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WOORD V O O R A F  

- Belle eau, #o& view-tu? 
- J e  viens du soleil, de la mer, du roc, 

de la forêt. 
- O& vas-tu, belle eau? 
- Je  vais à Z'Océan, d.3& Ze soleil me 

rappellera pour d'autres sources 
et vers d'autres rivières. 

(O. BEGLUS) 

De menselijke samenleving is volkomen afhankelijk van de beheersing van het 
water in de verschillende stadia van zijn kringloop. 

Bepaalde belangen zijn in het bijzonder bij bepaalde trajecten van die kringloop 
betrokken en dat geldt dienovereenkomstig voor de studie van bepaalde groepen 
van deskundigen. 

Zo richt de belangstelling van de meteorologen zich in het bijzonder op het water 
in de atmosfeer, die van de landbouwkundigen op het bodemwater in en onder de 
bouwvoor, die van de drinkwaterdeskundigen op het grondwater, die van de water- 
staatsdeskundigen op het oppervlaktewater. Doch géén van deze gfoepen kan on- 
gestraft de andere trajecten van de kringloop buiten haar studie sluiten, elke groep 
behoort zich rekenschap te geven van de waterhuishouding in haar geheel. 

In  de organisatie van de Internationale Geodetische en Geophysische Unie 
(Uni011 Géodésìqzle et Géophysique Intermtiomle (U.G.G.I.) ) komt dit tot 5tting: 
de Associatie voor Wetenschappelijke Hydrologie van deze Unie omvat de secties 
,,Sneeuw en ijs", ,,OppervlaktewaterH en ,,GrondwaterH en dienovereenkomstig 
zijn ook de Nederlandse beoefenaars der hydrologie in de Raad voor Nederland van 
de U.G.G.I. georganiseerd. 

Het lag voor de hand volgens dit stramien ook een coördinatie tot stand te brengen 
tussen het toegepast-wetenschappelijk onderzoek op het gebied der hydrologie, 
dat hier te lande door vele lichamen wordt verricht, vóórdien vrijwel geheel zonder 
geregeld contact. 

De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek nam daartoe in 1946 het initiatief door de instelling van de Commissie 
voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O., waarin alle instanties die zich met hydrolo- 
gisch onderzoek bezighouden, vertegenwoordigd zijn. 

De grondslag van het werk der Commissie wordt gevormd door wederzijdse 
kennisneming van problemen, inzichten, methoden en werkzaamheden, waaruit dan 
verdere samenwerking op bepaalde gebieden kan volgen. 

De Commissie pleegt daartoe z.g. T e c h n i s c h e B ij e e n k o m s t e n te 
houden, waarin speciale onderwerpen door deskundigen van de hierbij betrokken 
instellingen worden behandeld. 



Hoewel de mededelingen in dergelijke bijeenkomsten van een beperkte strekking 
zijn; werd het toch als een leemte gevoeld, dat de daarin vervatte gegevens niet een 
ruimere kring van belangstellenden bereiken. 

Daarom besloot de Commissie, daartoe door de Centrale Organisatie T.N.O. in 
staat gesteld, de publicatie van de gehouden inleidingen, voor zover nodig bekort 
of op andere wijze aan het doel aangepast, ter hand te nemen. 

De eerste bundel, betrekking hebbend op de in de jaren 1946-1950 gehouden 
voordrachten, ziet dan hierbij het licht. 

De bewerking geschiedde door de heer X. F. C R ~ C E  LE ROY, oud-Hoofd van de 
Landbouwvoorlichtingsdienst in Indonesië, wie een woord van lof voor zijn arbeid 
toekomt. 

Bij deze eerste publicatie van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. 
zij haar eerste Voorzitter, wijlen Prof. Dr O. DE VRKES, Voorzitter van de Landbouw- 
organisatie T.N.O., eerbiedig herdacht. Aan zijn initiatief en stuwkracht dankt de 
Commissie haar instelling en haar activiteit in de aanvangsjaren. 

Prof. W. F. J. M. KRUL, 

's-Gravenhage, September 1951 

Voorzitter van de 
Commissie voor Hydrologisch 

Onderzoek T.N.O. 



E e r s t e Technische Bijeenkomst 

op  15 Februari 1946 

HET WATERHUISHOUDKUNDIG ONDERZOEK 

I N  DE 

ROTTEGATSPOLDER 





I. HET VERDAMPINGSONDERZOEK IN DE ROTTEGATSPOLDER 

A. H. STAM 

Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage 

Verschillende belangen voor landbouw, veeteelt, visserij, industrie en algemene 
volksgezondheid hebben er toe geleid, dat in de laatste tijd een intensievere en meer 
daadwerkelijke belangstelling voor de waterhuishouding van ons land is opgebloeid. 

Dit heeft onvermijdelijk medegebracht, dat het vraagstuk van zo een belangrijke 
factor van de waterhuishouding als de verdamping van een begrensd gebied, weer 
sterk op de voorgrond is getreden. 

I n  de loop der tijden hebben in ons land verschillende onderzoekers zich met de 
verdamping gan hei aardoppervlak, met inbegrip van de verdamping van een vrije 
wateroppervlakte, bezig gehouden, waarbij ik enkele namen in herinnering moge 
brengen, als DE BRUIN, ELW STEEK, BIJL, BRZNKEORST, MASCHHAWT, MAZURE, 
het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en het Hoogheemraadschap 
Rijnland. Hoewel door hen ongetwijfeld belangrijke resultaten zijn verkregen, kan 
nog niet gezegd worden, dat het vraagstuk der verdamping van ons land tot een 
bevredigende oplossing is gebracht. Om tot die overtuiging te geraken, behoeft men 
alleen maar kennis te nemen van de heftige tegenspraken, die in verschillende hunner 
publicaties voorkomen. Hoogstwaarschijnlijk moet de oorzaak van dit verschil in 
inzicht, althans gedeeltelijk, gezocht worden in het feit, dat op verschillende tijden, 
verschillende methoden op verschillende onderzoekjngsobjecten werden toegepast 
en de verdamping een verschijnsel is, dat sterk beïnvloed wordt door vaak onbereken- 
bare factoren, die verband houden met de bijzondere omstandigheden van het 
onderzoekingsobject en waarvoor dan maar noodgedwongen min of meer waarschijn- 
lijke aannamen werden gedaan. 

De verhoogde belangstelling voor de waterhuishouding van ons land leidde de 
Directie van de ~ijkswaterstaat er onder meer toe om een drietal instanties, met 
name het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Dienst der Zuiderzee- 
werken en de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat, uit te nodigen om overleg 
te plegen ten aanzien van hetgeen gedaan zou moeten worden om te trachten het 
verdampingsvraagstuk nader tot oplossing te brengen en terzake gezamenlijk een 

, voorstel te doen. Het voorstel, dat daarvan het gevolg was en waarmede de Directie 
van de Rijkswaterstaat zich kon verenigen, omvat: 

1. Het opsteilen van de waterbalans voor meer gebieden dan waarvoor dit tot nu 
toe is geschied. In het bijzonder zou dit, ten einde onderlinge contrôle mogelijk 
te maken, dienen te geschieden voor gebieden, waar onderzoekingen volgens de 
nader sub 4 en 5 te vermelden methoden worden uitgevoerd. Voor vrije water- 
oppervlakten kan de methode van de waterbalans niet met succes worden toe- 
gepast. In  de verschillende bronnen van watertoevoer en waterverlies schuilen 
steeds zoveel onzekerheden, dat de verdamping als sluitpost van de waterbalans 
met volstrekt onvoldoende nauwkeurigheid wordt gevonden. 

2. Het verfijnen van de waarnemingen met verdampingsbakken, ter verbetering 
van de kennis betreffende de verdamping van een vrij wateroppervlak. In  de 
eerste plaats zal dit onderzoek moeten worden gericht op het IJselmeer. De 
verdamping van dit meer bepaalt in droge zomers de waterhoeveelheid, die 



beschikbaar is voor inlaten in de omringende gebieden en is derhalve van groot 
belang voor de waterhuishouding. De middelen, die kunnen worden aangewend 
om een beter inzicht te krijgen in de verdamping van het IJselmeer, komen in 
hoofdzaak neer op vermeerdering van de kennis betreffende de wijze waarop 
verschillende factoren, als de temperatuur van het water en de lucht, de vochtig- 
heidsgraad, de wind en de golfbeweging van het water, de verdamping beui- 
vloeden. Als zodanig hebben zij ook betekenis voor andere wateren dan het 
IJselmeer. Het betreffende onderzoek zal gedeeltelijk in de natuur dienen te 
geschieden met behulp van de bakken, die onder verschillende omstandigheden 
zijn opgesteld en door nauwkeurige waarnemingen van de temperatuurverschillen 
tussen het water in de bakken en in het meer. Voor het verkrijgen van een zo 
volledig mogelijk inzicht zijn daarnaast echter waarnemingen noodzakeEjk in 
een laboratorium, waar men de omstandigheden naar believen kan wijzigen. 
Voor deze proeven bestaat een geschikte gelegenheid in de windtunnel van het 
Waterloopkundig Laboratorium te Delft. 

3. Uitbreiding van waarnemingen met lysimeters met verschillende begroeiing. 
4. Bepaling van de verdamping door het meten van de verticale vochtigheidsstroom 

in de lucht boven het terrein van onderzoek, door waarneming van de sterkte 
der uitwisseling van de luchtlagen op verschillende niveau's en de verticale 
vochtigheidsgradiënt. 

5. Het opstellen van de energiebalans van het bodemoppervlak. De posten van 
de energiebalans zijn: de ontvangen straling (direct zonlicht en indirecte diffuse 
straling), de uitgezonden warmtestraling, de warmtegeleiding ip de bodem, de 
warmtegeleiding en -convectie in de lucht en de warmte, die door physische en 
chemische processen in andere vormen van energie wordt omgezet. 

Van deze laatste processen is de verdamping het belangrijkst. Indien men 
derhalve de hiervoor opgesomde soorten van warmte-uitwisseling meet, vindt 
men als sluitpost een benadering van de verbruikte verdampingswarmte, waaruit 
de verdampte hoeveelheid direct volgt. Wellicht zullen hierop nog enkele correc- 
ties? bv. voor het photo-chemische proces in de groene plantendelen, mogelijk 
zijn. Deze methode is nog maar nauwelijks ontwikkeld en zal nog uitvoerige 
toetsing behoeven. Zij is in hoofdzaak te beschouwen als een reserve voor het 
geval de sub 4 genoemde methode van het verticale damptransport niet tot 
bevredigende resultaten mocht leiden. 

Op grond van bovenstaand voorstel werd aaneen werkcommissie, waarin elke 
der straks genoemde drie instanties is vertegenwoordigd, opgedragen de voorberei- 
ding en Uitvoering van: 
a. de verfijning van de waarnemingen met verdampingsbakken ter verbetering 

van de kennis betreffende de verdamping van het IJselmeer, met bijstand 
van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft; 

b. het onderzoek naar de verdamping van een begrensd landoppervlak onder 
toepassing van de methode van de waterbalans, de methode van het verticale 
damptransport en aan de hand van lysimeters, om daarmede relatieve waarden 
te verkrijgen van de verdamping van terreinen met verschillende begroeiing. 

Reeds dadelijk werd in verband met de landbouw- en bodemkundige vraagstuk- 
ken, die het verdampingsonderzoek medebrengt, behoefte gevoeld aan uitbreiding 



der werkcommissie, als gevolg waarvan daarin thans ook vertegenwoordigers van 
het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen zijn 
opgenomen. 

Waar het onderwerp thans het verdampingsonderzoek in de Rottegatspolder is, 
blijft het eerste gedeelte der zoëven genoemde opdracht verder buiten bespreking. 
Wat het tweede gedeelte dier opdracht betreft, zij opgemerkt, dat thans, in tegen- 
stelling met hetgeen vroeger geschiedde, verschillende methoden van onderzoek op 
dezelfde tijden en in hetzelfde gebied zullen worden toegepast in gezamenlijk overleg 
van verschillende instanties. Daardoor wordt het dan mogelijk, de uitkomsten van 
verschillende methoden, toegepast op hetzelfde object, aan elkaar te toetsen. 

Daardoor zal de kans op het verkrijgen van een duidelijker inzicht in de ver- 
dampingsverschijnselen worden vergroot. 

Een andere bijzonderheid van dit nieuwe verdampingsonderzoek, speciaal wat 
betreft de methode van de waterbalans, is dat daarbij getracht zal worden de ver- 
damping over korte perioden, bijvoorbeeld over een tijdvak van een maand, te 
bepalen. Vroegere onderzoekingen met behulp van de waterbalans in ons land gaven 
als resultaat een jaarlijks gemiddelde over veeljarige perioden. De moeilijkheid der 
meting van het verschil van het in de grond geborgen water aan het begin en het 
einde van de beschouwde periode werd dan omzeild door de jaarperiode op zodanige 
datum te doen aanvangen, dat bedoeld verschil van te verwaarlozen betekenis 
geacht kon worden. 

Zo nam ELINE STERK aan, dat het verschil in grondvocht voor elk jaar het 
minste van nul zou verschillen, indien men de beschouwde jaarperioden liet aan- 
vangen met 1 Mei. 

Nu zijn jaargemiddelden ongetwijfeld van betekenis, maar hoofdzakelijk van 
academische waarde en practisch alleen als vergelijkingsmateriaal voor verschillende 
gebieden. Voor de beantwoording van op de practijk gerichte vragen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de maximale behoefte van een bepaald gebied aan aanaillings- 
water in een droge periode of ter bepaling van de in de bodem beschikbare nuttige 
neerslag voor drinkwatervoorzieningen, is de kennis van de verdamping in korte 
perioden noodzakelijk. En om die kennis met behulp van de waterbalans te ver- 
krijgen, moet het verschil in hoeveelheid grondvocht aan het begin en einde der 
beschouwde perioden bekend zijn. Getracht zal worden dit verschil te bepalen door 
grondwaters<andwaarnemingen-en bepalingen van het vochtgehalte van de gond 
boven het phreatisch oppervlak uit een zodanig aantal grondmonsters, dat het ge- 
middelde der vochtgehalten van deze monsters representatief geacht kan worden 
voor het vochtgehalte van het gehele gebied. 

Het eerste wat de werkcommissie voor het verdampingsonderzoek te doen stond 
was het kiezen van een onderzoekingsobject. Te voren was, in verband met een in 
te stellen onderzoek naar de waterbehoefte van polders in droge perioden, door de 
Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat aan de hoofden van de verschillende 
provincia!e waterstaatsdiensten om een opgave verzocht van polders, die voor dat 
onderzoek in aanmerking zouden kunnen komen. De ontvangen opgaven omvatten 
61 polders. Hiervan bleken er bij een eerste beschouwing van de betrokken gegevens 
44 minder geschikt voor het beoogde onderzoek om verschillende redenen zoals: 
het voorkomen van betekenende kwel, bronnen en gasputten, een groot aantal 
inlaatmiddelen waaronder vele clandestiene, en min of meer ingewikkelde water- 



staatkundige toestand met betrekking tot aanliggende polders en het voorkomen 
van hoge en lage delen met verschillende polderpeilen. De overige 17 polders kwamen 
in aanmerking voor een bezoek ter plaatse. Bij het terreinonderzoek vielen er nog 
5 polders af. De resterende 12 polders werden gekozen voor een onderzoek naar de 
waterbehoefte in droge perioden. Zij voldeden aan de daaraan te stellen eisen, nl. 
dat in de gehele polder hetzelfde peil voorkomt, er weinig of geen kwel, bronnen, 
gasputten en clandestiene inlatingen zijn en ogenschijnlijk met bevredigende nauw- 
keurigheid het vermogen van de inlaatmiddelen bepaald kan worden. Voor een 
polder, die zal moeten dienen voor het onderzoek naar de verdamping, kan echter 
met het voldoen aan deze eisen niet worden volstaan. Daar de verdamping uit de 
waterbalans berekend zal worden, moet het vermogen der lozingsmiddelen ook 
bepaald kunnen worden, zodat een polder met windbemaling niet in aanmerking 
komt. 

Ten einde het aantal grondwaterstand- en vochtgehaltewaarnemingen, nodig 
voor de bepaling van het grondvocht, zoveel mogelijk te beperken, moet een be- 
trekkelijk'kleine polder gekozen worden met een bodem, die in hoge mate homogeen 
is wat waterdoorlatendheid betreft. Aan deze nadere eisen voldeed, voorzover aan 
de hand van een voorlopige indiuk beoordeeld kon worden, é6n van de 12 polders, 
welke gekozen waren voor het onderzoek naar de behoefte aan aanvullingswater 
in droge perioden, met name de Rottegatspolder, ter grootte van ca 80 ha, gelegen 
in de provincie Groningen langs het Damsterdiep ca 9 km ten N.O. van Groningen 
in hoofdzaak een bouwlandpolder. Deze polder werd dan ook aan de werkcommissie 
van het verdampingsonderzoek als onderzoekingsobject aanbevolen, onder voor 
behoud, dat een diepgaand bodemkundig onderzoek zou uitwijzen, dat inderdaad 
geen kwel van betekenis optreedt en de bodem voldoende homogeen zou zijn om 
voor de bepaling van het grondvocht met een niet te groot aantal grondpeilbuizen 
en grondmonsters te kunnen volstaan. 

Het bodemkundig onderzoek werd verricht door het Landbouwproefstation en 
Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen. Het rapport daaromtrent kwam 
in de loop van Mei 1944 gereed; door grote moeilijkheden in verband met de toen- 
malige tijdsomstandighe,den veel later dan in de bedoeling had gelegen. Naar aan- 
leiding van dit rapport meende de werkcommissie, dat ten aanzien van een enkel 
punt, met name de mogelijkheid van een betekenende inzijging in deze polder, nog 
meer klaarheid gewenst was. Het resultaat van een nader onderzoek was zodanig, 
dat de werkcommissie meende de Rottegatspolder als gebied voor het in te stellen 
verdampingsonderzoek te kunnen aanvaarden, waartoe in September 1944 werd 
besloten. Toen moest tot de inrichting van deze polder als onderzoekingsobject 
worden overgegaan. Voor de keuze van het emplacement voor de opstelling der 
meteorologische instrumenten en de plaats van aanleg van lysimeters en voor een 
nauwkeurig inzicht in de waterstaatkundige toestand werd nodig geacht een volledige 
kartering van de polder. 

Wegens het onder water staan van de polder kon niet dadelijk met de opmetingen 
voor de kartering een aanvang worden gemaakt. Het is duidelijk, dat in de veel- 
bewogen winter 194411945 in dat opzicht ook niets kon worden verricht en het 
duurde tot enkele maanden na de bevrijding, voordat over de nodige transport- 
middelen beschikt kon worden om de opmetingen van de polder mogelijk te maken. 
De kartering is inmiddels voltooid. Naar aanleiding van een prae-advies van het 
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. acht de werkcommissie 



het gewenst over te gaan tot de aanleg van een drainageproefveld ter verkrijging 
van relatieve waarden van de verdamping van terreinen met verschillende begroeiing. 

Het Meteorologisch Instituut zou zorg dragen voor aanschaffing en vervaardiging 
van-het instrumentarium benodigd voor de toepassing van de methode van het 
verticale damptransport. Daarbij zijn door de oorlogsomstandigheden ook grote 
moeiïijkheden ondervonden in verband met personeel- en materiaalgebrek, waarom 
het instrumentarium momenteel voor het verrichten van waarnemingen nog niet 
volledig gereed is. 

Verwacht kan echter worden, dat met de uitvoering van het verdampings- 
onderzoekin de Rottegatspolcler in de loop van 1946 een begin zal kunnen worden 
gemaakt. 



