
C
DATE = 1
HOUR = 7
AMIN = 0

61
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3.2 OPEN OUTPUTFILE FOR EACH GROUNDWATERLEVEL

3.2.1 OUTPUTFILES WITH TEMPERATURE AT SURFACE

OPEN (UNIT=TELLER±10,STATUS='NEW)

3.2.2 OUTPUTFILES WITH TEMPERATURE AT EACH 5CM

OPEN (UNIT=TELLER--25,STATUS='NEW')
WRITE (TELLER+25,50) DT,DAYS
50 FORMAT (' TIME STAP IS ,12, MINUTES, DURATION IS ,12, 'DAYS')
WRITE (TELLER+25,55) GWL(TELLER) ,TPI
55 FORMAT (GROUNDWATERLEVEL IS ,13, CM, TEMPERATURE IS ' ,F3.1)
WRITE (TELLER+25,'(A)')' DAY HOUR GHF

TPSO

TPSI

TPS2

*TPS3 TPS4 TPS5 TPS6 TPS7 TPS8 TPS9 TPS10 TPS1I
*TP512

TPS13 TPS14

3.3 CALCULATION OF NUMBER OF KNOTS AND LAYERS

J=GWL (TELLER) /2
TOTLAY=GWL (TELLER) / 10

3.4 TEMPERATURE PROFILE AT BEGIN SIMULATION

DO 60 A=-1,J,1
TPS(A)=TPI
60 CONTINUE
10
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C 3.5 CALCULATION AFTER EACH TIME STAP OF TEMPERATURE PROFILE
C
C
C 3.5.1 CALCULATION NUMBER OF COMPUTATIONS
C
C
ITIME=(DAYS*1440/(DT))
C
C 3.5.2 CALCULATION OF TEMPERATURE PROFILE
C -

c
DO 130 I=1,ITIME
C
LAYER= 1

3.5.2.1 CALCULATION OF TEMPERATURE AT KNOT (J-1) TO 1

1F (GWL(TELLER).EQ.10) THEN
K= 1
ELSE
K=(GWL(TELLER)/10)-1
END 1F
XNOT=(J-1)
DO 70 M=KNOT,1,-1
1F (MOD((M),(K*5)).NE.0) THEN
TPSNEW(M)=TPS(M)+ZETA(LAYER)*(TPS(M_1)_2*TPS(M)+TPS(M+1))
ELSE

3.5.2.2 TEMPERATURE AT BOUNDARY OF LAYERS (KNOT=5,10,15)

TPSNEW(M)=TPS(M)+(ZETA(LAYER)*TPS(M , 1))_((ZETA(LAYER)+
*

ZETA(LAYER+1))*TPS(M))+(ZETA(LAYER+1)*TPS(M_1))
LAYER=LAYER+ 1
K=K-1
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1F (K.EQ.0) THEN
K=1
ELSE
K=K
END 1F
END 1F
70 CONTINUE
C
C 3.5.2.3 CALCULATION OF TEMPERATURE AT KNOT(0) AND KNOT(-1)

c
C
TPSNEW(0)=TPS(0)+ZETA(LAYER)*(TPS(_1)_2*TPS(0)+TPS(1))
GHF=_150*SIN(((2* pI/86400)*DT*60*J)+(0.25*pI))
pj = 4*ATAN(10)
TPSNEW(_1)=TPSNEW(1)_(2*0,02*GHF/HC(LAyER))
C
C 3.5.3 CHANGE OLD TEMPERATURE PROFILE IN NEW

c
C
DO 80 A=-1,KNOT,1
TPS(A)=TPSNEW(A)
80 CONTINUE
C
C 3.6 CHANGE TIME AFTER EVERY TIME STAP
C
C
AMIN=AMIN+DT
1F (AMIN.GE.60.)THEN
AMIN =AM IN- 60
HOUR=HOUR+ 1
END 1F
1F (HOUR.GE.24) THEN
HOUR=HOUR-24
DATE=DATE+ 1
END 1F
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OUTPUT OF DATA TO FILES

3.7.1 OUTPUT OF TEMP. OF LAYER, TIME AND GROUND HEAT FLUX EVERY 1-IOUR

1F (DATE.LT.6) THEN
GO TO 120
ELSE
1F (MOD((DT*I),60).EQ.0) THEN
NLAYER=GWL(TELLER)/10
NUMLAY= 0
NMKNOT=0
1F (NUMLAY.LE.TOTLAY) THEN
DO 90 NUMLAY=O,NLAYER
TPSOUT(NUMLAY)=TPS(NMKNOT)
NMKNOT=NMKNOT5
CONTINUE
END 1F
1F (TELLER.EQ1) THEN
GO TO 100
ELSE
WRITE (TELLER+25,105) DATE,HOUR,
*

(TPSOUT(NUMLAY),NUMLAY=O,NLAYER1)

1DJÔI

FORMAT (13,14,16F7.2)
END 1F

100

CONTINUE
1F (TELLER.EQ.1) THEN
WRITE (TELLER+10,110) DATE,HOUR,GHF,TPSOUT(0)

110

FORMAT (15, 15,F8.2,F7.2)
ELSE
WRITE (TELLER--10115)TPSOUT(0)

115

FORMAT (F6.2)
END 1F
END 1F
END 1F
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120 CONTINUE
130 CONTINUE
CLOSE (TELLER+10)
CLOSE (TELLER+20)
OPEN (TELLER+10,STATUS='OLD')
140 CONTINUE
C
C 3.7.2 WRITE ALL SURFACE TEMPERATURES TO ONE FILE
C---------------------------

_______________________

C
OPEN (40,FILE='ALLTEM,DAT' ,STATUS='NEW')
WRITE (40,150)DT,DÂYS,TpI
150 FORMAT ('TIME STAP=',12,MIN, DURATION=',12,' DAYS TEMPERATURE=
*,F3.1I DEGR.')
WRITE(40,'(A)')'

DAY HOUR GHF

200CM 150CM 100CM

50CM

* 10CM'
DO 180 A=1,300
READ (11,160,end=190)TEMp1
160

FORMAT (A25)
READ (12,162)TEMp2

162

FORMAT (A7)
READ (13,164)TEMp3

164

FORMAT (A7)
READ (14,166)TEMP4

166

FORMAT (A7)
READ (15,168)TEMP5

168

FORMAT (A7)
ALL TEMP1(1:25)//TEMP2(j:7)//TEMp3(1 .7)//TEMp4(l.7)//TEMp5(l.7)
WRITE(40,170) ALL

170 FORMAT (A53)
180 CONTINUE
190 CLOSE(40)
END