11. EEN NIEUWE METHODE TER BEPALING VAN DE VERDAMPING 

VAN HET BODEMWATER 

L. J. L. DEIJ 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt 

Tot kort voor de tweede wereldoorlog waren in hoofdzaak drieërlei methoden 
in gebruik ter bepaling van de verdamping van het bodemwater en wel: 

a. Meting met behulp van verdampingsbakken, 

Deze methode is door haar geringe gecompliceerdheid het meest toegepast. Men 
bepaalt eenvoudig door meting van de niveauverandering of door weging hoeveel 
water door verdamping uit de verdampingsbak in zekere tijd verdwijnt. Toegepast 
op vrije wateroppervlakken, waarbij men de bak in het water laat drijven, leidt 
deze methode tot tamelijk betrouwbare resultaten. Voor landoppervlakken heeft 
de methode slechts betrekkelijke waarde, aangezien in dit geval de omstandigheden 
al te veel van de natuurlijke verschillen. 

b. Meting met behulp van lysimeters 

Meer succes kan men verwachten van de ,metingen met behulp van lysimeters. 
Kent men : 
1. de hoeveelheid neerslag, die binnen een zekere tijdsruimte valt (R), 
2. de hoeveelheid drainwater, die in dezelfde periode uit de lysimeter wegvloeit (D), 
3. de verandering van de hoeveelheid water, welke in de grond achterblijft (G, - G,), 
dan is de verdamping V bekend uit de vergelijking: 

V =R-D-(G2-G,) 

Het verschil G, - Gl is alleen met weegbare lysimeters direct te bepalen. Deze 
kunnen dan slechts van beperkte omvang zijn. Een groot bezwaar tegen lysirneters 
is het feit, dat men daarin de natuurlijke bodemstructuur vrijwel nimmer geheel 
kan nabootsen. 

c. Berekening uit  de waterbalans 

De methode van de waterbalans kan zowel voor land- als wateroppervlakken 
gebruikt worden. Zij stelt echter als eis, dat men, behalve de neerslag en de boven- 
grondse toe- en afvloeiing van water, ook de eventuele toe- en afvloeiing langs 
ondergrondse wegen kent. Dit laatste is vaak niet het geval, waardoor de methode 
haar waarde verliest. 

Naast de hier genoemde methoden is sedert de laatste jaren een nieuwe methode 
ter bepaling van de verdamping uit de natuurlijke bodem tot ontwikkeling gekomen. 
Zij berust op de turbulente uitwisseling, die voortdurend tussen de verschillende 
lagen van de atmosfeer plaats vindt, van de karakteristieke eigenschappen der lucht, 
zoals haar impuls, warmte-inhoud, vochtgehalte, stofgehalte enz. 

De wetten van de turbulente menging werden door PRANDTL voor het eerst 
toegepast op een atmosfeer, die in thermisch indifferent evenwicht verkeert. De 
theorie werd door ROSSBY en MONTGOMERY overgenomen en verder uitgebreid (1935). 



Zij leidden een betrekking af, die de windsnelheid als functie van de hoogte weergeeft 
in de onderste decameters boven het aardoppervlak. In deze betrekking treden 2 
karakteristieke constanten op, waarvan de een direct verband houdt met de heer- 
sende windkracht en de andere een maat is voor de z.g. bodemruwheid. Het is ge- 
bleken, dat de afgeleide theoretische betrekking in overeenstemming is met de 
ervaring. Dezelfde theorie geeft ook een uitdrukking voor de z.g. uitwisselings- 
coëfficiënt. Deze grootheid is een analogon van de inwendige wrijvingscoëfficiënt 
bij laminaire stromingen. Zij bepaalt mede de transportsnelheid bij de turbulente 
uitwisseling. Door SVERDRUP werd de door ROSSBY en MONTGOMERY opgestelde 
theorie toegepast op het geval van de turbulente uitwisseling van waterdamp in 
de atmosfeer. Het blijkt, dat in de statiolmaire toestand de verticale waterdamp- 
transportstroom voorgesteld kan worden als product van de bovenbedoelde uit- 
wisselingscoëfficiënt en de verticale gradiënt van de specifieke vochtigheid. Het 
is duidelijk dat deze waterdampstroom alleen dan stationnair kan blijven, d.w.z. 
alleen dan kan per horizontale oppervlakte-eenheid op iedere hoogte evenveel 
waterdamp per tijdseenheid verticaal omhoog of omlaag getransporteerd worden, 
indien aan het aardoppervlak de overeenkomstige hoeveelheid water per oppervlakte- 
en per tijdseenheid verdampt of condenseert. Volgens deze theorie kan men dus 
de verdamping berekenen uit de gradiënt in de specifieke vochtigheid, d.w.z. uit 
metingen van de vochtigheid op verschillende hoogten en de uitwisselingscoëfficiënt, 
die afgeleid kan worden uit windsnelheidsmetingen op verschillende hoogten. 

Theoretisch kan met 2 meethoogten worden volstaan. Aangezien echter de 
atmosfeer gewoonlijk slechts gedurende een gedeelte van de dag in thermisch in- 
different evenwicht verkeert, doch voor het overige deel in onstabiel evenwicht 
(meest overdag) of in stabiel evenwicht (meest des nachts), is het gewenst op meer 
dan 2 hoogten de metingen te verrichten. 

De beschreven methode werd voor het eerst in Amerika door T H O R N T H W ~ E  
en HOLZMAIT toegepast (1939). Indien mocht blijken, dat de methode inderdaad 
tot juiste resultaten leidt, dan springen de voordelen boven de hiervoor genoemde 
methoden in het oog: 
1. De bodem wordt geheel in de natuurlijke toestand gelaten. 
2. De kennis van de ondergrondse waterverplaatsingen is niet noodzakelijk. 
3. Behalve de verdamping kan ook de condensatie (dauw- en rijpvorming) bepaald 

worden. 
4. De methode is zowel voor land- als wateroppervlakken van toepassing. 

Het ligt in de bedoeling in de Rottegatspolder geïijktijdige metingen te verrichten 
op 4 verschillende hoogten van de drogeboltemperatuur, de natteboltemperatuur en 
de windsnelheid. De vochtigheid wordt afgeleid uit de droge- en nattebolwaar- 
nemingen. 



111. ENKELE OPMERKINGEN OVER DE BEPALING VAN DE 

GRONDWATERBERGING EN OVER HET GEBRUIK VAN LYSIMETERS 

IN VERBAND MET DE VOORGENOMEN ONDERZOEKIKGEN 

IN DE ROTTEGATSPOLDER 

S. B. HOOGROUDT 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

Wanneer ik enkele opmerkingen zal maken over de bepaling van de grondwater- 
berging en over het gebruik van lysimeters in verband met de voorgenomen onder- 
zoekingen in de Rottegatspolder, wil ik beginnen nog even het volgende in her- 
innering te brengen. 

Het doel van de onderzoekingen in de Rottegatspolder is de bepaling van de 
verdamping van de grond samen met de gewassen. Drie methoden zullen daarvoor 
worden aangewend, nl. : 
1. Via de waterbalans van de polder, waarin dus in de desbetreffende vergelijking 

de term g r o n d w a t e r b e r g i n g  voorkomt. 
2. Door middel van de bepaling van het verticale damptransport, welke bepaling 

door verschillende omstandigheden slechts in enkelvoud, d.w.z. voor één gewas 
op één perceel kan plaats vinden. 

3. Door middel van lysimeteronderzoek of daarmede verwante onderzoekings- 
methoden. Deze methode zal dan voornamelijk de verdampingswaarde van 
verschillende gewassen ten opzichte van elkaar moeten vergelijken. 

Naast de methode, die de gehele polder als het ware als één lysimeter beschouwt, 
- dus de zo te noemen waterbalansmethode - is het ook mogelijk de gemiddelde 
verdamping van de gehele polder te bepalen door de verdamping voor de afzonder- 
lijke bestanddelen, waaruit deze polder is samengesteld, .afzonderlijk te meten; 
d.w.z. dus door de verdamping van grasland, van percelen met de verschillende, 
verbouwde landbouwgewassen en van het wateroppervlak in sloten en tochten ieder 
voor zich te bepalen. Aangezien de verticale damptransportmethode slechts de 
verdamping van één gewas bepaalt, dient het lysimeteronderzoek dan ook voor- 
namelijk de onderlinge verhoudingscijfers van de afzonderlijke gewassen vast te 
stellen. Hierdoor is een onderlinge vergelijking tussen deze methode en de verticale 
damptransportmethode mogelijk, terwijl dit ook geldt voor de waterbalansmethode, 
aangezien bij de Iysimethode of drainageveldmethode uiteraard ook de hoeveelheid 
drainwater zal worden nagegaan. Aangezien bij de lysimetermethode, zoals wij deze 
gemeend hebben te moeten aanbevelen, ook de grondwaterberging bepaald moet 

l worden en dit ook voor de gehele polder het geval zal zijn, is ook hier nog een onder- 
linge vergelijking mogelijk, waarop ik kortheidshalve niet terug zal komen. 

Alvorens nu op deze bepaling van de grondwaterberging en op het door ons voorgestelde 
lysimeteronderzoek nader in te gaan, wil ik opmerken, dat, hetgeen ik hierover mededeel, het 
resultaat is van onderlinge besprekingen met verschillende wetenschappelijke medewerkers van 
het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. Het is dus mede namens hen, 
hetgeen ik hierover verder zal opmerken. 



Nu is het uiteraard mogelijk deze opmerkingen meer algemeen, dus los van de 
onderzoekingen in de Rottegatspolder te houden. Ik heb echter gemeend beter te 
doen mij te beperken tot de omstandigheden, zoals deze zich in de Rottegatspolder 

, voordoen. Dit lijkt mij gezien de uitvoerige publicatie over ljrsimeters van de hand 
van MASCHHAUPT en in verband met de kortgeleden verschenen publicatie van DEIJ 
in Hemel en Dampkring, waarin het lysimeteraaagstuk meer algemeen beschouwd 
is, des te meer geoorloofd. 

Bovendien kunnen de omstandigheden, zoals deze in de Rottegatspolder voor- 
komen, waar de grond tot grote diepte uit klei tot zware klei bestaat, nog steeds 
gelden voor grote gebieden van ons land. Zandgronden, zavel- en veengronden en 
de typische moezïjkheden, die deze gronden geven, blijven door mij dus onbesproken. 

Reeds is opgemerkt, dat deze berging een van de termen is, die in de vergelijking, 
die de waterbalans van een polder aangeeft, voorkomt. 

Deze is zeker een van de lastigste te bepalen termen van deze vergelijking. Door 
grote perioden van één jaar te kiezen, schept men de mogelijkheid deze term te 
verwaarlozen. In deze vergelijking staat immers niet de grondwaterberging als 
zodanig, maar het verschil van deze berging bij het begin en het eind van de te be- 
schouwen periode. Kiest men nu dit begin- en eindpunt van een jaarlijkse periode 
midden in het winterhalfjaar, dan verwaarloost men dit verschil ten opzichte van 
de andere termen, waarvan de neerslag, de verdamping, het drainwater (uitgeslagen 
water) en het kwelwater wel de belangrijkste zijn. 

De redenering, die daarbij gevolgd was, is dan wel deze, dat midden in het winter- 
halfjaar de grond verzadigd is met water en dus het verschil in grondwaterberging 
aan het begin en einde van de genoemde periode Mein zal zijn. Indien een gemiddelde 
van meerdere jaren wordt genomen, is dit zeker het geval. Ook bij de beschouwing 
van één jaar zal dit waarschijnlijk meestal toelaatbaar zijn. Toch kunnen m.i. nog 
relatief vrij grote verschillen voorkomen, indien de grondwaterstand bij begin- en 
eindpunt nogal verschillend is. Ook al heeft de grond dan zijn maximale hoeveelheid 
sorptiewater opgenomen, vergete men niet, dat met een daling van de grondwater- 
spiegel de nietcapillaire ruimten als krimpscheuren, wortel- en wormgangen enz. 
geledigd worden. Over het volumepercentage van deze niet-capillaire ruimten zijn 
wij echter slecht ingelicht. In goed doorlatende kleigronden zijn deze niet te ver- 
waarlozen; men denke er slechts aan, dat de doorlatendheid van kleigronden voor 
een niet onbelangrijk gedeelte door deze ruimten wordt bepaald; het andere gedeelte 
van de doorlatendheid van deze gronden - dit moge terloops worden opgemerkt - 
wordt door capillaire ruimten bepaald met niet te verwaarlozen capillaire hang- 
hoogten, die echter om misverstand te voorkomen doorsneden hebben, die nog steeds 
zeer groot zijn ten opzichte van de doorsneden der kleideeltjes, dus uit fijne krimp- 
scheurtjes en dergelijke bestaan. 

Vooral voor het verdampingsonderzoek in de Rottegatspolder is het echter 
gewenst over kortere perioden - b.v. van 1 of 2 maanden - de verdamping uit de 
waterbalans van de polder te kunnen afleiden. In dat geval is het verschil in de 
grondwaterberging niet te verwaarlozen en moet dit dus worden bepaald. 

Vragen wij ons daarvoor eerst eens af, van welke factoren deze grondwater- 
berging afhankelijk is. Deze factoren zijn voornamelijk de volgende: 



1. Het slibgehalte, het humusgehalte en de fijnheid van de zandfractie van de grond. 

2. De .structuur van de grond. 

3. De grondwaterstand. 

4. De neerslag en verdamping in de periode voorafgaand aan het moment, waarop 
deze 'grondwaterberging bepaald wordt. 

De invloed van de grondwaterstand is reeds besproken; als aanvulling hierop 
kan nog worden opgemerkt, dat onder de grondwaterspiegel het poriënvolume van 
de grond vrijwel geheel met water is gevuld. Het verschil in de grondwaterberging, 
zoals deze alleen bepaald wordt door het verschil in grondwaterstand, wordt, onder 
overigens gelijke omstandigheden, beheerst door de structuur. 

In zeer dichte grondlagen- b.v. kniklagen - is het volume van de niet-capillaire 
ruimten zeer klein, terwijl in sterk gescheurde kleilagen dit volume aanmerkelijk 
zal zijn. Zo wijst een snelle daling van de grondwaterstand op niet-gedraineerd land 
bij overigens een matige verdamping, afgezien van de vorstperioden, b.v. op een 
slechte doorlatendheid van de grond, aangezien immers voor deze daling van de 
grondwaterstand slechts weinig water behoeft te verdampen, hetgeen weer wijst 
op een gering percentage niet-capillaire ruimten. Dit laatste maakt een kleine 
doorlatendheid van de grond mogelijk, aangezien door deze niet-capillaire ruimten 
de doorlatendheid van kleigronden immers voor een belangrijk deel wordt bepaald. 
Overigens wordt door deze structuur ook de hoeveelheid capillair water in klei- 
gronden - dus boven de grondwaterspiegel - op analoge wijze beïnvloed. Ook 
deze kan dus door een daling van de grondwaterstand afnemen. 

Het slibgehalte, het humusgehalte en in mindere mate de fijnheid van de zand- 
fractie bepalen de hoeveelheid sorptiewater. 

Ten slotte zal ook de mate, waarh.de neerslag en de verdamping in de periode 
voorafgaand aan het moment, waarop men de grondwaterberging wil bepalen, 
uiteraard een invloed op de grondwaterberging uitoefenen. 

Voor een kleigrond, waarmede wij in de Rottegatspolder te maken hebben, zal 
de grond heterogeen zijn in verticale en in horizontale richting ten opzichte van 
enerzijds het slibgehalte, het humusgehalte en de fijnheid van de zandfractie en 
anderzijds de structuur. De grondwaterberging reageert dus bij wijze van uitdrukking 
met een hogere macht op de heterogeniteit van de grond en dit maakt juist de be- 
p@ling van deze grondwaterberging zo uiterst moeilijk. Men vergete daarbij 
evenmin, dat de grondwaterstand in dezelfde polder van perceel tot perceel en soms 
zelfs van plek tot plek eveneens nog aanzienlijk kan verschillen. 

In theorie zou men de grondwaterberging, of beter dus het verschil in deze 
berging aan het begin en eind van de te beschouwen periode, kunnen berekenen 
uit de waterbalans, indien alle andere termen in de vergelijking bekend zijn. Practisch 
zal men hieraan weinig hebben, aangezien men juist daarmede andere factoren, 
als de kwel of de verdamping, wenst te bepalen, nog afgezien van de omstandig- 
heid, dat dit verschil altijd een betrekkelijk kleine grootheid zal blijven en dus als 
een verschil van uiteindelijk twee grotere getalswaarden zal moeten worden bepaald, 
waardoor de bepaling op deze wijze uiteraard minder nauwkeurig wordt. 

Naar het mij voorkomt is er slechts één methode, die, rekening houdend met de 
reeds genoemde heterogeniteit van de bodem, deze grondwaterberging vermag te 
bepalen, nl. door op zeer veel plaatsen in het beschouwde gebied - dus hier in de 



Rottegatspolder - vochtmonsters te nemen rut alle lagen van het profiel tot aan de 
diepst voorkomende grondwaterstand aan het begin en eind van de beschouwde 
periode. Aangenomen kan verder worden, dat onder de grondwaterspiegel het 
vochtgehalte constant is. Voor de Rottegatspolder wil dit zeggen, dat de lagen tot 
hoogstens ongeveer 1% m bemonsterd zullen moeten worden. Worden nu, eens voor 
goed, op dezelfde plaatsen, als waar de grondmonsters worden genomen, ook de 
volumegewichten in dezelfde lagen bepaald, dan kan dus op iedere monsterplek de 
hoeveelheid water berekend worden, die zich in een kolom grond van 1 cm doorsnede 
en tot de beschouwde diepte bevindt. Uiteraard moet het bedoelde aantal plekken 
zo groot zijn, dat de middelbare fout van het gemiddelde en met name ook van 
het verschil van twee bepalingen voldoende klein is. 

In de Rottegatspolder werd de nauwkeurigheid van een dergelijke bepaling eens 
oriënterend onderzocht, door op een 80-tal plekken vrijwel regelmatig over de polder 
van ca 80 ha verdeeld vochtmonsters te nemen van de lagen van 0-10, 10-20, 20-50, 
50-80, 80-120 en 120-200 cm onder het maaiveld. 

Voor de laag van 0-120 cm resp. van 0-200 cm bleek de fout van het verschil 
van twee bepalingen 50 resp. 100 mm te bedragen, niettegenstaande het feit, dat 
tot de beschouwde diepte geen veen voorkomt en het humus- en slibgehalte niet 
al te veel verschilt, evenals de structuur van plek tot plek. Het is onnodig op te 
merken, dat deze fout nog te groot is. De methode moet dus worden verbeterd, 
waarvoor verschillende wegen open staan. Zo kan men de gehele polder splitsen in 
kleinere afdelingen, waarin zowel de samenstelling en structuur van het profiel als 
de grondwaterstand zo weinig mogelijk verschillend zijn. Uiteraard zal een hoogte- 
kaart hierbij goede diensten kunnen bewijzen, weke hoogtekaart inmiddels gereed 
is gekomen. Verder kan het aantal boorplekken worden uitgebreid, b.v. door op 
iedere monsterplek het aantal boringen te vergroten en door te velde reeds een 
gemiddeld monster van overeenkomstige lagen te maken, waardoor het aantal 
vochtmonsters niet stijgt. Wellicht is deze fout ook te verkleinen door het correlatief 
verband na te gaan tussen het ~ochtgehalte van iedere laag en haar humus- en 
slibgehalte en de hoogte boven de grondwaterspiegel. Een gunstiger combinatie 
van de verschillende lagen zou hieruit wellicht kunnen volgen. Aangezien de fout 
groter wordt, naarmate de totale te bemonsteren laag dikker wordt, moet het onnodig 
bemonsteren van lagen worden voorkomen. Dit wil zeggen, dat bij de bemonstering 
rekening moet worden gehouden met de grondwaterstand, die dan ook moet worden 
bepaald. Naar mijn mening bestaat er dan een redelijke kans, dat na de besproken 
verbetering van deze methode hiermede het verschil in grondwaterberging aan het 
begin en eind van de te beschouwen periode met een voldoende nauwkeurigheid 
kan worden be~aald. 

Ofschoon niet rechtstreeks samenhangend met de onderzoekingen in de Rottegats- 
polder kan nog worden opgemerkt, dat volgens deze methode ook het waterbergend 
vermogen van een polder kan worden bepaald, d.w.z. de hoeveelheid water in mm, 
die de polder op ieder moment nog kan bergen. 

Aangezien immers op allerlei tijdstippen van het jaar de grondwaterberging 
wordt bepaald, zal ook de maximale berging in het winterhalfjaar bekend zijn, 
d.w.z. de maximale hoeveelheid water, die de grond bij de dan optredende grond- 
waterstand bevat. Het verschil tussen deze gronclwaterberging en de grondwater- 
berging op een ander tijdstip, geeft dan het grondwaterbergend vermogen van de 
polder op dit tijdstip aan. Ook de open waterberging moet hierbij dan uiteraard nog 



worden opgeteld. Ofschoon hierover nog wel enkele verdere opmerkingen te maken 
zouden zijn, zal ik hierop niet verder ingaan. 

Het doel van dit lysimeteronderzoek is dus, zoals ik reeds opmerkte, de relatieve 
verdamping van met verschillende gewassen beteelde gronden, waaronder dus ook 
grasland, na te gaan. Uiteraard dient daarbij ook de hoeveelheid drainwater bepaald 
te worden. Is de neerslag bekend, evenals het verschil in de grondwaterberging aan 
het begin en het einde van de te beschouwen periode, dan is dus de verdamping te 
berekenen. Uiteraard dienen deze beplinqen te geschieden in omstandigheden, die 
ve~gelijkbuar zijn met die i n  de Rottegatspolder. 

Om deze omstandigheden te kunnen overzien, lijkt het mij gewenst eerst iets 
over de bouw en de samenstelling van het profiel in de Rottegatspolder mede te 
delen, aangezien het te gebruiken type van lysirneter hiermede samenhangt. 

Onder de bouwvoor, bestaande uit klei tot zware Mei, volgt meestal een stijve 
knikkige tot soms kniklaag van wisselende dikte (tot 50 à 60 cm of dieper) eveneens 
bestaande uit klei tot zware klei. 

Hieronder treedt een bruingrijze klei tot bruingrijze zware klei op, die naar 
onderen weker wordt. Op nog grotere diepte treedt blauwgrijze klei tot blauwgrijze 
zware klei op. Soms bestaat deze laatste laag ook uit zavel tot zware zavel. De gehele 
kleilaag is 4 tot 8 m dik. Veen komt op geen geringere diepte dan 3 m onder het 
maaiveld voor. Het slibgehalte varieert in de voor de lysimeteronderzoekingen van 
belang zijnde lagen over het algemeen betrekkelijk weinig, hetgeen eveneens voor 
het humusgehalte het geval is, afgezien van de graslanden, waar dit humusgehalte 
in de zode uiteraard groter is dan in de bouwvoor van bouwlanden. 

Wil men bij de lysimeteronderzoekingen vergelijkbare omstandigheden hebben 
met die in de Rottegakspolder, dan dienen de profielbouw en samenstelling dezelfde 
te zijn. 

Aangezien door het verschil in hoogteligging ook de grondwaterstanden onder 
het maaiveld verschillend zijn, dient verder zo mogelijk ook met deze verschillende 
grondwaterstanden rekening te worden gehouden, aangezien de invloed daarvan 
op de verdamping niet met zekerheid bekend is. 

Gezien de zwaarte en de bouw van het profiel, is men in de keuze van de te 
gebruiken lysimeters beperkt. Gezien het feit, dat de doorlatendheid van dergelijke 
gronden ten zeerste door krimpscheuren en dergeïijke grotere niet-capillaire gangen 

. be'invloed wordt, kunnen geen kleine lysimeters worden gebruikt. Het kleinste te 
gebruiken type zal o.i. minstens een oppervlakte van 4 m2 moeten hebben. Dit 
laatste geldt in verband met het loslaten van de grond langs de wanden. Zowel bij 
dit type van lysimeter als bij het type, dat een oppervlakte heeft van enkele are, 
zoals dit door het Prov. Waterleidingbedrijf van Noordholland bij Castricum in 
gebruik is, zal de grond hierin in v e r g r a v e n t o e s t a n d moetsn worden 
gebracht. 

Ook al zijn de volgorde en samenstelling van de lagen dezelfde als in de natuurlijke 
omstandigheden, dan vertoont de structuur toch grote verschillen met die in de 
natuurlijke omstandigheden. Nu mag men wellicht aannemen, dat na een jaar of 5 
of wellicht pas na een nog langere tijd de structuur van vrijwel alle lagen weer zo 
ongeveer za1 zijn als in de natuurlijke omstandigheden het geval is; tenminste wat 



betreft de drainwaterafvoer. Voor de kniklaag is dit m.i. zeker n i e t het geval. 
Zelfs voor een gewone kleilaag is het feit, dat zij vergraven geweest is, immers na 
20 jaar en soms nog na  een veel langere tijd, aan het profiel te zien, zij het dan ook, 
dat het waarschijnlijk is, dat de drainwaterhoeveelheid dan ongeveer weer dezelfde 
is als voor de vergraving. Voor knikgronden lijkt dit onwaarschijnlijk; de mogelijk- 
heid van een belangrijke, blijvende verandering der doorlatendheid van deze laag 
lijkt ons zeer groot. Mocht door het vergraven van de kniklaag bovendien de op- 
brengst der gewassen (men denke b.v. aan de betere beworteling) en daardoor 
tevens de verdamping veranderd worden, dan lijkt het practisch nut van dergelijke 
lysimeters gering. Toegegeven moet echter worden, dat een en ander kan meevallen. 
Men denke er echter in elk geval aan, dat een jaar of 5 of wellicht nog langer gewacht 
zal moeten worden, voordat bruikbare gegevens hiermede verkregen zullen worden. 
Ook bij de door ons voorgestelde en nog te  bespreken methode van lysimeteronder- 
zoek rekene men er op, dat in de eerste jaren wellicht minder bruikbare cijfers worden 
verkregen. Veel aanwijzingen omtrent deze kwestie vindt men niet in de literatuur, 
aangezien de meeste lysimeteronderzoekingen met lichtere gronden zijn uitgevoerd. 
Bij de zware leemgrond van de lysimeters te  Rothamsted (70% slib) nam de eerste 
12 jaar na de aanleg de hoeveelheid drainwater regelmatig toe van 35 tot 53% 
van de neerslag. 

Weliswaar Gas de grond van deze lysimeters voorheen regelmatig bebouwd 
geweest en bleven de lysimeters onbegroeid, waardoor zich gemakkelijk krimp- 
scheuren konden vormen; hier staat tegenover, dat de grond n i e t vergraven werd, 
zodat de natuurlijke structuur in eerste instantie behouden bleef. Bij een bebouwen 
van de grond was de toestand wellicht eerder stationnair geworden. In  elk geval 
zal echter op meerdere jaren bij zwaardere gronden gerekend moeten worden, 
voordat bruikbare gegevens worden verkregen. 

Ofschoon naar onze mening deze bezwaren van dien aard zijn, dat de hiervoor 
genoemde lysimeters, waarbij de grond in vergraven toestand in deze lysimeters 
moet worden gebracht, voor het onderzoek in de Rottegatspolder niet in aanmerking 
komen, wil ik hierover toch nog enkele opmerkingen maken. 

In de lysimeters met een oppervlakte van slechts enkele vierkante meters (b.v. 4 m2) 
kan de grondwaterberging uiteraard niet door het nemen van grondmonsters worden 
bepaald. Dergelijke lysimeters hebben dan ook alleen zin, indien deze gewogen kunnen 
worden. Bij de onderzoekingen in de Rottegatspolder zal het immers gewenst zijn 
dergelijke, kleine perioden - b.v. maandelijkse - te beschouwen, dat het verschil 
in grondwaterberging bij het begin en eind van de beschouwde periode niet te ver- 
waarlozen is. Indien een lysimeter een oppervlakte van 4 m2 heeft bij een diepte 
van 1 m, hetgeen wat weinig is, zal toch reeds op een totaal gewicht van 8000 kg 
gerekend moeten worden. Het gewicht hiervan moet zeker tot op enkele kg nauw- 
keurig, afhankelijk van de lengte van de beschouwde periode, worden bepaald. 
Zowel de daarvoor benodigde weegbrug als de installatie om een 6-8-tal dergelijke 
lysimeters hiermede regelmatig te kunnen wegen (verschillende gewassen in tweevoud) 
zullen deze methode zeer kostbaar maken. Hierbij blijven dan nog de bezwaren in 
verband met de gewijzigde structuur van de grond gehandhaafd. 



De lysimeters met een doorsnede van enkele are hebben ten opzichte van de reeds 
genoemde kleinere lysimeters voor, dat toevallige krimpscheuren en het loslaten 
van de grond langs de wand een veel kleinere invloed uitoefenen, terwijl de omstandig- 
heden, waaronder de gewassen groeien, ook meer met de natuurlijke omstandigheden 
zullen overeenkomen. De grondwaterberging zal hier echter door geregelde vocht- 
bemonsteringen moeten worden bepaald, hetgeen o.i. overigens zeer goed mogelijk is. 
Ook voor deze lysimeters vormt de vergraven toestand van de grond o.i. een groot 
bezwaar. Afgezien daarvan zal de bouw van een 6-8-tal van deze lysimeters met 
alles wat daarbij behoort, zeer kostbaar zijn. 

Ten slotte hebben beide typen van lysimeters het bezwaar, dat met vrijwel 
constante grondwaterstanden zal worden gewerkt, terwijl in de natuurlijke omstan- 
digheden deze grondwaterstanden in de loop van het jaar aan meer of minder grote 
schommelingen onderhevig zijn. De invloed daarvan op de verdamping, met name 
van de hogere grondwaterstanden, staat nog niet vast. Indien de opbrengst van 
de gewassen daardoor beïnvloed wordt, hetgeen waarschijnlijk is, kan ook een 
invloed daarvan op de verdamping eveneens als mogelijk worden aangenomen. 
Mogelijk kan hier via de opbrengst een corxectie worden aangebracht (zie ook punt 2, 
pag. 27). Bij lysimeters van 25 X 25 m zou echter, door hierin grotere drainafstanden 
te kiezen, gedeeltelijk aan deze bezwaren kunnen worden tegemoet gekomen. 

5. OP SPECIALE WIJZE GEDRAINEERDE PROEFVAKKEN 

Gezien de bezwaren, die tegen beide lysimetertypen zijn in te brengen - dus 
voornamelijk de vergraven toestand van de grond en de kostbaarheid daarvan - 
hebben wij dan ook gemeend de bedoelde onderzoekingen met behulp van op speciale 
wijze gedraineerde vakken van b.v. 25 x 25 m in een bestaand perceel binnen de 
Rottegatspolder te moeten uitvoeren. 

Ofschoon ik op de wijze van uitvoering van deze methode nog nader terugkom, 
kan hier reeds worden opgemerkt, dat deze methode in wezen bestaat in het opvangen 
en meten van de hoeveelheid drainwater. Is  de regenval bekend, dan kan de ver- 
damping worden berekend, als door vochtbemonstering de grondwaterberging 
bepaald is en infiltratie of kwel te verwaarlozen is. 

De v o o r d e l e n van deze methode boven de reeds besproken lysimeter- 
methoden zijn voornamelijk de volgende: 
1. Het bodemprofiel behoudt voor verreweg het grootste gedeelte zijn natuurlijke 

structuur, behalve in de drainsleuven boven de drainreeksen. Bij een drainafstand 
van 5 m wordt toch niet meer dan omstreeks 15% vergraven. Ook de grond in 
deze drainsleuven zal zich weer moeten zetten, waarmede uiteraard ook enige 
jaren zullen heengaan. De invloed daarvan op het debiet zal echter veel minder 
groot zijn dan bij genoemde lysimeters, aangezien oppervlakte-ontwatering, 
voor zover mij bekend, in de Rottegatspolder niet voorkomt. 

2. De groei van gewassen en de verdere omstandigheden zijn aijwel gelijk aan die 
op andere percelen. Een uitzondering moet hier echter gemaakt worden ten 
opzichte van de grondwaterstand, wat betreft de gemiddelde diepte daarvan 
onder het maaiveld. De hoogteligging van het maaiveld in de Rottegatspolder 
is namelijk nogal ongelijk en daarmede waarschijnlijk ook de grondwaterstand 
onder het maaiveld. Op de drainagevlakken zal echter slechts één gemiddelde 



grondwaterstand zijn aan te houden, tenzij men 2 dergelijke vakkensystemen, 
nl. één op een hoog en één op een laag gelegen perceel, zou willen aanleggen. 
Uiteraard is het ook mogelijk eerst enige jaren bij een lagere en daarna bij een 
hogere grondwaterstand waarnemingen te verrichten, waarbij dus beide grond- 
waterstanden om deze gemiddelde standen schommelen. De mogelijkheid bestaat, 
deze invloed te corrigeren via de oogstopbrengst, indien althans per 1 kg droge 
stof evenveel water wordt gebruikt. 

3. Ofschoon de drainafstand om nog te bespreken redenen vrij klein moet en naar 
onze mening het beste 5 m zou kunnen bedragen en dus met name kleiner is 
dan op andere percelen is toegepast, indien deze al gedraineerd zijn, zullen toch 
nog zekere schommelingen in de grondwaterstand in de loop van het jaar op- 
treden. Deze schommelingen zullen echter vermoedelijk belangrijk kleiner zijn 
d&n die in andere percelen in de polder. 

4. Ofschoon ook deze methode niet goedkoop is, zal deze vermoedelijk toch ook 
voor 6-8 proefvakken voor 3 A 4 gewassen in duplo niet onbelangrijk goedkoper 
uitkomen dan de besproken lysimeters. Het perceel kan na afloop der onder- 
zoekingen bovendien met veel geringer kosten in een voor de landbouwer aan- 
vaardbare vorm worden teruggegeven. 

De n a d e l e n zijn, behalve de reeds genoemde, voornamelijk de volgende: 
1. De onzekerheid, dat geen infiltratie noch kwel plaats vindt, aangezien deze 

vakken uiteraard van onderen niet zijn afgesloten. 
2. Evenals bij de grote lysimeters met een oppervlakte van enkele are moet de 

grondwaterberging door vochtbemonsteringen worden bepaald. 

In dit verband lijkt het mij gewenst in het kort aan te geven hoe het staat met 
de mogelijkheid van infiltratie vanuit de polder resp. van kwel naar de polder. 
Het polderpeil van de Rottegatspolder is hoger dan dat van de omringende polders, 
daarentegen lager dan van het aangrenzende Damsterdiep. Uit de bouw en door- 
latendheid van het profiel tot grote diepte blijkt, dat diepe infiltratie naar de om- 
liggende polders of kwel uit het Damsterdiep te verwaarlozen zal zijn. Ondiepe 
(rand) kwel of infiltratie is echter mogelijk, aangezien zowel de kleilaag als de daar 
onderliggende zandlaag tot rond 20 m een doorlaatfactor van 1 of enkele m per 
24 uur kan hebben. Over de gehele polder verdeeld, zal dit waarschijnlijk een geringe 
invloed hebben. Leggen wij de proefvakken op een perceel meer midden in de polder, 
dan zal hier deze diepe kwel of infiltratie te verwaarlozen zijn. 

Iets anders is echter dat toe- of afstroming van water mogelijkis uit of naar de directe 
omgeving van de proefvakken als uit of naar het perceel, waarop de genoemde drai- 
nagevakken komen te liggen. Om dit zoveel mogelijk te verhinderen, zullen althans ook 
gedeelten van de omliggende percelen om het perceel, waarop de proefvakken komen 
te liggen, op dezelfde wijze moeten worden gedraineerd als laatst genoemd perceel, 
terwiJ1 ook het slootpeil in de sloten, waarop deze drainreeksen uitmonden, overal 
dezelfde moeten zijn. Verder is het het beste, h deze sloten met een afzonderlijke, 
volautomatische bemaling, een constant slootpeil aan te brengen. 

Zowel voor een voldoend nauwkeurige begrenzing van deze proefvakken van 
25 x 25 m als om de afvloeiing van water naar de omliggende gronden zoveel moge- 
lijk te verminderen, moet de toegepaste drainafstand betrekkelijk klein zijn, zodat 
deze afstanden ook klein zijn ten opzichte van de afstanden van deze proefvakken 



tot de sloot om het perceel. Om deze afvloeiing nog verder te verkleinen en bovendien 
's zomers geen infiltratie uit de sloot te veroorzaken, moeten de verzamelcirain- 
reeksen in de cementen bakken, waarop de drainreeksen van de proefvakken zelf 
uitmonden, onder water worden gelegd, terwijl dit peil gelijk moet zijn aan dat van 
de aangrenzende sloot. Liggen verder alle drainreeksen horizontaal, dan is de af- 
vloeiing van overtollige neeiilag anders dan via de drainreeksen wel tot een minimum 
beperkt, terwijl desondanks nog zekere schommelingen in de grondwaterstand in 
de loop van het jaar mogelijk blijven, zij het dan ook, dat deze klein zijn en trouwens 
om de afvloeiing van water naar de sloot te voorkomen, ook klein moeten blijven. 

Wat de begrenzing betreft van de eigenlijke proefvakken is het plaatsen van 
verticale schotten op de scheidingen kostbaar en ons inziens voorlopig onnodig. Zij zou- 
den immers in de eerste plaats zo diep moeten gaan, dat de stroming van het water 
naar de drainreeksen op nog grotere diepte te verwaarlozen is, hetgeen bij een drain- 
afstand van 5 m en een draindiepte van 1,2 m zeker tot ruim 2 m het geval zou 
moeten zijn. Afvloeiing of toestroming naar de omgeving resp. naar de proefvakken 
zou daardoor bovendien nog niet worden opgeheven. 

Om de begrenzing van deze proefvakken in verband met de heterogeniteit van 
de grond scherper vast te stellen, zodat het oppervlak van het proefvak met voldoende 
benadering op 625 m2 kan worden gesteld, zal rondom ieder proefvak 2 drainreeksen 
worden gelegd. De ene drainreeks ligt 1 m buiten en de andere 1 m binnen deze grens. 
De eerste sluit aan op het drainagesysteem van het overige perceel en de tweede 
op het drainagesysteem binnen deze proefvakken. 

Ook om in de zomer te voorkomen, dat de grondwaterstanden midden tussen 
de drainreeksen te diep dalen, waardoor oncontröleerbare infiltratie vanuit de sloot 
mogelijk wordt, dienen alle drainreeksen horizontaal gelegd te worden en steeds 
onder water te liggen. Om de waterstand in de bak, waarin de verzameldrainreeks 
van de drainreeksen van het betreffende proefvak uitmondt constant te houden, 
moet in de zomermaanden uit een drukleiding (b.v. Prov. Waterleiding) water in 
deze bak en zo ook in de sloot om het perceel worden ingelaten, hetgeen via een 
drijver met hefboom en een daarvoor geschikte kraan kan geschieden. Uiteraard 
dient deze hoeveelheid water te worden bepaald en in de waterbalans van deze 
proefvakken te worden opgenomen. De grondwaterstand midden tussen de drain- 
reeksen zal dus nu door infiltratie uit deze drainreeksen slechts weinig onder de 
waterspiegel boven de drainreeksen dalen, waardoor oncontroleerbare infiltratie 
uit de sloot vermeden wordt. Wel zal door deze infiltratie uit de drainreeksen de 
grondwaterstand minder diep dalen dan in de normale percelen het geval is. De 
verandering van de verdamping, althans bij een grondwaterstand van hoogstens 
100 cm onder het maaiveld zal echter gering zijn. Bij hogere grondwaterstanden is 
deze verandering van de verdamping wellicht groter, maar dat zal bij de normale 
percelen met dergelijke grondwaterstanden ook het geval zijn. Aangezien de hoeveel- 
heid ingelaten water bekend is, is bovendien nog een schatting te maken van de 
maximale hoeveelheid extra verdampt water. Ondanks deze o.i. niet al te zwaar 
tellende bezwaren, zullen de relatieve verdampingscijfers van de verschillende 
gewassen hiermede in elk geval te bepalen zijn, terwijl waarschijnlijk ook bruikbare 
absolute waarden voor de verdamping zullen worden verkregen. Een en ander is 
dus het geval als de sloten om het perceel 's zomers steeds water bevatten. Is dit 
niet het geval, dan behoeft wellicht niet op de infiltratie te worden gelet. Dit punt 
zal dus door plaatselijke omstandigheden mede worden bepaald. 



Wij zullen trachten een indruk te geven van de wijze, waarop wij ons de inrichting 
van de proefvakken op een willekeurig perceel hadden gedacht. Het aantal proef- 
vakken en vooral hun ligging zullen afhangen van de afmetingen van het beschikbare 
perceel. 

Op een perceel van een willekeurige vorm zijn dus 6 proefvakken aangegeven. 
Het perceel is op 5 m gedraineerd, evenals de proefvakken. De drainreeksen van 
deze laatste vakken monden via een verzamelreeks onder water uit op een cementen 
bak met overstort; de overige drainreeksen rechtstreeks op de sloot rondom het 
perceel. De over de overstort vloeiende horvaelheid overtollige neerslag wordt op- 
gevangen in een diepe cementen verzamelput. 

De drauireeksen liggen alle horizontaal op b.v. 120 cm onder het maaiveld; 
de waterstand in de bak ligt gewoonlijk op 110 cm onder het maaiveld en is even 
hoog als de slootwaterstand in de sloot om het perceel. Bij een grootte van de veldjes 
van 25 X 25 m is de oppervlakte van de drainsleuven met vergraven grond bij een 
drainafstand van 5 m voldoende klein, terwijl deze oppervlakte voldoende groot is 
om periodieke laagsgewijze vochtbemonsteringen voor de bepaling van de grond- 
waterberging toe te laten, overigens kunnen deze ook in de grond rondom deze 
vakken plaats vinden. Om de grenzen van deze proefvakken scherper te maken, 
of dus om de randeffecten kleiner te maken, zullen de reeds genoemde randdrain- 
reeksen worden aangebracht. 

Stijgt het water in de verzamelput van het betreffende proefvak boven een be- 
paalde hoogte, dan wordt door een vlotter een zuigperspompje ingeschakeld, dst 
via een watermeter water uit de put in de ringsloot pompt, waardoor deze hoeveelheid 
dus gemeten wordt. Is  het wateroppervlak in de verzamelput weer tot een vol- 
doende diepte gedaald, dan stopt de pomp automatisch. Uiteraard moeten de af- 
metingen van deze verzamelput nog nader worden bekeken; de verdamping van 
water uit deze verzamelput moet uiteraard zorgvuldig worden vermeden. 

Daalt tijdens een droogteperiode het water in de bak met overstort meer dan 
een bepaald aantal cm beneden de overstort, dan opent zich met behulp van een 
vlotter met hefboom een kraan en wordt via een watermeter de bak weer tot normale 
hoogte gevuld met water uit een drukleiding. Ditzelfde is het geval bij een daling 
van de waterspiegel in de sloot. Het waterpeil in de bak met overstort en boven 
de drainreeksen wordt op deze wijze automatisch gelijk gehouden aan dat van de 
omgeving. De hoeveelheden drainwater en infiltratiewater kunnen op de watermeters 
worden afgelezen, terwijl zo nodig de stand van het water in de verzamelput ook 
nog kan worden bepaald. Ter contrôle van de grondwaterstand kan ten slotte op de 
proefvakken nog een aantal waterstandsbuizen worden aangebracht. 

NASCHRIFT. Het zal de lezer interesseren, wat de verdere ervaringen met de 
bepaling van de grondwaterberging en met de drainage-lysimetervakken tot heden 
is geweest. 

Betreffende de grondwaterberging kan worden opgemerkt, dat inmiddels ge- 
bleken is, dat de heterogeniteit van het profiel van plek tot plek grote moeajueden 
veroorzaakt om voldoend nauwkeurig de verschillen van de grondwaterberging 
van maandelijkse perioden (toe te laten middelbare spreiding & 2 mm van het 
gemiddelde) te bepalen. Hiertoe moest om de invloed voor de heterogeniteit van 
het bodemprofiel te beteugelen in elk geval telkens op eenzelfde klein bemonsterings- 



veldje worden teruggekomen. Op ruim 30 veldjes van deze veldjes van 2% x 2% m 
in de polder verspreid, werden in enkelvoud, in duplo of in triplo de vochtbemonste- 
ringen tot 140 cm diepte uitgevoerd door de lagen van 0-10, 10-20, 33-30, 3040, 
40-60, 60-80, 80-100, 100-120 en 120-140 cm afzonderlijk te bemonsteren. De 
hiermede berekende maandelijkse verschillen in grondwaterberging bleven echter 
met een te grote fout belast. Soortgelijke resultaten werden verkregen op het drainage- 
lysimeterperceel. Alleen door de-bemonstering uit te voeren in 30-Goud op kleine 
perceeltjes (3 X 15 m) bleek de grondwaterberging op deze kleine perceeltjes zelf 
met voldoende nauwkeurigheid te kunnen worden vastgesteld. 

Het gemiddelde verschil in de gemiddelde grondwaterberging van maandelijkse 
perioden van 4 plekken bij de 4 drainage-lysimetervakken op het overeenkomstige 
perceel, waarop deze vakken gelegen waren, evenals van 5 vakken in de polder 
gelegen, gaf nog steeds te grote spreidingen, waarbij deze spreidingen bij de laatste 
genoemde groter waren dan bij de hiervoor genoemde 4 drainage-lysimetervakken. 
Deze spreidingen moeten echter nu verklaard worden door verschillen in afzakking 
(wegvloeiing) van water evenals in evaporatie en transpiratie van plek tot plek 
en niet meer door de heterogeniteit van het bodemprofiel. Er zal nu naar een uit- 
voering gezocht worden, waarbij voor de drainage- simet eter vakken voor maandelijkse 
en voor de polder zelf voor driemaandelijkse perioden deze spreiding klein genoeg is. 

Betreffende de drainage-lysimetervakken kan worden opgemerkt, dat de grond- 
waterstanden in het verloop van het jaar inderdaad slechts zeer weinig schommelden 
(hoogstens 2 cm), terAjl de verschillen in grondwaterstanden binnen en buiten 
deze drainage-lysimetervakken eveneens minder dan 2 cm en gewoonlijk veel minder 
dan 1 cm bedroegen. Desondanks trad een niet te verwaarlozen kwel of inzijging 
van water in deze drainage-vakken op, nl. naarmate de grondwaterstand in deze 
vakken lager dan wel hoger was dan buiten deze vakken. Grote verschillen in de 
afgevoerde hoeveelheden water in de 4 vakken waren hiervan het gevolg. Een en 
ander demonstreert nog eens duidelijk de goede doorlatendheid van de kleigrond 
onder de grondwaterspiegel. Om deze op te heffen moesten dan ook wel waterdichte 
damwanden van 50 tot ca 300 cm onder het maaiveld rondom deze vakken geslagen 
worden. De overeenstemming tussen de 4 vakken is nu behoorlijk, ofschoon een 
geringe kwel resp. inzijging nog steeds optreedt, welke echter te verwaarlozen is. 
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I. IKLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

P. BRUIN 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

Deze bijeenkomst, welke onder auspiciën van de Coinmissie voor Hydrologisch 
Onderzoek T.N.O. werd georganiseerd, is niet de eerste in Nederland, die aan het 
probleem der waterhuishouding van de grond werd gewijd. De Sectie Nederland 
van de Internationale Bodemkundige Vereniging plaatste reeds driemaal een hier- 
mede verband houdend onderwerp op de agenda van hare algemene vergaderingen. 
Reeds op cle le  wetenschappelijks bijeenkomst van deze vereniging op 22 Februari 
1936 te Utrecht was Het water in de grond het centrale onderwerp der besprekingen. 
Verder was de 4e vergadering van de Sectie Nederland op 10 September 1937 aan 
het water gewijd en werd tenslotte op de 7e bijeenkomst op 19 en 20 Mei 1939 de 
drainage behandeld. Ook het Nederlands Genootschap voor Landbouwwetenschap 
en in samenwerking daarmede het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hebben het 
belang van dit onderwerp erkend door de organisatie van een bijeenkomst op 24 
September 1940 te Utrecht, waar De Waterhuishouding van de grond, bekeken uit 
Landbouwkundig standpunt van verschillende zijden werd belicht. De op laatst- 
genoemde samenkomst gehouden inleidingen werden in een apart nummer van het 
Landbouwkundig Tijdschrift (Februari 1941) gepubliceerd, waaraan nog een mede- 
deling over De invloed van het grondwater voor de bloembollencultuur werd toegevoegd. 

Wanneer men de resumé's der op de hiervoor genoemde dagen gehouden voor- 
drachten en de inleidingen zelf nog eens naleest, treft het, dat de problemen enerzijds 
zeer in het algemeen werden behandeld en anderzijds betrekking hadden op de 
practische regeling van de waterhuishouding voor de landbouw. De onderwerpen 
hadden betrekking op de wijzen van voorkomen van water in de grond, op stromings- 
wetten, op de wateropname door de plant in algemene zin en verder op cultuur- 
technische maatregelen, waarbij voor zover het de eisen der cultuurgewassen betreft, 
werd uitgegaan van practische ervaring van landbouwers en landbouwvoorlichtings- 
dienst. 

Wij hebben het thans aangedurfd wederom een bijeenkomst te beleggen, omdat 
wij van mening waren, dat de resultaten van meer bijzondere proefnemingen over 
De samenhang tussen waterstand en, gewasgroei van de laatste jaren en ook de bij de 
proeven toegepaste methodiek een bespreking onder vakkundige belangstellenden 
alleszins wettigden en ook onder aller aandacht gebracht moesten worden ter wille 
van morele en practische steun in de toekomst. Voorheen was het onderzoek van 
BLAAUW over de betekenis van de grondwaterstand voor de bloembollencultuur 
vrijwel het enige systematisch opgezette onderzoek op dit gebied. Thans zijn ver- 
schillende onderzoekingen verricht en is de weg geopend voor het verkrijgen van 
meer kennis in deze richting. 

De titel van deze voordrachtenreeks werd zeer bewust gekozen, aangezien be- 
perking ons gewenst voorkwam. De verschillende proeven hebben betrekking op 
gronden, maar grondwaterspiegel met het zich daarboven bevindende en daarmee 
in verband staande water zozeer binnen het bereik der plantenwortels komen, dat de 
grondwaterstand zelve als correlatieve factor bij de bewerking van de resultaten 
Iran worden gebruikt. Buiten beschouwing blijven dus de gevallen, waar men alleen 
met de vochthuishouding van de grond te maken heeft zonder aan de waterstand, 



die zich op grote diepte bevindt, te denken. Het spreekt vanzelf, dat de inleiders 
er zich van bewust zijn, dat de plant niet ,,van het grondwater drinkt", zodat men 
ook bij de door hen behandelde gevallen eigenlijk met de waterhuishouding boven 
phreatisch vlak en gesloten capillair gebied te maken heeft, maar zij gaan er van uit, 
dat de verhoudingen boven het phreatisch vlak zozeer door de waterstand worden 
bepaald, dat deze laatste grootheid in eerste instantie als correlatieve factor bij hunne 
beschouwingen gebruikt kan worden. Verder is de proefmethodiek zo, dat men in 
tweede instantie wel terdege met chemische en physische grootheden van de bodem 
boven het phreatisch vlak rekening houdt; dit zal vooral bij de inleiding van Ir VISSER, 
maar ook bij die van Ir 'T HART en Dr GOEDEWAAGEN duidelijk worden. 

Waarschijnlijk zal de vraag opkomen, of er onder de zeer variërende practische 
omstandigheden wel van een bepaalde verhouding tussen. grondwaterstand en 
vochthuishouding boven het phreatisch vlak sprake is en verder of die waterstand 
wel voldoende nauwkeurig gemeten kan worden. Wij kunnen mededelen, dat bij 
de proefnemingen ter zake vele gegevens hieromtrent worden verzameld, zodat het 
te zijner tijd misschien zin zal hebben een bespreking te wijden aan bijzondere 
onderzoekingen betreffende de vochthuishouding van de grond boven het phreatisch 
vlak en over de bij de verschillende onderdelen van deze problemen gevolgde meet- 
methodiek. 

Tenslotte spreekt het evenzeer vanzelf, dat de inleiders zich niet strikt houden 
aan de hierboven geschetste begrenzing van het onderwerp. Zo worden in het resumé 
van Ir 'T HART ook resultaten, met beregening verkregen, even aangestipt. Vooral 
de inleiding van Dr GOEDEWAAGEN leent zich er toe om het causale element meer 
naar voren te halen. Dit zal ook ter kruiding van het geheel geschieden. Wij hebben 
hierin aanleiding gevonden de lezing van Dr GOEDEWAAGEN na de pauze te plaatsen. 
In de inleiding van Dr GOEDEWAAGEN komen wij ook af en toe op het physiologisch 
gebied. Wij meenden het programma echter te zeer te overladen, wanneer wij een 
voordracht geheel zouden wijden aan de watervoorziening van de gewassen,-vanuit 
plantenphysiologisch gezichtspunt bekeken, al zou dit op zichzelf misschien gewenst 
zijn om te waken tegen een al te schematische voorstelling van de oplossing van 
het gestelde probleem, waartoe correlatieve beschouwingen vaak aanleiding geven. 
Wellicht kan deze richting in een volgende bijeenkomst eens behandeld worden. 

Tenslotte wijs ik er op, dat de voordracht van I r  VISSER het eerst gehouden zal 
worden, omdat de heer VISSER een uiteenzetting geeft, weke proefschema's bij de 
bestudering van het gestelde probleem gevolgd kunnen worden en door hem en de 
andere inleiders ook gevolgd zijn, en verder ook, omdat Ir 'T HART bij de opzet van 
zijn proevenserie en bij de bewerking van zijn resultaten gebruik maakte van de 
door Ir VISSER aangegeven richtlijnen. 



11. METHODIEK VAN HET ONDERZOEK NAAR DE 

GEWENSTE ONTWATERINGSDIEPTE 

W. C. VISSER 

Cultuurtechnische Dienst, Utrecht 

Het onderzoek naar de betekenis van de waterbeheersing voor de groei van 
landbouwgewassen heeft zich gedurende vele honderden jaren bewogen in de regionen . 

van de practische ervaring. Behoudens in enkele incidentele proeven heeft het 
wetenschappelijk onderzoek zich met deze sterk practisch georiënteerde vraag- 
stukken weinig bezig gehouden. 

Deze afzijdigheid valt op. Men vraagt zich af wat hiervan de oorzaak kan zijn 
geweest. Vermoedelijk waren er vele oorzaken. Het landbouwkundig onderzoek 
was wellicht te veel geabsorbeerd in het bemestings- en variëteitenonderzoek. 
Daarnaast stond wellicht de kennis omtrent waterhuishoudingszaken in de practijk 
op voldoende hoog peil om directe hulp van wetenschappeïijke zijde tot zekere 
hoogte overbodig te doen zijn. Naar ons voorkomt zal men hiernaast niet mogen 
vergeten, dat ook technische moeilijkheden het aanvatten van onderzoek zullen , 

hebben. doen afschrikken. 
Van principiële betekenis is, dat het waterhuishoudingsonderzoek zo ontoe- 

gankelijk is voor het experiment in de engere zin van het woord. Men kan zeer 
moeiïijk welomschreven toestanden, welke met die in de practijk overeenkomen, 
bewust en naar wens tot stand brengen. Vergraven bijvoorbeeld verandert de normale 
structuur en de toestand van de capillairen, een kunstmatig beheerste waterstand, 
verhoudt zich abnormaal tot de optredende regen en verdamping, lagen met een 
slechte structuur in de ondergrond zijn practisch niet te verwerkelijken enz. Pot- 
proeven en lysimeterbakken staan dientengevolge steeds bloot aan de verdenking 
uitsluitend voor kunstmatige omstandigheden een inzicht te geven. 

Men kan in vele gevallen slechts vooruitkomen door van de gebruikelijke experi- 
mentele techniek afstand te doen en de toestanden in het veld op te zoeken en aan 
een beoordeling te onderwerpen. De daarbij naar voren komende moeilijkheden 
worden dan door geïntensiveerde waarneming en zorgvuldiger bestudering te boven 
gekomen. 

Men zou drie typen van onderzoekingstechniek kunnen onderscheiden en wel: 
1. Het onderzoek door middel van het grote proefveld. 
2. Het monsterplekkenonderzoek met onderscheiding naar factorencomplexen. 
3. Het monsterplekkenonderzoek met onderscheiding naar groeifactoren. 

Van deze methoden een overzicht te geven lijkt van belang als gevolg van het 
aanvangsstadium, waarin het waterhuishoudingsonderzoek zich bevindt. In die 
gevallen, waar de kennis van de reactie van de gewassen op de waterhuishouding 
voldoende belangrijk is, zal men bij de tegenwoordige stand van kennis nog niet 
aan het verrichten van speciaal onderzoek kunnen ontkomen. Bij deze vraagstukken 
blijkt veelal het geld en practisch steeds de tijd in het minimum te zijn en hoort 
men veelal de vrees uitspreken, dat onderzoek te lang zal duren. Ten einde aan hen, 



die over het al dan niet laten uitvoeren van onderzoekingen omtrent waterhuishoucl- 
kundige vraagstukken zullen moeten beslissen, een indruk te geven waar het om 
gaat, volgt hierna een overzicht van de voordelen en bezwaren van elk der drie 
methoden, terwijl een aantal voorbeelden demonstreren wat de begrenzingen zijn 
van de volgens de verschillende wegen verkregen resultaten. 

' 

Te voren dient echter eerst te worden behandeld, welke eigenschappen men zal 
moeten vaststellen. Hiervan zullen de organisatie en methodiek van het onderzoek 
beide min of meer moeten afhangen. 

2. , ~ R D  VAN DE TE VERRICHTEN W-4ARNEBTlXGEN 

Het verrichten van onderzoek naar de betekenis van de waterhuishouding stelt 
voorop, dat men de van belang zijnde eigenschappen met een getal weet weer te 
geven. Men komt voor de vraag te staan, welke eigenschappen en welke getallen 
men zal moeten kiezen. De keuze is verwarrend groot. Het aantal waterhuishoildings- 
karakteristieken is enorm, de betekenis, vooral in onderlinge vergelijking, is on- 
voldoende bekend. 

In het algemeen zal men twee begrippen moeten onderscheiden en wel: 
1. De voorraad. 
2. De opnamemogelijkheid door het gewas. 

Het begrip v o o r r a a d zal duidelijk zijn. De o p n a m e m o g e l ij k h e i d 
vraagt nader commentaar. Deze zal afhangen van de spanning van het water in en 
buiten de plant, dus van het potentiaal verval. Aan de grond zou men het gedeelte 
van het potentiaal verval, dat door de spanningen in de bodem beheerst wordt, 
kunnen vaststellen. Deze potentiaal komt overeen met de capillaire spanning van 
het water. 

Bij gronden met ondiepe grondwaterstand (polderland) kan men de capillaire 
spanningeii in voldoende mate definiëren door de diepte van het phreatisch vlak. 
De vochtvoorraad is hierbij ook bij grofzandige gronden groot en de voorkomende 
verschillen in vochtvoorraad hebben geen merkbare invloed. Bij diepe grondwater- 
stand (Veluwe, Limburgse heuvels) is de capillaire spanning geheel afhankelijk 
van de vochtvoorraad, dus van de hoeveelheid hangwater. Hier is de diepte van het 
grondwater geen belangrijke factor mee- In het tussen gelegen gebied hangt de 
productiviteit van de grond van beide eigenschappen af en zal men ontwaterings- 
diepte en vochthoudend vermogen beide moeten kennen om de waterhuishouding 
voldoende te kunnen kenschetsen. Voor ondiep wortelende gewassen, zandige, zeer 
zware of dichte gronden ligt de grens voor de ontwateringsdiepte relatief laag, b.v. 
1,50 m; voor diep wortelende gewassen en gronden met een goede capillaire vocht- 
verdeling ligt deze grens hoger, b.v. op 2,50 m en meer. Men zal de gevallen met een 
onvoldoende regeling van de grondwaterstand moeten onderscheiden van de ge- 
vallen, waar verdroging optreedt. 

In  de hier te houden beschouwing zal alleen aandacht worden geschonken aan 
die gevallen, waar de verdroging niet in belangrijke mate optreedt en de voorraad 
dus van ondergeschikt belang is. Dit doet zich in ons polderland voor en is wegens 
het grote oppervlak van deze gronden voor ons land het meest belangrijk. 

De weergave van de waterhuishouding bij ondiep ontwaterde gronden wordt 



bij de Cultuurtechnische Dienst vanuit twee verschillende gezichtspunten bekeken 
en wel enerzijds hydrologisch, anderzijds echter meer vanuit bodemkundige gezichts- 
hoek. Deze beide methoden staan naast elkaar, vervangen elkaar soms of vullen 
elkaar aan. Onderzoek naar parallelisatie van beide methoden is nog niet tot volle 
bevrediging gelukt. 

De hydrologische weergave van de ontwateringsdiepte onderscheidt naast een 
gemiddelde grondwaterstand de fluctuaties om dit gemiddelde. Deze fluctuaties 
kunnen cyclisch zijn met lange of korte periode, zoals dag- en jaarschommelingen. 
Daarnaast komen onregelmatige schommelingen voor. De onregelmatige variaties 
in de waterstand zijn thans nog zeer moeilijk binnen het kader van het waterhuis- 
houdingsonderzoek een plaats te geven. Het lijkt waarschijnlijk, dat de betekenis 
gering is. De regelmatige schommelingen zijn beter te behandelen. 

Het blijkt, dat, wanneer men de waterstandsfluctuaties van een bepaalde water- 
standsbuis uitzet tegen de standen, opgenomen in een andere buis, het verband zeer 
behoorlijk lineair is. 's Winters zullen in beide buizen de waterstanden hoog zijn, 
in de zomer echter in beide ook tegelijk laag (zie fig. 1). Geeft men nu de fluctuatie 
van de waterstanden weer door de gemiddelde diepte en door de hellingstangens 

FIG. 1. De fluctuatie van de 
grondwaterstanden van 
een aantal peilbuizen 
binnen een hydrologisch 
homogeen gebied kun- 
nen gemakkelijk ver- 
gelijkbaar worden ge- 
maakt door de standen 
van alle buizen tegen de 
overeenkomstige stan- 
den ven steeds dezelfde 
vergelijkingsbuis uit te 
zetten. De punten rang- 
schikken zich om een 
rechte lijn, welke door 
het midden (kruisje) en 
de hellingshoek kan 
morden getypeerd.' Tg n 
is de grondwaterschom- 
melingsmaat . 
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van de lijn, die bij vergelijking van de standen bij een aantal buizen met steeds 
dezelfde vergelijkingsbuis wordt gevonden, dan kan als karakteristiek voor de 
variatie in de grondwaterstand de golfbeweging zelf vervallen. Door de vergelijking 
met steeds dezelfde waterstandsbuis zijn alle waarnemingsseries op dezelfde golfvorm 
herleid. Men kan dus volstaan met de gemiddelde diepte van de waterstand en de 
hellingshoek van de lijn als maat voor de grootte van de schommelingen. 

Een voorbeeld van een dergelijke bewerking geeft figuur 2. Hier werd de opbrengst 
van aardbeienvelden uitgezet tegen deze schommelingsmaat, hetgeen de omkringde 
punten in de grafiek opleverde. Deze vallen nog vrij onregelmatig om de door de 



punten getrokken lijn heen. Dit vindt zijn oorzaak in verschil in fosforzuurrijkdom 
van de verschillende percelen. Zet men de loodrechte afwijking van de punten ten 
opzichte van de lijn uit tegen het getal voor de fosforzuurrijkdom (P-citr), dan blijkt 
het, dat een wel zeer nauwe relatie tussen de opbrengst, de fluctuatie van het grond- 
water en de bemestingstoestand bestaat. Zou men eerst alle opbrengsten op een 
gelijk P-citr cijfer herleid hebben, dan zou men een zeer nauwe aansluiting van de 
punten om de lijn voor de grondwaterschommeling hebben gevonden. 

2ûü r Opbrengst FIG. S. De grondwaterschommelingsmaat 
kg is een belangrijke groeifactor. De 

Q opbrengst van aardbeien loopt bij 
toenemende schommeling sterk 
achteruit. Een niet onaanzienlijke 
restvariatie blijkt geheel te kun- 
nen worden verklaard uit de fos- 
forzuurrijkdom van het perceel, 
zie ingezette figuur. 
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Wanneer men de waterstand als basis van het onderzoek neemt, dan is men 
verplicht gedurende ten minste een jaar elke twee tot vier weken de buizen te con- 
troleren. Veelal zal men geen jaar tijd krijgen om een onderzoek te doen. Ook zal 
dit veelal meer personeel kosten dan men beschikbaar kan stellen. De vraag komt 
dan naar voren, of men bij een kort bezoek waarnemingen aan het profiel kan ver- 
richten, die in meer of mindere mate de waterstandswaarnemingen kunnen ver- 
vangen of aanvullen. 

Een enkeh waterstand is gemakkeïijk op te nemen. Boort men 's morgens een 
gat, dan kan men 's avonds de grondwaterdiepte meestal wel opmeten. 

De schommelingen leveren meer moeite op. Deze karakteristiek kan men echter 
vervangen door indirecte gegevens, b.v. door het slibgehalte van verschillende lagen 
in het profiel, door schattingscijfers omtrent de diepte tot waar lucht is doorge- 
drongen, of door gegevens, welke de doorlatendheid op andere wijze kenschetsen, 
zoals het ijzergehalte in de ondergrond of het verschil tussen de slootwaterstand 
en de grondwaterstand enz. 

Het slibgehalte bij kleigronden kan met vrij grote nauwkeurigheid te velde 
worden geschat. Het onderzoek van de verzamelde gegevens wijst uit, dat een 
duidelijk en ten dele waterhuishoudkundig behoorlijk verklaarbaar resultaat wordt 
verkregen. 



In fig. 3 ,4  en 5 wordt een overzicht gegeven van een resultaat bij gerst op noorde- 
lijke zeeklei. De slibschattingen zijn hier nog in klassen geschied, welke ongeveer 
met 9% slib overeenkomen. De bovenste 30 cm blijken bij voorkeur een slibgehalte 
van omstreeks 40% te moeten bevatten, hogere en lagere gehalten zijn nadelig. 
Een zware tweede laag is een voordeel. Dit zijn, naar ons voorkomt, beide gevolgen 
van voedingskwesties. De laag van 70 tot 120 cm mag echter niet te zwaar zijn. 
Men zou dit kunnen verklaren uit een verminderde doorlatendheid, die het gevolg 

van het toenemende slibgehalte is en oorzaak is van versterkte grondwaterschom- 
melingen. 

In fig. 6, 7 en 8 wordt eenzelfde resultaat voor kersen op rivierklei gegeven. 
In de bouwvoor ziet men weer hoe een zware grond vermoedelijk wegens grotere 
voedselreserve een voordeel is. In de diepere lagen is echter de zwaardere klei door 
zijn ondoorlatendheid een nadeel, waarvoor wij ook weer de grote grondwaterstands- 
schommelingen verantwoordelijk stellen. De hoge grondwaterstand kan vermoedelijk . 

wel verklaren, dat in fig. 7 het hoge slibgehalte ongunstig werkt. In fig. 4, welke 
voor diepe ontwatering werd gevonden, is de laag van 30-70 cm diepte niet met 
water verzadigd en dientengevolge voor de doorlatendheid van het profiel minder 
belangrij k. 

De indringingsdiepte van de lucht wordt weergegeven door de mate, waarin op 
verschillende diepten beneden het maaiveld blauwgrijze kleuren optreden. De 
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FIG. 3, 4 en 5. In  het slibgehalte 
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schakeringen in grijs worden bij de Cultuurtechnische Dienst in zeven trappen in- 
gedeeld, nl. het totaal afwezig zijn van grijze kleuren als ene uiterste tegenover geheel 
grijs gekleurd zijn als ander uiterste. Hiertussen worden vijf trappen geschat. 

FIG. 6 ,  7 en Q .  Een tweede voor- 
beeldomtrent cle aanwijzing, 
welke het slibgehalte voor 
de grondwaterfluctuatie kan 
geven, toont de resultaten 
voor kersen op weinig diep 
ontwaterde rivierklei. Het 
feit, dat bij cleze ondiep 
ontwaterde groiiclen hoger 
gelegen lagen de ongunstige 
reactie van hoge slibge- 
halten tonen (vergelijk fig. 
4 en fig. 5 )  leidt cle gedachte 
in de richting van veron- 
derstellingen omtrent de 
indicatieve w-aarde van het 
slibgehalte vnor cle groiid- 
waterfluctuatie. 

In hoofdzaak is bij het boniteringsonderzoek geëxperimenteerd met de diepte, 
waarop de tweede en de vijfde tussentrap optreden, de diepten van ,,?-grijs" en 
,,5-grijs". De eerste onderscheiding geeft aan tot welke diepte de lucht practisch 
ongehinderd kan doordringen, de tweede onderscheiding tot waar men door het 
steeds meer ontbreken van lucht mag aannemen, dat de wortels van niet aan moeras- 
omstandigheden aangepaste planten uiterlijk zullen kunnen doordringen. 

In fig. 9 vindt men de invloed van de diepte van ,,a-gris" op kersen op rivierklei. 
Uit deze lijn blijkt duidelijk de wenselijkheid van verdiepen van de goed doorluchte 

- zone. 

FIG. 9. De te velde cloor Meurbeoorcleling ge- 
schatte diepte van het onbelemmerde 
doordringen van de lucht typeert mede 
de productiviteit van de groiid. De curve 
geeft de reactie van kersen op rivierktei 
weer. Uit de diepte van cle kleurscha- 
kering ,,?-grijsM kan men tot een ge- 
wenst slootpeil besluiten. 

In fig. 10 wordt de invloed van de diepte van ,,s-grijs" weergegeven, welke voor 
tarwe op zeeklei geldt. Het valt op, dat men hier een optimumcurve vindt, welke 



men niet zou hebben verwacht. Toch is dit een gebruikelijk resultaat. De verklaring 
in verband met hydrologische verschijnselen is in dit geval niet geheel duidelijk. 
Nu is onze ervaring met luchthuishoudings karakteristieken zeer gering, zodat het 

FIG. 10. De kleurschakering ,,a-grijs" geeft m n  
+ tot welke diepte de lucht hoogstens 

doordringt. Deze maat hangt deels 
samen met de grondwaterdiepte. Voor 
het vrijwel steeds optreden van een op- 
timum curve, hier voor tarwe op zeeklei 
weergegeven, ontbreekt de verklaring 
nog. Verdiepen van de ontwatering 
stunuleert blijkbaar ook ongewenste 
invloeden. 
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niet kunnen verklaren van resultaten in de eerste jaren wel geen zeldzaamheid zal 
blijven. In elk geval houdt dit resultaat een waarschuwing in om het terugdringen 
van de reductiezone naar diepere lagen in de grond niet al te zeer te stimuleren of 
althans zich er wel op te bezinnen, dat bij ontwateringsdiepten, die thans geenszins 
overdreven schijnen, tegenslagen niet uitgesloten zijn. 

Het ijzergehalte van de grond, dat evenals de waarden voor de grijsheid geschat 
wordt en wel in vijf klassen, blijkt samen te hangen met de doorlatendheid van de 
betreffende laag. Dit onderzoek lijkt veelbelovend, doch is nog in bewerking. Het 
laat zich aanzien, dat men ook op deze wijze de indruk omtrent grootte van de 
grondwaterschommeling zal kunnen verfijnen en hieruit een maat zal kunnen 
destilleren, welke van belang zal zijn voor het opbrengend vermogen van de grond 
en eveneens voor de beheersing van de slootwaterstanden in verband met de mogelijk- 
heid tot het dempen van deze grondwaterspiegelfluctuaties door een tegengesteld 
lopend peil in de sloot in te stellen. Hieromtrent is echter nog geen resultaat van 
onderzoek voorradig, zodat dit punt niet verder ter sprake behoeft te komen. 

Met de verschillen in sloot- en grondwaterstand is dit eveneens het geval. Wel 
werden reeds aanwijzingen verkregen, dat op deze wijze verschillen in doorlaatfactor 
snel konden worden vastgesteld, doch tot een vergeiijking met de opbrengstgegevens 
kwam het nog niet. 

Het bodemkundig onderzoek lijkt wellicht nog wat verwarrend door de ongelijk- 
soortigheid van de mogelijke waarnemingen. Aan het gestelde doel, om in de kortst 
mogelijke tijd reeds over de waterhuishouding mededelingen te kunnen doen, voldoet 
dit onderzoek, waar het ten behoeve van cultuurtechnische verbeteringen werd 
ingesteld, reeds op bevredigende wijze. 

Bij de keuze van de wijze, waarop onderzoek zou kunnen plaats vinden, zal men 
zich door de doelstelling bij de proefneming laten leiden. Soms zal grondleggend 
wetenschappelijk inzicht het doel zijn. In  die gevallen zal men voor grotere onkosten 
of tijdrovendheid niet terugschrikken. Hiertegenover zal het zuiver op practische 
vragen aansturende onderzoek staan, waarbij men over een breder front van te 



velde voorkomende omstandigheden kennis zal willen vergaren, veelal met een 
minimum aan kosten en vooral aan tijd, 

Ook zal de aandacht zich soms op de absolute hoogte van de opbrengst concen- 
treren, bijvoorbeeld wanneer men nagaat, welk ras of welke variëteit onder de 
bestaande omstandigheden het beste verbouwd kan worden. Veelal zal het echter 
meer om het kennen van de optimale waterhuishouding gaan, waarbij voor de 
opbrengst een verhoudingsgetal even belangrijk is als een absolute opbrengst. In 
dit laatste geval wordt bij de Cultuurtechnische Dienst in het groot van geschatte 
opbrengsten gebruik gemaakt. 

Op grond van deze indeling komt men tot de drie typen van proeftechniek, 
welke in de inleiding reeds werden genoemd, waarbij het tweede en derde type naar 
het gestelde doel met gewogen opbrengsten of wel met standschattingen kunnen 
worden uitgevoerd. De hiernavolgende beschouwing geeft een indruk van de voor- 
en nadelen van elke methode. 

a. Het grote proefveld 

Bij dit type van onderzoek worden de verschillende toestanden van waterhuis- 
houding kunstmatig tot stand gebracht, waarbij men grote zorg besteedt aan het 
gelijk houden van alle andere eigenschappen van het bodemprofiel. Men verwerke- 
lijkt b.v. een aantal ontwateringsdiepten, maar houdt op elk object van het proefveld 
de schommeling zo na mogelijk gelijk nul. De uitvoering geschiedt in waterstands- 
bakken of op speciaal daartoe aangelegde proefvelden met kunstmatige watertoe- 
of afvoer. 

Deze methode is wegens de nauwkeurige beheersing van de waterhuishouding 
zeer exact en leent zich in het bijzonder voor alle vraagstukken, die met tijdelijke 
grondwaterstandsverhoging of -verlaging samenhangen. De proefvelden zijn nogal 
kostbaar, vooral gezien het feit, dat per proefveld slechts over een enkele grondsoort 
in slechts een enkele omstandigheid, wat de nevenfactoren (bemesting, behandeling) 
betreft, een uitkomst wordt verkregen. 

Van deze proefvelden zullen er wegens de kosten slechts weinige ontstaan. 
Vragen omtrent de invloed van nevenfactoren op de ligging van het waterhuis- 
houdingsoptimum ( b . ~ .  vergt arm land een andere ontwateringsdiepte dan zwaar 
bemest land, hoe is de invloed van de cliepte van ondoorlatende of poreuze lagen 
op het ontwateringsoptimum?) zijn met dit type van onderzoek moeilijk te bestu- 
deren. Deze werkwijze heeft een sterk wetenschappelijke inslag. Als grondslag voor 
in de practijk te treffen maatregelen lijkt het ons een te eenzijdige opzet te hebben, 
al kan het in bepaalde gevallen van groot nut zijn (b.v. de proeven van BLAATJW 
met bloembollen). Binnen het geheb kader van studie is het grote proefveld wegens 
de kwaliteit op wetenschappelijk gebied en ongeacht de vrij grote bezwaren, welke 
er aankleven, zeer waardevol. 

Voor een voorbeeld van dit type van onderzoek zij men verwezen naar de voor- 
dracht van Dr HOOGHOUDT. 

b .  Monsterplekkenonderzoek met onderscheiding naar factorencmp1eze:elz 

Bij dit type van onderzoek doet men afstand van de kunstmatige verwerkefijking 
van waterhuishoudingstoestanden, maar zoekt die op in het terrein. Omdat men 
echter geen zandgrond met een kleigrond kan vergelijken, komt hier de eis bij, 



slechts die velden te nemen waar de overige omstandigheden zoveel mogelijk gelijk 
zijn. Men kiest dus uit de veelheid, welke de natuur biedt, die gevallen, welke op 
eenzelfde profieltype slaan, waar de bemestings- en cultuurtoestand zoveel mogelijk 
overeenkomt en waar bij voorkeur dezelfde variëteit van een gewas op wordt ver- 
bouwd. Het ideaal alle nevenfactoren gelijk te kiezen, is slechts bij grove benadering 
te bereiken, beter overigens naarmate men uit een groter aantal bekende gevallen 
kan kiezen. 

Dit type van proefneming heeft, vooral indien men het met gewassentaxatie 
combineert, het voordeel een uiterste aan eenvoud, snelheid en geringe kosten te 
vertegenwoordigen. Een ingewerkte kracht kan het op deze wijze maximaal bereik- 
bare resultaat aan conclusie bij een gemiddelde polder of gemiddeld groot ruil- 
verkavelingsgebied binnen een week afleveren. De methode leent zich dientengevolge 
speciaal voor een snelle oriëntering ten bate van op de uitvoeringspractijk gericht 
onderzoek. 

Zonder bezwaren verkrijgt men deze voordelen van snelheid echter niet. Wanneer 
men de percelen naar een bepaalde eigenschap ordent, b.v. naar de ontwaterings- 
diepte, dan kan men vrijwel zeker aannemen, dat ook andere eigenschappen tegelijk 
veranderen. Lage gronden b.v. zijn veelal minder goed bemest. Een depressie, 
gevonden bij kleinere ontwateringsdiepte, kan dus wel voor een groter of kleiner, 
maar in ieder geval onbekend deel aan de bemesting liggen. Men is bij een gevonden 
resultaat nooit zeker wat de oorzaak is en kan bij gevolg niet aangeven hoe een 
verbetering bereikt kan worden. Voor een enkele ordening van het land naar boni- 
teiten kan een op deze wijze gevonden resultaat wel is waar vrij goed voldoen. Deze 
methode schiet echter tekort, indien men verder wil gaan. Deze wijze van werken 
is namelijk nogal gevaarlijk, indien men de mogelijkheid van samenhangende fac- 
toren onvoldoende in het oog houdt en verbeteringsmaatregelen beraamt op grond 
van dit eenvoudige onderzoek. Grotere diensten zijn van deze wijze van werken te 
verwachten, indien men ten aanzien van de samenhangende factoren zoveel ervaring 
heeft verkregen, dat men deze uitputtend kan aanwijzen en het resultaat eveneens 
naar de nevenfactoren kan differentiëren. Dit is dan echter een overgang naar de - - 
volgende proefmethodiek. 

In de figuren 11,12, 13, 14, 15 en 16 vindt men de resultaten voor een geestgrond, 
bepaald in een 900 ha groot ruilverkavelingsgebied. Er werden hier 6 profieltypen 
onderscheiden, te weten: zand, overslibd zand, zandige klei en klei (plaatselijk 
,,pikH genaamd), welke profieltypen ondanks hun grote verschil in geaardheid zeer 
overeenkomstig reageren. Daarnaast werd bij veen op zand en veen op pik een 
geheel andere reactie vastgesteld. Het proefgewas is hier gras, waarvan de waarde 
door schatting werd vastgesteld. 

- 

Wanneer men de niet-venige percelen met gelijke ontwateringsdiepte met el- 
kander vergelijkt, blijkt het, dat* de zandgronden het meest opbrengen, de pikgronden 
het minst, terwijl de overslibde zanden en de zandige pik gelijk uitvallen niettegen- 
staande het zeer grote verschil in profielbouw. De verschillen in productiviteit 
zullen mogelijkerwijze uit het verschil in doorlatendheid en dus uit de grondwater- 
schommeling voortvloeien. Het onderzoek hieromtrent, dat van veel langere duur 
is dan het korte oriënterende onderzoek, dat de getoonde resultaten opleverde, is 
nog niet afgesloten. Zou men uit de verkregen zand-pik-curven concluderen, dat 
bij 70 tot 100 cm ontwateringsdiepte de optimale ontwatering voor grasland bereikt 
wordt, dan zal men wel niet ver mis zijn. Een waarschuwing leveren in dit opzicht 



evenwel de door 'T HART verkregen resultaten voor graslaild, waar een duidelijk 
optimum optreedt. 

Voor veengrond wijzen de curven op een zeer groot voordeel van een diepe ont- 
watering. Dat dit nog niet wil zeggen, dat men een zo diepe ontwatering zal moeten 
trachten te realiseren, is in verband met klink, verdroging en schaltervorming vol- 
doende bekend. 

De resultaten van deze methode kunnen veelal zeer overtuigend lijken. Niettemin 
worden deze resultaten bij de Cultuurtechnische Dienst te gevaarlijk geacht om als 
basis van verbeteringsmaatregelen te kunnen worden gebruikt. 

c. Monsterplekkenonderzoek met ondersche.iding naar groeifactoren 

De zwakke plek in het vorige type van onderzoek wordt bij deze methode om- 
zeild door, in plaats van met veronderstelde complexen van samenhangende eigen- 
schappen, te werken met een differentiatie naar alle eigenschappen afzonderlijk. 
Ook hier put men uit de grote verscheidenheid, die de natuur biedt. Beperking tot 
eenzelfde profieltype is niet meer nodig, mits men maar in staat is alle enigszins 
van belang zijnde groeifactoren door een getal vast te leggen. Om deze taak echter 
niet te gecompliceerd te maken zal men zich in het algemeen ten aanzien van de 
verscheidenheid van grondtypen een zekere beperking opleggen. 

De werkwijze maakt gebruik van bepaalde of geschatte opbrengsten van wille- 
keurige, veelal op grote onderlinge afstand gelegen percelen met dezelfde variëteit 
van het te onderzoeken gewas, zonder dat een beperking ten aanzien van bemesting, 
behandeling of profielbouw wordt gemaakt. Elke monsterplek wordt nu zo volledig 



mogelijk omschreven naar bouw en eigenschappen van de lagen tot zo grote diepte 
als bij de bewerking van de gegevens noodzakelijk blijkt, terwijl afhankelijk van 
de omvang van het onderzoek ook met de cultuurmaatregelen en de bemestings- 
toestand rekening moet worden gehouden. In  zijn uiterste consequentie levert deze 
methode een volledig milieu-onderzoek. De bewerkelijkheid van de statistische 
analyse van de gegevens pleegt hier echter grenzen te stellen. 

In  combinatie met de gewastaxatie is ook bij deze wijze van onderzoek het werk 
te velde zeer beperkt, hoewel wegens de zorgvuldige profielbeschrijving meer tijd- 
rovend en wegens het zeer gewenste chemisch grondonderzoek aanzienlijk kost- 
baarder dan de vorige methode. De bezwaren, die bij elk proefveldonderzoek plegen 
op te treden, worden hier echter geheel naqr de schrijftafel verlegd. De statistische 
analyse is zeer tijdrovend en kost bij een wat groot opgezet onderzoek al spoedig 
enkele maanden. 

Het voordeel van deze wijze van werken is gelegen in de behoorlijke betrouwbaar- 
heid, waarmede richtlijnen voor verbeteringsmaatregelen uit de resultaten worden 
afgeleid. Deze staat naar onze mening niet veel bij die van het grote proefveld ten 
achter. Hierbij komt voor practische doeleinden nog als voordeel, dat men alle in 
de practijk optredende omstandigheden in zijn beschouwing kan opnemen en daaruit 
geldige uitkomsten kan afleiden. Nadelen van deze methode zijn de tijdrovendheid, 
de moeilijkheid om personeel te vinden, dat voor deze bewerking voldoende te 
scholen is en de onzekerheid, welke thans nog bestaat omtrent de relatieve betekenis 
van de verschillende groeifactoren ten opzichte van elkander. Dit laatste bezwaar 
zal vanzelfsprekend bij toenemende ervaring verminderen. Thans brengt het echter 
nog onzekerheden mede van dezelfde aard, zij het van mindere orde als bij het vorige 
proefsysteem werden aangetroffen. 

Volgens deze methodiek van het monsterplekkenonderzoek met onderscheiding 
naar groeifactoren wordt bij de Cultuurtechnische Dienst thans gewerkt met als 
doelstelling, naast de zuiver practische beoordeling van de waarde en de verbeterings- 
mogelijkheden van de grond, geleidelijk een meer fundamentele beoordeling op te 
zetten als verantwoording zowel als contrôle op de juistheid van het thans op er- 
varing gegronde oordeel. 

Met twee voorbeelden zal worden aangetoond, welke fraaie resultaten men op 
deze wijze kan verkrijgen en wel met een voorbeeld uitgaande van de hydrologische 
karakteristieken ter beschrijving van een profiel, terwijl een ander voorbeeld van 
een bodemkundige kenschetsing gebruik maakt. 

In de figuren 17, IS en 19 wordt het resultaat weergegeven van een onderzoek 
naar de meest gewenste ontwateringsdiepte voor aardappelen op Zeeuwse klei. 
Hier is het gehele profiel gekarakteriseerd door drie eigenschappen en wel het slib- 
gehalte van de bouwvoor, de gemiddelde diepte van het grondwater en de maat 
voor de grondwaterschommeling. Het lijkt zeer weinig om hiermede een geheel 
profiel te typeren. Het feit echter, dat door de willekeurige maatregelen van de mens 
zowel het peil in de verschillende polders als de grondwaterfluctuaties uit de natuur- 
lijke samenhang zijn losgebroken en dus op deze punten geen ernstig storende 
correlaties met andere eigenschappen van de bodem te verwachten zijn, maakt, 
dat voor de twee genoemde eigens'chappen de gevonden curven wel te vertrouwen 
zullen zijn. Deze storende factoren kunnen wel een onjuiste curve opleveren ten 
aanzien van het slibgehalte, maar dit is voor de ontwateriiigsplannen niet van belang. 

Yoor het slibgehalte werd overigens de gebruikelijke invloed gevonden, die een 



F I ~ .  17. De hydrologische karakterisering 
van een profiel gelukte bij een onder- 
zoek op Zeeuwse klei, gewas aard- 
appelen, voortreffelijk met de grond- 
waterdiepte, de grondwaterschom- 
meling en het slibgehalte van de 
bouwvoor. Voor de grondwater- 
diepte blijken zowel een te hoge als 
een te lage stand snel zeer schadelijk 
te worden. Men zal met het steeds 
dioper wegrnalen van het water niet 
ongelimiteerd mogen voortgaan. 

FIG. 18. Naarmate het grondwater sterker 
schommelt, daalde de oogst van de 
aardappelen sterker. Zie ook fig. S. 
Een scherpe waterbeheersing door 
drainage en door opstuwing van het 
slootwater kan zeer aanzienlijke 
verbeteringen teweeg brengen. De 
toekomst eist een op proefneming 
gefundeerde bemaliigspolitiek. 

250 Opbrengat 

k g  t F m .  19. Het slibgehalte van de bouwvoor 
blijkt een belangrijke component te 
zijn bij het typeren van het profiel. 
Bij aardappelen op Zeeuwse klei 
voldoet de zwaarste grond het beste. 
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grotere opbrengst bij een stijgend slibgehalte veroorzaakt. De ontwateiingsdiepte 
blijkb niet te groot te mogen worden gekozen. Hiermede houdt de practijk onvol- 
doende rekening. Van groot belang blijkt ten slotte een goede beheersing van het 
grondwaterniveau te zijn, aangezien 's winters een diep ontwateringspeil en inten- 
sieve drainage wenselijk is, t e r 4 1  's zomers echter het hoog opzetten van het sloot- 
peil en aanvoer van zoet water, waar dit mogelijk is, zeker zal moeten worden over- 
wogen. 

Voor dit onderzoek werden proefveldjes aangelegd, grondwaterstanden herhaal- 
delijk afgelezen, de aardappelen gerooid en gewogen en mij aanzienlijke geldmiddelen 
gebruikt, althans indien men dit met een onderzoek met bodemkundige kenschetsing 
vergelijkt. De resultaten met gewogen opbrengsten doen echter vertrouwenwekkend 
aan en hebben dit wellicht voor op een uitkomst, die geheel op taxaties berust en 
die een buitenstaander toch altijd met wat meer argwaan beschouwt. 

Het bodemkundig getypeerde voorbeeld vindt men in de figuren 20 t/m 27 weer- 
gegeven. Het behandelt hier de stand van pruimenboomgaarden op rivierafzettingen. 
Alle gegevens zijn door taxatie bepaald met uitzondering van die voor de pH, die 
stammen van analyses, welke toevallig in monsters van de grond van een aantal 
van de getaxeerde boomgaarden bleken te zijn verricht. 

0 O FIG. 20, 21, en 22. In de figuren 
O 20 t/m 27 worden de resul- 

taten van een uitgebreide 
O studie van de invloed van 

het milieu or, de stand van 
pruimen gegeven als een 
voorbeeld van het monster- 
plekkenonderzoek met on- 
derscheiding naar groeifae- 
toren. Het slibgehalte werkt 
in de bovenste laag (fig. 
20) gunstiger naarmate het 
hoger is. In de tweede laag 
(fig. 21) werkt het juist on- 
gunstiger. In de derde laag 
(fig. 22) treedt eenoptimum 
op. Dit vormt een minder 
goed te verklaren tegen- 
stelhg met de figuren 5en 8. 
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Men vindt achtereenvolgens weergegeven hoe de pruim op toenemend slibgehalte 
van de verschillende lagen van de grond reageert. Hierin ziet men, naar ons voor- 
komt, een zekere aanwijzing van drainagebehoefte bij hoge slibgehalten in de onder- 
grond. Hierop volgen twee grafieken, welke de invloed van de doordruigingsdiepte 
van de lucht, door de indicaties ,,a-grijs" en ,,5-grijs" getypeerd, in beeld brengen. 
Deze figuren wijzen op de wenselijkheid van een verdieping van de doorluchte zone, 
welke echter niet onbegrensd is, gezien de 5-grijs lijn. De figuur voor de pH wijst 
slechts zeer zwak op het welbekende goede productievermogen van weinig uit- 
geloogde ponden. Dat deze grafiek weinig fraai uitvalt, vindt overigens wellicht 
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zijn oorzaak mede in de minder grote geschiktheid van de pH voor dit soort studies. 
Hierbij benadert men een gebied, dat ten aanzien van bodemkundige kenschetsings- 
getallen nog vrijwel onbetreden is, namelijk het onderzoek naar de voor typering 
meest geschikte karakteristieken. 

100r Taxatie o FIG. 23 en 24. De cloorluchtinesdiepte wordt door 
O A 

O fl 
de kleurschakeringen -grijs en 5-grijs weer- 
gegeven. Een diepe zone met ongestoorde 

90 O toetreding van de lucht is een voordeel (fig 
O 23, zie ook fig. 9). De uiterste diepte van 

doordringen vin de lucht lijkt echier niet 
te zeer te mogen dalen, noch te hoog te 
mogen liggen (fig. 24, zie ook fig. 10). 

Diepte ijs 

i n  90 cm 30 

Interessant ten aanzien van de waterhuishoudingsaaag is ten slotte het resultaat, 
dat voor de meest gewenste ontwateringsdiepte werd gevonden. Bij splitsing van 
de waarnemingen voor jonge en voor oude boomgaarden bleek, dat de jonge boom- 
gaarden een aanzienlijk hogere grondwaterstand verlangen dan de boomgaarden, 
die reeds langer bestaan. Splitst men naar diepe en ondiepe waterstanden, dan 
blijken bij ondiepe ontwatering de jonge bomen het eerst goed te doen om later 
achter te blijven, duidelijk wegens een dan niet meer passende ontwateringsdiepte. 
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100 kTaxetie o 0 FIG. 25. Bii het hier bes~roken onderzoek met vruimen 
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O -  stinden alleenAgegevens over de in vol- 
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de verzadigingstoestand ktmt in de grafiek 
slechts zeer zwak tot uiting en zal in werke- 
lijkheid wel sterker zijn. Tegen het tezamen 
bewerken van gegevens van het grondonder- 
zoek en veldbodemkundige waarnemingen be- 
staat geen bezwaar. 

Op diep ontwaterde gronden komen de bomen in het begin slecht aan de gang en 
gaan het eerst op latere leeftijd goed doen. Verdiepen van de ontwatering in een 
fruitteeltgebied brengt, zoals men ziet, dus ook minder gewenste gevolgen met zich 
mede. Een afzonderlijke peilbeheersing - onderbemaling dus - lijkt hier een 
belangrijke mogelijkheid tot kostprijsverlaging te zijn. 



Het onderzoek, waarvan de boven besproken figuren de resultaten vormden, 
is gebaseerd op schattingen, welke maar weinig tijd vroegen, terwijl de bewerking 
van deze gegevens, hoewel tijdrovend, voor een groot deel in perioden van regen- 
verlet tussen het andere werk door liep. Het is dientengevolge zeer weinig kostbaar 

FIG. 26. De diepte van het grondwater 
moet voor jonge vruchtbomen 
gering zijn (fig. a), voor oudere 
bomen daarentegen groter (fig. 
b). Bij fruitteelt zal detailont- 
watering per boomgaard wellicht 
toekomst blijken te hebben. 

geweest. Wij beschouwen het als één van de zeer aantrekkelijke kanten van het 
monsterplekkenonderzoek met onderscheiding naar groeifactoren, dat het een zo 
onhandelbaar en moeilijk studie-object als dat van vruchtbomen op zo exacte wijze 
binnen de grenzen van het wetenschappelijk onderzoek kan halen, dat hiervoor 
slechts zeer bescheiden middelen vereist zijn, dat de kwantitatieve eisen van per- 
soneel gering zijn, zij het dat de kwaliteitieve eigenschappen, welke men aan het 
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FIG. 27. Bij ondiepe ontwatering doen 
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regeling vergen met lagere grond- 

t 
waterstand naarmate de bomen 
ouder worden (zie fig. 26). 

technisch personeel moet stellen, zeker hoog zijn en dat ten slotte op deze wijze 
resultaten kunnen worden bereikt, die een probleem .van geheel onverwachte kant 
belichten. 

De Cultuurtechnische Dienst tracht vooreerst zoveel mogelijk volgens de richt- 
lijnen van deze methode van onderzoek de bestaande vragen te bestuderen. Andere 



methoden, voor zoverre ze tijdrovender of duurder zijn, zullen pas worden gebruikt, 
wanneer het te verrichten onderzoek de grenzen van de hierboven omschreven 
werkwijze gaat overschrijden. 

De techniek van het vergelijken van willekeurige percelen met elkander is in 
- 

ons land reeds geruime tijd in zwang, maar heeft nog niet de bekendheid en het 
vertrouwen verkregen, dat het onderzoek volgens het ceteris p r ibus  principe, het 
gebruikelijke proefveldsysteem dus, thans algemeen wordt geschonken. 

De gebruikelijke vraag, die men ten aanzien van de vergelijking van willekeurige 
percelen stelt, is op welke wijze men kan voorkomen, dat, wanneer samenhang 
tussen twee variabelen optreedt, men een deel van de invloed van de ene factor 
op rekening van de andere stelt. Hoe kan men weten of een perceel, dat goed bewerkt 
en goed bemest wordt, hoge opbrengsten geeft ten gevolge van deze bewerking of 
door de goede bemesting. De oplossing van deze vraag vindt men door een aantal 
goed bewerkte percelen met verschil in bemestingstoestand op te sporen of door 
enkele percelen met goede bemestingstoestand onderling te vergelijken, tvaarbij 
de behandeling verschillend intensief plaats vindt. 

Het te boven komen van de moeilijkheden ten gevolge van correlatie tussen de 
groeifactoren is, van practisch standpunt bezien, het kernprobleem bij deze vraag- 
stukken. Andere moeilijke punten van meer theoretisch statistische aard zullen 
hier buiten beschouwing blijven, omdat deze voor het vertrouwen in de resultaten 
over het algemeen niet van overheersend belang zijn. 

Aan de hand van de figuren 28 tlm 31 kan men zich een indruk vormen van de 
wijze, waarop men de correlatie tussen de invloed hebbende factoren onschadelijk 

FIG. 28. Samenhang tussen fac- 
toren kan tot geheel on- 
juiste resultaten bij de 
studie leiden. In deze 
figuur wordt de curve 
voor de invloed van het 
slibgehalte in de bouw- 
voor op de opbrengst ge- 
geven zonder met het 
slibgehalte van de tweede 
laag rekening te houden. 
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maakt en op welke wijze dit zich in het resultaat uit. I n  fig. 27 vindt men de stippen- 
kaart weergegeven, welke het effect van het slibgehalte in de bouwvoor aangeeft. 
Deze kromme werd gevonden, nadat de invloed van de ontwateringsdiepte reeds 
uit de taxatiewaarden geëlimineerd was. Deze eliminatie is verantwoordelijk voor 
het ontstaan van taxatiewaarden boven 100%. Nu blijkt echter (zie fig. 28), dat 
het slibgehalte van de eerste en de tweede laag nogal sterk samenhangen. Het is 
dus geenszins zeker, dat het gevonden effect in fig. 28 inderdaad aan het slibgehalte 
van de bouwvoor moet worden toegeschreven en dat hier niet een besmetting door 
de samenhangende invloed van de tweede laag in het effect voor het slibgehalte van 
de bouwvoor mede in het spel is. 
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Om dit na te gaan worden een aantal gevallen bijeengebracht, waar het slib- 
gehalte van de bouwvoor ongeveer gelijk is, terwijl dat van de tweede laag over een 
zo wijd mogelijk traject varieert. Voor deze gegevens worden het slibgehalte en de 
taxatie tegen elkander uitgezet. De lijn door deze punten verschaft een mogelijkheid 
alle taxatiewaarden op een gemiddeld slibgehalte te herleiden. Wanneer men voor 
een aantal waarden van het slibgehalte in de bouwvoor de herleidingscurven voor 
slib tweede laag vormt, terwijl tevens voor een aantal waarden van het slibgehalte 
in de tweede laag de herleidingscurven voor slib bouwvoor worden vastgesteld, dan 
kan men door middel van het zo gevormde herleidingsvlak de invloeden van de 
slibgehalten van deze twee lagen van elkander splitsen en de afzonderlijke, elkander 
niet meer beïnvloedende reactiecurven vormen. Dit resultaat wordt in fig. 30 en 
31 weergegeven. Het blijkt, dat de reactie in fig. 28 inderdaad een samenstelling 
was van een stijgende curve voor het bouwvoorslibgehalte en een dalend? curve 
voor het slibgehalte uit de tweede laag. In fig. 31 trokken wij ter vergelijking de 
lijn uit fig. 38 nog eens in. 

Door deze splitsing is een storende invloed van een correlatie tussen het slib- 
gehalte van de twee lagen geëlimineerd. Op dezelfde wijze werd ook de correlatie 
tussen de grondwaterdiepte en de zwaarte van de bouwvoor reeds verantwoord. Zou 
men nu nog een laatste bewerking uitvoeren, waarbij de correlatie tussen de grond- 
waterdiepte en de zwaarte van de tweede laag werd weggewerkt, dan bestaat er 
een contrôle op de juiste uitvoering van de bewerking, doordat men gelijke curven 
moet verkrijgen voor de langs twee wegen verkregen grafieken voor dezelfde eigen- 
schap. Slaagt deze contrôle niet, dan heeft men blijkbaar niet voldoende nauwkeurig 
gewerkt. 

Met drie eigenschappen krijgt men een enkele contrôle, met vier eigenschappen 
moeten drie gelijke curven ontstaan, met vijf eigenschappen is de contrôlemogelijk- 
heid nog met een vergelijking meer uitgebreid. 
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Heeft men op deze wijze herleidingscurven gevonden, dan corrigeert men op 
één na alle factoren uit de taxatiegevallen weg en zet deze gecorrigeerde taxaties 
uit tegen de overblijvende eigenschap. Dit levert dan de stippenkaart op, die de 
invloed van de eigenschap het meest zuiver aangeeft en waar bij elke onderlinge 

Door steeds slibgehalten 
voor de tweede laag met 
elkander te vergelij ken 
voor gelijke gehalten voor 
de eerste laag vindt men 
bovenstaande herleidings- 
curve, waarmede de taxa- 
tiewaarden tot een gelijk 
gehalte voor de tweede 
laag kunnen worden her- 
leid. 

samenhang tussen de profieleigenschappen de invloed op het resultaat ontnomen is. 
Een dergelijke grafiek leert dientengevolge het meest nauwkeurig, welk resultaat 
zal worden verkregen, indien men bijvoorbeeld de grondwaterstand doet dalen en 
alle andere factoren daarbij hetzelfde laat. 

De grafische statistiek heeft thans het niveau bereikt, waarop het mogelijk is 
complexe verschijnselen met niet-lineaire reactietypen te ontwarren. Er kan een 
begin worden gemaakt aan een zo uitgebreid mogeïijk milieu-onderzoek, waarin de 
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waterhuishouding slechts een enkele factor is, doch vermoedelijk een factor, die nog 
de meeste mogelijkheden van verbetering laat. Voor de studie van de waterhuis- 
houding, lang door vele factoren tegengehouden en niet in het minst door onderzoek- 
technische moeilijkheden, ligt thans niet veel meer in de weg. Het onderzoek kan 
in het groot beginnen. 

DISCUSSIE 

Prof. I r  J. W. THIERRY: Ten opzichte waarvan is de schommeling van de waterstand gemeten? 

ANTWOORD: Ten opzichte van een vergelijkingsbuis. De schommeling vormt geen zuivere 
, sinusoïde. Om 'de vorm van de golflijn buiten beschouwing te kunnen laten, wordt, 

de hellingstangens als variabele gebruikt. De invloed van de afstand tussen beide 
buizen komt voldoende tot uiting in de verandering van de hellingstangens. 

Drs P. BRUIN: Hoe wordt het onderscheid tussen langzame daling en schommeling gesignaleerd? 



ANTWOORD: Bij vergelijking van proefvelden met verschillende régimes kan men hieromtrent 
nader inzicht krijgen. Inleider heeft er zich niet mee beziggehouden. 

Ir  P. DE GRUYTER: In de voordracht is een grafiek getoond, waaruit bleek, dat grotere fluctuaties 
ook sterkere verdrogingsverschijnselen vertoonden. Is hierbij aan de functie van 
de verdamping aandacht besteed ? 

ANTWOORD: De verdamping zal bij deze verschijnselen van belang zijn; dit punt is echter nog 
niet voldoende onderzocht. 

I r  P. DE GRUYTER: Inleider heeft slootpeil en grondwaterstand door elkaar gebruikt, hoewel 
dit heel verschillende grootheden zijn. 

ANTWOORD: Voor het geval de grondwaterspiegel, door onvoldoende ,diepte der boringen, niet 
werd bereikt, is het slootwaterpeil als maatstaf gebezigd. 

I r  W. H. SIEBEN: In de Noordoostpolder zijn waarnemingen gedaan omtrent de invloed der 
jaarfluctuaties. Het is nl. van belang te weten hoe de zomer- en wintergewassen 
daarop reageren. Droog blijven van de bouwoor in de winter bleek voldoende 
voor het gewas, hogere waterstanden waren funest. Ongetwijfeld heeft de zware 
ondergrond in de Noordoostpolder op deze waarnemingen invloed. 

I r  W. C. VISSER meent, dat bij de waarnemingen in de Noordoostpolder structuurkwesties op- 
treden. Hij hoopt spoedig in de gelegenheid te zijn ook deze zijde van het vraagstuk 
te onderzoeken. 

Prof. W. F. J. M. KRUL: Inleider legt een band tussen slibgehalte en grondwaterstandschomme- 
lingen. Zijn daarvoor metingen verricht ? 

ANTWOORD: Er  zijn 500 observatievelden waar elke week de waterstand en het profiel worden 
opgenomen. Alle peilbuizen staan op dezelfde diepte. Het grondwater is volkomen 
statisch te beschouwen, zonder verticale beweging. Buizen op verschillende diepten 
zouden dezelfde waterstand aangeven. 



111. WATERSTAND EN GRASGROEI (beknopt overzicht) l 

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen 

In  1943 is op het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wage- 
ningen een algemeen onderzoek begonnen naar de productiviteit van verschillende 
graslanden. I n  1944 is naar aanleiding van het onderzoek van VISSER in Duiveland 
en Beverwijk ook de waterhuishouding hierbij betrokken. De meningen over de 
meest gewenste waterstand bij grasland lopen tot heden sterk uiteen, bij veengrasland 
is men over het algemeen zeer bang voor diepe ontwatering, terwijl men op de klei- 
gronden juist de nadruk legt op een goede ontwatering en men daar de invloed van 
een betrekkelijk hoge waterstand in voorjaar en zomer, met het oog op droogte- 
perioden, niet bijzonder hoog aanslaat. De voorlopige indruk van de resultaten wijst 
er op, dat een diepere waterstand dan 70 cm bij kleigrond nadeling op de opbrengst 
zou werken, terwijl bij veengrond een diepere waterstand dan 60 cm nadelig zou zijn. 
Verder zou de opbrengst begunstigd worden, als de grondwaterstand in de winter 
zo weinig mogelijk boven die in de zomer uitgaat. Een constante grondwaterstand 
zou dus van zeer veel belang zijn. 

De opbrengstverschillen, die bij lagere of hogere waterstanden dan de optimale 
optreden, bedragen reeds spoedig 10-20% van de jaaropbrengst. In  de afzonderlijke 
maanden van het groeiseizoen kunnen deze afwijkingen echter veel meer bedragen. 
In 1946 bleken de verschillen niet bijzonder goot  te zijn door de vrij grote regenval 
in de zomer, terwijl nog niet alle gegevens volledig ter beschikking staan. Voorlopig 
wijst het dus in de richting van betere regulering van de waterstand, waarbij zowel 
lage zomerstanden als hoge winterstanden vermeden moeten worden. Sterkere be- 
malingen en waterinlaat ook bij kleigrasland lijken dus van betekenis naast eventuele 
drainering. 

Een andere mogeïijkheid om de watervoorziening te verbeteren, schuilt in de 
kunstmatige beregening. Voorlopige proeven geven over 4 jaar met geen bijzonder 
droge zomers een opbrengstvermeerdering van ongeveer 16% met een optimale 
hoeveelheid kunstmatige regen van 60-100 mm per maand. Totaal 6-8 weken sproeien 
zal in de meeste jaren gewoonlijk voldoende zijn. 

DISCUSSIE 

Prof. W. F. J. &I. KRUL mist de kwestie van de regenval en herinnert aan proeven van Prof. 
BLAAUW waar de regenval was uitgeschakeld. 

Bij de onderhavige besprekingen worden conclusies getrokken uit grondwater- 
standwaarnemingen zonder de regenval of de verdamping daarbij te vermelden. 
De invloed van de regenval kan wel zo groot zijn, dat de schommelingen van de 
grondwaterstand geen betekenis meer hebben voor de waargenomen verschijnselen. 

De invloed van de grondwaterstand is niet bewezen als men de regenval niet 
in aanmerking neemt. 

ANTWOORD: Nagegaan zal nog worden of de regenval op de vergeleken percelen gelijk is geweest. 

Dit overzicht is bedoeld als aanvulling op de inleiding van I r  W. C. VISSER. 



I r  C .  KALISVAART: Zijn, in verband met de gedemonstreerde correlatie tussen opbrengst en 
waterstandschommeling, de resultaten niet afzonderlijk te vergeiijken met de 
wisseling van de waterstand in zomer en winter. 

I r  W. C .  VISSER: De zomer- en winterwaterstanden gedragen zich gelijk. Alleen het niveau van 
de waterstanden, waarop de verschijnselen zich afspelen, varieert. 

Dr I r  P. C. LINDEXBERCH: In  een bevloeiingsterrein in de duinen doen zich de volgende fluctuaties 
voor. In  de winter is de waterstand laag, in de zomer hoog. Sedert de bevloeiing 
is de plantengroei merkbaar verbeterd. Deze verbetering is tot stand gekomen door 
verhoging van de grondwaterstand van 4 tot 2 meter beneden maaiveld. 

ANTWOORD: Nogelijk is de invloed toe te schrijven aan de diepe beworteling der gewassen. 



IV. RESULTATEN VAN HET GRONDWATERSTANDSPROEFVELD 

TE NIEUW-BEERTA 

S. B. HOOGHOUDT 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

In een bijeenkomst van het Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap en 
van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs op 24 September 1940 werden door 
verschillende sprekers inleidingen gehouden over onderwerpen, welke de waterhuis- 
houding van de grond vanuit verschillende kanten belichtten. (Deze inleidingen zijn 
gepubliceerd in: Landbouwkundig T. 53, 1941.) Mijnerzijds werd een overzicht ge- 
geven over dé kennis van deze waterhuishouding van de grond vanuit een landbouw- 
kundig oogpunt. Hierbij.legde ik er de nadruk op, hoe gering in menig opzicht deze 
kennis toentertijd nog was. Zo werd de noodzaak beklemtoond het verband te be- 
studeren tussen de grondwaterstand enerzijds en de groei en de opbrengst van ver- 
schillende landbouwgewassen anderzijds. Uit deze samenhang zal immers pas een 
juist inzicht worden verkregen in de eisen, waaraan een goede grondwaterbeheersing 
van het land zelf moet voldoen, waaruit weer volgt aan welke eisen de slootwater- 
stand, wat hoogteligging en beheersing betreft, moet voldoen. 

Het grondwaterstandsproefveld met verschillende, echter voorlopig het gehele 
jaar door constante grondwaterstanden, was hiervan het gevolg. Dit proefveld werd 
aangelegd op een perceel van de Proefboerderij Jacob Sijpkens Heerd te Nieuw- 
Beerta, welke perceel uit zware Dollardkleigrond tot meer dan 1,5 m onder het 
maaiveld bestaat. 

De voor- en nadelen evenals de inrichting van een dergelijk proefveld werden 
tijdens de inleiding besproken. We stippen hieruit voor een juist begrip slechts het 
volgende aan. De veranderingen in de grondwaterstanden moeten in verloop van 
het jaar klein zijn. Dit werd bereikt door zowel voor aan- als afvoer van water te 
zorgen en door de drainafstand (in het'algemeen 2 m) klein te houden. Fig. 1 geeft 
een indruk van de aanleg van het  roefv veld. 

Op een perceel van ruTm 1 ha we;d in het midden een gedeelte van 125 bij rond 
86 m in 5 vakken verdeeld. In ieder gedeelte werden de drainreeksen evenwijdig 
de breedte gelegd op 2 m onderlinge afstand, welke uit de bepaalde doorlaatfactoren 
van de grond werden berekend. Aangezien het de bedoeling was op deze 5 vakken ' 

voorlopig het gehele jaar constante rondwaterstanden van resp.-40, 60, 90, 120 
en 150 cm onder het maaiveld aan te houden, zijn de draindiepten telkens 10 cm 
dieper aangehouden dan deze grondwaterstanden bedragen (het maaiveld was uiter- 
aard zorgvuldig geëgaliseerd). Deze drainreeksen monden uit in een riool met een 
inwendige doorsnede van 40 cm, welk riool voor ieder vak dieper is gelegd (fig. 1). 
Gemetselde putjes tussen de vakken brengen de verbinding tot stand, terwijl hierin 
ook stuwtjes zijn opgenomen om de waterspiegel op de gewenste hoogte te houden. 

Deze lezing werd in October 1946 gehouden. Sedert werden vele nieuwe resultaten verkregen. 
Aangezien de lezer ook van deze nieuwe resultaten gaarne kennis zal nemen, werden deze hierin 
direct verwerkt. 



De aanvoer van water geschiedt door de grote cementen bak A (fig. l ) ,  die door 
een electrische pompinstallatie C vol water wordt gehouden en een ijzeren toevoer- 
leiding vanuit deze bak naar het gemetselde putje aan het begin van het vak met 
een grondwaterstand van 40 cm onder maaiveld (dus van vak 40). Deze leiding is 
afgesloten met een kraan met vlotter. Deze is zo afgeleid, dat bij een waterstand van 
40 cm onder het maaiveld steeds een langzame waterstroom over het eerste en zo 
ook over de volgende stuwtjes vloeit. 

Aan het eind van vak 150 bevindt zich een diepe put B. Door middel van een 
vlotterinrichting en de electrische pompinstallatie C wordt het water uit put B ge- 
pompt, zodra de waterstand een bepaalde hoogte overschrijdt. Dit water wordt dan 
naar het reservoir A gepompt tot een bepaalde stand is bereikt, waarna het over- 
tollige water hieruit via een overstort en riool naar de sloot afvloeit. De diepe put B 
staat tenslotte via een ijzeren buis in verbinding met de sloot. Deze buis is weer met 
een vlotterkraan afgesloten, welke kraan opengaat, als het peil in deze put in de 
zomermaanden te diep wordt. Ook in het reservoir A i s  een vlotterinrichting aan- 
wezig, zodat de pompinstallatie eveneens in werking treedt, indien hierin het peil 
te laag wordt. 

De contrôle van de op de vakken aanwezige grondwaterstanden geschiedt met 
grondwaterstandsbuizen. Vanaf het najaar 1942 tot 1 October 1949 zijn de grond- 
waterstanden in de 5 vakken het gehele jaar door constant gehouden. Inderdaad 
bleven de wisselingen in de grondwaterspiegels tot weinig cms ter weerszijden van 
de verlangde grondwaterstanden beperkt. Alleen op een klein gedeelte van vak 150 
waren de afwijkingen te groot (vermoedelijke kwel vanuit de sloot). 

Dit gedeelte kreeg eind 1945 een aanvullende drainage, waardoor de drainafstand 
daar nu 1 m is (fig. 1). De grondwaterstand is sedert ook hier op weinige cm na 
constant op 150 cm onder het maaiveld geweest. 

Na 1 October 1949 werden telkens in de maanden November, December, Januari 
en Februari de grondwaterstanden in de vakken 40, 60, 90 en 120 opgevoerd tot 
40 cm onder maaiveld, terwijl daarna de grondwaterstanden weer werden verlaagd 
tot resp. 40, 60, 90 en 120 cm onder maaiveld. Het vak 150 cm heeft het gehele jaar 
door zijn constante grondwaterstand van 150 cm - maaiveld behouden. Een en 
ander werd bereikt door in de contrôleput tussen vak 120 en vak 150 een stuwtje 
te maken met een stuwkruinhoogte van 40 cm onder maaiveld. Op 1 Maart wordt 
dit stuwtje geopend, zodat de oorspronkelijke grondwaterstanden weer optreden. 
Dit stuwtje is met een stippellijn in fig. 1 aangegeven. Aangezien ter weerszijden van 
dit stuwtje de grondwaterstand in de maanden Nov.-Febr. sterk daalt (40 tot 
150 cm - maaiveld), trad een hangkromme in de grondwaterspiegel op, welke 
zich tot de proefvakjes voor de opbrengstbepalingen ter weerszijden uitstrekte. Om 
deze hangkromme afdoend te bekorten, werd in 1950 ter weerszijden van dit stuwtje 
nog 1 drainreeks bijgelegd, waardoor de onderlinge afstand plaatselijk dus slechts 
l m is (fig. 1). 

In strengere vorstperioden werd de aanvoer stopgezet en het reservoir en de 
rioolgedeelten van de hoogste vakken geledigd, waardoor de drainreeksen leegliepen 
en de grondwaterstand daalde. Hierdoor werd stukaiezen voorkomen. Bij invallende 
dooi werd de grondwaterstand direct weer op peil gebracht. 

Vanaf begin 1945 af was echter eerst gedurende 3 dagen per week en vanaf begin 
Maart 1945 in het geheel geen electriciteit meer ter beschikking, waardoor de pomp- 
instaLztie geheel buiten werking kwam. Tengevolge hiervan kreeg vak 150 na Maart 



FIG. 1. Grondwaterstandsproef\-eld van de proefboerderij te Nieuw-Beerta 

FIG. 1. Soil watertable experinaental field at Nieuw-Beerta 

te veel water, waardoor hier de grondwaterstand dus te hoog opliep. Overigens 
zullen de grondwaterstanden de aangegeven stand van de betreffende vakken hebben 
gehad. Later in het voorjaar, toen de verdamping toenam, waren de grondwater- 
standen op de vakken met de hoogste grondwaterstanden niet te handhaven, zodat 
in de late lente en in de zomer de grondwaterstanden op alle vakken weinig verschil- 
lend en behoorlijk diep zijn geweest, nl. dieper dan 1 m l. Aangezien vroeg in het 
voorjaar de grondwaterstanden nog vrijwel de aangegeven hoogte van de betreffende 
vakken hadden, zijn de gewassen dit jaar gegroeid onder omstandigheden, dat in 
het winterhalfjaar de grondwaterstand op vak 40 b.v. hoog, daarentegen in de zomer 
laag was. Uit de resultaten van groei en opbrengst der gewassen was in dit jaar dus 
een indruk te verkrijgen van de invloed, welke dergelijke omstandigheden uitoefenen. 

l Tengevolge van de oorlogsomstandigheden werden de grondwaterstanden slechts zelden 
bepaald. 



Op het proefveld werden in 3 stroken bodrecht de drainreeksen ieder jaar 3 
gewassen verbouwd. In  iedere strook op ieder vak werden 2 proefveldjes uitgezet, 
waarvan de opbrengsten werden bepaald. 

Aangezien op de vakken met de hoge grondwaterstanden meer of minder be- 
langrijke oogstdepressies optraden, werd geprobeerd in hoeveme door extra N-giften 
deze oogstdepressies konden worden opgeheven. Kleine proefveldjes werden gelegd 
op een strook grond vlak naast vak 40, maar met dezelfde grondwaterstand en op 
de overgangsstrook tussen vak 120 en vak 150; dus met een grondwaterstand van 
gemiddeld ca 135 cm - maaiveld. 

In  de loop van 1947 openbaarde zich een structuurverval op de beide vakken 
met de hoogste grondwaterstanden. In  1949 werden daarom tenslotte nog kleine 
bekalkingsproefveldjes naar 20 ton schuimaarde per ha aangelegd; eveneens even 
buiten vak 40, maar met dezelfde grondwaterstanden. 

De vanaf voorjaar 1943 tot en met 1950 verbouwde gewassen zijn in tabel 1 
aangegeven. 

TABEL 1. Opbrengsten der gewassen op het proefveld te Nieuw-Beerta bij bepaalde grond- 
waterstanden in de periode 1943-1950 

Gewas 

Gerst . . . . . . . 
Groene erwten . . 
Paardebonen . . . 
Wintertarwe . . . 
Haver . . . . . . 
Suikerbieten . . . 
Wintergerst . . . . 
Zomertarwe. . . . 
Groene erwten . . 
Groene erwten . . 
Karwij . . . . . . 
Wierbonen . . . . 
Zomergerst . . . . 
Karw~j . . . . . . 
Zomertarwe . . . . 
Wintertarwe . . . 
Haver . . . . . . 
Pootaardappelen . . 
Koolzaad . . . . . 
Suikerbietenzaad . 
Koolzaad. . . . . 
Wintergerst. . . . 
Wintertarwe . . . 

TABLE 1. Yiekls of the mops on the experimental field at ~Vieuw-Beerta at specific groundwater 
levels in the period 1943-1950 

Stro in kglare 

Vak 

40 ( 60 1 90 1 120 1 150 

1 Korrel in kglare 

Jaar I Vak 

40 1 60 1 90 1 120 1 150 

42,5 
-36,s 
43,6 
49,s 
26,9 
- 
26,l 
54,6 
42,7 
16,6 
51,4 
37,O 
38,l 
39,6 
63,2 
43,l 
53,O 
- 
48,7 
50,9 
40,7 
35,- 
57,5 

45,O 
41,2 
50,9 
67,O 

- 
26,9 
55,s 
42,4 
28,5 
60,O 
45,3 
52,9 
34,5 
79,6 
60,s 
56,2 
- 
66,O 
62,O 
51,4 
43,5 
73,8 

41,2 
38,4 
45,5 
52,O 
43,l 
- 
24,6 
53,3 
46,8 
25,O 
59,9 
44,5 
48,3 
35,9 
80,7 
53,l 
60,2 
- 
57,8 
61,4 
49,3 
40,- 
64,3 

1943 
1943 
1943 

19431'44 
1944 
1944 

19441.45 
1945 
1945 
1946 

19451'46 
1946 
1947 

19461'47 
1947 

19471'48 
1948 
1948 

19481'49 
1949 

19491'50 
19491'50 
19491'50 

26,9 
34,6 
34,l 
24,8 
45,6 
859 
20,6 
30,5 
40,O 
19,4 
17,l 
27,9 
43,4 
10,6 
42,6 
41,9 
54,l 
247 
34,6 
42,6 
14,9 
43,O 
51,3 

51,3 
41,4 
50,4 
80,6 

54,0'57,0 
- 
29,3 
61,3 
43,6 
31,2 
59,9 
44,O 
56,2 
35,5 
82,9 
70,6 
63,l 
- 
67,O 
65,2 
56,5 
53,3 
76,5 

27,2 
22,6 
25,6 
21,5 
24.0 
723 
18,5 
31,5 
32,9 
7,7 

19,2 
24,4 
33,2 
9,O 

33,s 
19,8 
29,s 
232 
27,3 
31,9 
11,s 
28,5 
31,3 

31,4 
30,l 
32,6 
24,5 
40,O 
847 
19,7 
30,9 
36,8 
19,2 
20,9 
25,6 
42,l 
10,6 
43,7 
31,9 
43,l 
245 
31,9 
38,5 
15,l 
39,- 
42,5 

51,4 
40,4 
50,4 
79,3 
56,9 - 
29,5 
58,9 
44,O 
32,3 
51,3 
44.3 
51.7 
36,l 
84,5 
78,2 
63,9 
- 
70,4 
61,9 
57,4 
66,7 
89,9 

28,9 
24,s 
28,O 
21,3 
33,7 
796 
17,7 
29,3 
37,2 
17,5 
19,7 
26,9 
39,5 
10,8 
41,9 
27,3 
39,6 
259 
31,6 
35,l 
15,l 
38,- 
37,6 

27,O 
33,5 
34,2 
29,3 
48,l 
862 
20,7 
33,5 
38,3 
19,2 
20,7 
25,5 
43,O 
11,2 
43,7 
36,5 
51,9 
239 
32,6 
41,O 
15,7 
43,3 
45,s 



In het algemeen kan worden opgemerkt, dat er noch verschillen in de grond- 
bewerking noch in de structuur optraden voor de lente van 1947, zij het dan ook, 
dat reeds in 1946 een begin van een structuurverslechtering werd opgemerkt. On- 
danks de strenge vorst bleken na de opdooi in 1947 duidelijke structuurverschillen 
op te treden, welke ook na de soms zeer droge zomer in de volgende jaren tot heden 
bleven gehandhaafd. Vak 40 is in natte perioden het natst. Verder is de bouwvoor 
hiervan dicht en taai, zodat hier moeilijk een goed zaadbed is te verkrijgen. Deze 
grond is ,,zuchtigw. Op vak 60 is dit in een veel mindere mate het geval, terwijl de 
vakken 90, 120 en 150 weinig verschillen meer te zien geven. 

De bemesting was op alle vakken voor hetzelfde gewas dezelfde. Kali werd niet 
gegeven, wel soms phosphorzuur en verder stikstof. De grond en de gewassen ont- 
vingen verder de gebruikelijke bewerking en verzorging. 

Voor het jaar 1947 was de opkomst en groei van de wintergewassen op alle vakken 
dezelfde, evenals van de zomergewassen tot een bepaald tijdstip in de meestal late 
lente. Vooral granen en erwten geven daarna verschillen te zien. De vakken 40 en 
60 beginnen dan te vergelen, hetgeen iets later ook in vak 90 optreedt, terwijl de 
vakken 120 en 150 hun normale kleur behouden. De stand van de gewassen is op 
vak 40 het slechtste en deze wordt beter naar de vakken met diepere grondwater- 
standen, terwijl tussen vak 120 en 150 de verschillen gering zijn of niet meer zijn 
waar te nemen. Na de verkleuring lijkt het, alsof de vergeelde gewassen hun groei- 
kracht hebben verloren. De rijping verloopt op de vakken met de hoogste grondwater- 
standen vlugger en deze geeft de indruk van noodrijpheid. 

Andere gewassen vertonen dit verschijnsel niet of in mindere mate, zoals b.v. 
paardebonen, karwij, koolzaad, echter met deze beperking, dat de overjarige ge- 
wassen in het eerste jaar wel een gele verkleuring kunnen geven, welke op vak 40 
het ergste is en op de vakken 120 en 150 niet meer merkbaar zijn. I n  het groei- 
seizoen van het volgende jaar verdwijnen echter deze verschillen. 

Uit tabel 1 blijkt, dat tot 1947 (en overigens ook daarna, maar hierop komen 
wij nog terug) de korrelopbrengst met een dieper wordende grondwaterstand toe- 
neemt,-voor de  graangewassen gaat dit meestaltot vak 120, waarbij vak 150 of een 
gelijke of kleinere opbrengst geven, welke kleinere opbrengsten veroorzaakt worden 
door de legering van een te zwaar gewas. Hieruit volgt, dat vak 150 feitelijk minder 
stikstof had moeten hebben, hetgeen voor dit proefveld alleen toelaatbaar is als de 
gehele strook minder N krijgt. Voor erwten, paardebonen, suikerbieten neemt de 
opbrengst toe tot en met vak 150, of deze opbrengsten zijn voor de vakken 120 en 
150 dezelfde. De opbrengstderving van vak 40 ten opzichte van de hoogste opbrengst 
loopt uiteen; de maximale derving is rond 50% voor b.v. haver, daarentegen blijkt 
karwij weinig gevoelig te zijn. 

De resultaten zijn voor de stro-opbrengsten ongeveer dezelfde, alleen is de invloed 
van de legering hier minder sterk. Ook hier kan door deze legering de hoeveelheid 
gezicht stro afnemen tengevolge van de grotere lengte van de stoppel. 

De resultaten in het jaar 1945 verkregen zuilen later besproken worden, tegefijk 
met die van 1950. 

Na 1947 tot heden werd een duidelijk verschil in structuur waargenomen. De 
nu optredende verschillen in opbrengst zijn niet alleen gevolg van het verschil in 
de grondwaterstand, maar tevens in de structuur van de grond. De resultaten waren 
overigens vrijwel dezelfde als voor 1947. Alleen was de daling op de vakken met de 



diepste grondwaterstanden tengevolge van de legering geringer. Hieruit blijkt tevens, 
dat ook koolzaad en suikerbietenzaad opmerkelijke oogstdervingen op vak 40 ver- 
toonden. Pootaardappelen gaven zeer geringe verschillen. Dit kan veroorzaakt zijn 
door de korte vegetatieperiode (half April-half Juli), terw$l ook de selectie invloed 
kan hebben uitgeoefend. (De keuringsdienst plaatste de aardappelen in klasse A.) 
Op vak 40 en verder iets op vak 60 trad geelkleuring op. Vak 40 was duidelijk slechter 
dan de andere. 

Zoals reeds werd opgemerkt zijn de groeiomstandigheden van de gewassen in de 
groeiperiode 194411945 resp. 1945 zodanig geweest, dat in de winter de grondwater- 
standen ongeveer de verlangde zijn geweest behalve op vak 150, waar vermoedelijk 
iets hogere grondwaterstanden zijn opgetreden. In de lente en in de zomer zijn grond- 
waterstanden echter weinig verschillend geweest en wel ruim l m - maaiveld. In 
dit jaar is dus een indruk te verkrijgen van de invloed van hoge gondwaterstan- 
den in de winter en voldoende diepe in de lente en zomer. 

Te velde waren in 1945 geen verschillen waar te nemen. De bekende geelkleuring 
van erwten of graangewassen trad op de vakken 40 en 60 b.v. niet op. Alleen uit 
de opbrengsten zijn nog geringe verschillen af te leiden; van een regelmatige toe- 
neming van de opbrengst met een dalende grondwaterstand is echter geen sprake. 
Men krijgt hieruit dus de indruk, dat een grondwaterstand van 40 cm in de winter 
niet of nauwefijks schadelijk is, mits vroeg in de lente de grondwaterstand maar 
weer voldoende diep is. 

In November 1949 en zo ook de volgende maanden tot en met Februari 1950 
werden op de vakken 40,60,90 en 120 grondwaterstanden van 40 cm onder maaiveld 
aangehouden, daarna was de grondwaterstand weer resp. 40, 60, 90 en 120 cm - 
maaiveld. Vak 150 had daarentegen het gehele jaar door een grondwaterstand van 
150 cm - maaiveld. Ook hieruit is dus af te leiden, welke invloed hoge grondwater- 
standen in de winter een diepe grondwaterstanden vanaf het vroege voorjaar hebben 
uitgeoefend. 

Uit de resultaten blijkt, dat de groei en opbrengst der gewassen vrijwel hetzelfde 
verloop had als voor 1950; alleen verdween de aanvankelijk opgetreden geelkleuring 
bij de granen in verloop van het jaar, of was deze geelkleuring nauwe5jks opgetreden. 
Hieruit volgt, dat hoge zomerwaterstanden veel schadelijker zijn dan hoge winter- 
waterstanden. 

Voor k o o l z a a d was met zekerheid geen invloed van de hoge winterwater- 
standen b.v. bij vergeïljking van de vakken 120 en 150 te constateren. De lage zaad- 
opbrengsten van vak 120 en vak 150 zijn te wijten aan een te zwaar gewas, benevens 
aan insectenschade en later aan sclerotinia. 

De w i n t e r g e r s t geeft wat de korrelopbrengst betreft geen of nauwelijks 
een invloed van de hoge grondwaterstanden in de winter te zien; uit de stro-opbrengst 
is echter af te leiden, dat vak 150 een betere stand had dan vak 120. Dit duidelijk 
verschil was ook aan het gewas te zien. Een geringe nadelige invloed van de hoge 
winterwaterstand is dus aangetoond. 

De w i n t e r t a r w e geeft een soortgelijk beeld, alleen geeft vak 150 hogere 
korrel- en stro-opbrengsten dan vak 120. Uit de stand van het gewas waren deze 
verschillen echter niet waar te nemen. Overigens werd in 1948 eveneens een overeen- 
komstig resultaat met wintertarwe verkregen, terwijl toen de grondwaterstanden 
toch het gehele jaar door 40, 60, 90, 120 en 150 cm - maaiveld zijn geweest. 



Samengevat blijkt dus, dat tot heden grondwaterstanden, hoog in de winter 
maar voldoende diep in het voorjaar, geen of nauwelijks enige invloed hebben gehad. 
Een en ander komt overeen met de resultaten in 1945 verkregen. Daarentegen hebben 
hoge grondwaterstanden in de lente en zomer vaak sterk nadelige gevolgen, zowel 
tengevolge van deze hogere waterstand zelf als tengevolge van de slechte structuur, 
welke daardoor ontstaat. Hieraan moet worden toegevoegd, dat het zeker nog 
niet vaststaat, dat hoge winterwaterstanden met daarop volgende diepe grond- 
waterstanden in de lente en zomer op de duur geen slechte structuur zullen geven, 
evenals dat op de duur (na ca 4 jaar) het geval is geweest bij hoge grondwaterstanden 
het gehele jaar door op de vakken 40 en 60. Om deze reden zullen dan ook de resul- 
taten van de proefnemingen van latere jaren moeten worden afgewacht. Mocht 
evenwel deze slechte structuur ook in de toekomst niet optreden, dan zou hieruit 
volgen, dat de practik in de genoemde wintermaanden een veel grotere vrijheid 
heeft wat betreft de slootwaterstand en tengevolge daarvan wat betreft de grond- 
waterstand, dan nu wordt aangenomen, mits vroeg in het voorjaar de grondwater- 
stand weer voldoende laag is. 

Nu was het de maag, waarom de hoge grondwaterstanden zo ongunstig hebben 
gewerkt. Wij hebben ons afgevraagd, of dit voor een deel althans niet veroorzaakt 
wordt door N-gebrek, tengevolge van een slechte bacteriële omzetting van de orga- 
nische stof en van verdere bacteriële reacties, waardoor de slechte structuur mede 
verklaard zou kunnen worden. Om deze reden werden vanaf het oogstjaar 1947 
N-proefveldjes aangelegd, waarover reeds een opmerking werd gemaakt. 

De resultaten van deze proefnemingen zijn in tabel 2 vermeld. Hierin is tevens 

TABEL 2. De invloed van N-bemesting op de opbrengstdaling bij hoge grondwaterstanden 

Gewaa 

Zomergerst . . . 
Karwij l . . . . . 
Zomertarwe . . . 
Wintertarwe. . . 
Haver. . . . . . 
Pootaardappelen 1 .  

Koolzaad . . . . 
Suikerbietenzaad . 
Koolzaad2. .  . . 
Wintergerst z . . . 
Wintertarwe . . 

TABLE 2. The effect of N-dressings on the decline of the yields at high groundwater levels 

Karwij en pootaardappelen waren weinig gevoelig voor de grondwaterstand. 
De stikstofveldjes lagen dit jaar niet op de overgangsstrook van vak 120 en vak 150, maar 

op vak 150. 

N-gift in 
kg/ha 

Opbrengst N-veldjes 
vak 40 

J~~~ 

1947 
1947 
1947 
1948 
1948 
1949 
1949 
1949 
1950 
1950 
1950 

Opbrengst N-veldjes 
vak 120-150 

N-veldjes Korrel 
kglare 

Korrel 
kglare 

3 
g 
g 

40 
8 

40 
44 
55 

248 
35 
46 
10 
41 
37 

Stro 
kglare 

Stro 
kglare 

Komt 
overeen 

met vak 

> 60 
> 150 

60 
ca120 
ca 120 
60 of > 
ca 40 

90 
ca 60 

120 
ca 90 

Komt 
overeen 

met vak 

60 
40 

ca 60 
> l 5 0  
ca 150 
60 of > 
ca 150 
> 150 

40 
60 
60 

5 o 
C 

g 

57 
37 
81 
96 
72 
- 
80 
72 
62 
73 
67 

g o 

g 

53 
44 
78 
90 
79 
- 
52 
68 
57 
51 
82 

''O f 
Komt 

overeen 
met vak 

120 
alle 

ca 90 
> l 5 0  
> 150 
- 

> l50 
> l50 
> l 5 0  
> 150 

60 

Komt 
overeen 
met vak 

90 
> 150 
ca 60 
> l 5 0  
> 150 - 
ca 40 
> 150 

120 
120 

ca l20 

30 
80 
30 
40 
40 

120 
80 
80 
80 
30 
60 

40 
14 
41 
38 
51 

249 
29 
38 
15 
43 
44 

I 

130 
200 
90 

120 
100 
180 
160 
200 
160 
60 
90 

60 
200 
70 

120 
100 
180 
160 
200 
160 
60 
90 



de normale N-bemesting en de bemesting op de N-veldjes aangegeven, evenals de 
opbrengst aan korrel en stro. Tevens is hierin opgenomen, met welk vak de korrel- 
resp. de stro-opbrengsten overeenkomen. 

Uit tabel 2 volgt, dat deze opbrengsten op het N-veldje op ~ a k  40 inderdaad 
door de extra N-giften zijn gestegen. De maximale opbrengsten werden echter niet 
gehaald. Ofschoon dus zeker niet geheel, is een gedeelte van de oogstdepressies up 
de vakken met de hoogste grondwaterstanden terug te voeren op een N-gebrek. 
Hieruit volgt tevens, dat op slecht ontwaterde kleigronden door extra N-giften d2 
opbrengstei wel iets zijn te verhogen. 

Beschouwen wij tenslotte nog de bekalkingsproefveldjes op de vakken 40 (tabel 3), 
dan moet allereerst worden opgemerkt, dat onze ervaring hiervan nog gering is, nl. 
slechts 1 jaar. Een lichte structuurverbetering door de bekalking is echter waarge- 
nomen. Ook werd een meestal lichte opbrengstvermeerdering waargenomen, waar- 
voor naar tabel 3 wordt verwezen. Men denke er echter aan, dat schuimaarde ook 
het eerste jaar een N-werking heeft. 

TABEL 3. De invloed van kalkbemesting op de opbrengst bij een grondwaterstand van 40 cm 
beneden maaiveld l 

1 Opbrengst korrel kglare I Opbrengst stro kglare 

Gewas 1950 Komt overeen 
Kalkveldjes l- Kalkveldjes Komt overeen 

met vak 1- met vak 

Koolzaad . . . . . . 
Wintergerst . . . . . 
Wintertarwe . . . . . 

iets > 

iets < 150 
l l l 

TABLE 3. The effect of lime dressings on the yield at a g~C%nd~ate~  level of 40 cm below the'land level 

1 De structuur is door de bekalking iets verbeterd. Men denke aan het N-gehalte van de schuim- 
aarde, dus om de N-werking daarvan. 

Vatten we de verkregen resultaten nog eens in enkele woorden samen, welke 
resultaten meer algemeen voor akkerbouwgewassen zullen gelden, dan zjn dit 
vooral deze, dat hoge grondwaterstanden in voorjaar en zonzer nudelig z+. Hoge 
grondwaterstanden tot althans 40 cm onder het maaiveld schijnen in de winter 
veel minder ongunstig te zijn. Hierover moeten echter meerdere resultaten over een 
reeks van jaren bekend zijn, evenals over nog hogere winterwaterstanden dan 
20 cm - maaiveld, voordat wij hierover meer zekerheid hebben. 

DISCUSSIE , 

I r  P. DE GRWTER: Ligt het proefveld in een polder? 

ANTWOORD: Het ligt in de in 1657 ingedijkte Buitenlanden van de nieuwe Spitlanden. De 
grond is een vrijwel ontkalkte zware Dollardkteigrond. 

I r  W. H. SIEBEN: In  de N.O.polder zijn veel ervaringen met hoge winterstanden opgedaan. 
Spreker heeft een correlatie gevonden tussen het aantal cm, dat het grondwater 
beneden maaiveld stond en de opbrengst. Hij wijst verder op enkele effectén bij 
niet homogene gronden en concludeert, dat de grondwaterstanden in de winter 
niet van belang zijn, mits men de bouwvoor drooghoudt. 



Dr Ir  P. C. LINDENBERGH: De drainage bij de proeven is veel dichter dan in de practijk gebruikelijk 
is. Daardoor zal wellicht een zeer hoge grondwaterstand in de winter geen nadelige 
invloed hebben. 

ANTWOORD: Deze zeer dichte drainage is alleen bedoeld om de grondwaterstand zo nauwkeurig 
mogelijk in de hand te hebben. Dit staat los van het draineren in de practijk. 
De drainage zeif heeft geen invloed; alleen de grondwaterstand is van belang, 
waarbij het onverschillig is, hoe deze bereikt wordt. 

Ir  O. CLEVERINGA haalt citaten aan, waarin gesproken wordt over goede structuur van de groiid 
met prachtige resultaten, maar volgens spreker heeft die grond geen biologische 
kracht. Het is een zuivere watercultuur. Spreker waarschuwt tegen bemestings- 
proeven op gronden met zulke slechte structuur. 

Drs P. B R ~ N :  De bodemstructuur is ter plaatse misschien niet ideaal. De hoge opbrengsten van 
het proefveld worden toch verkregen bij zeer matige bemesting; de biologische 
kracht is waarschijnlijk toch niet zo gering. 



V. GRONDWATERSTAND EN BEWORTELING DER GEWASSEN 

34. A. J. GOEDEWAAGEN 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

De vraag, welke waterstand optimaal is voor de cultuurgewassen, hangt ten 
nauwste samen met de uitbreiding en de dieptegroei van het wortelstelsel dezer 
gewassen. Op lichte gronden dreigt bij een lage waterstand de watervoorziening van 
het gewas in het minimum te geraken, indien de wortels zich niet diep genoeg in de 
grond kunnen uitbreiden, terwijl omgekeerd een hoge waterstand om andere redenen 
nadelig kan zijn voor de wortels en daarmede indirect voor de ontwikkeling van de 
bovengrondse organen van het gewas. 

De wortelonderzoeker ziet zich dus voor de volgende vragen geplaatst: 
a. Welke zijn de factoren, die van invloed zijn op de uitbreiding van het wortel- 

stelsel in de diepere bodemlagen? 
b. Wat is de betekenis van het grondwater voor de plantenwortels en hoe maken 

zij daar gebruik van? 
c. Hoe komt het, dat een hoge grondwaterstand nadelig is voor het gewas ? 

Bij de beantwoording van de eerste vraag dient rekening te worden gehouden 
met het bestaan van erfëlijke verschillen in het bewortelingsvermogen der gewassen. 
Onze bolgewassen, die, in tegenstelling met de meeste landbouwgewassen, betrekkelijk 
oppervlakkig wortelen, vereisen op onze geestgronden - zoals door BLAATJW is vast- 
gesteld - een grondwaterstand van 50 à, 60 cm onder het maaiveld. 

De diepte, die de wortels bereiken, is echter tevens afhankelijk van de bodem- 
gesteldheid en van andere factoren. Zo wordt de wortelgroei vaak dusdanig beheerst 
door de bouw van het bodemprofiel, dat de erfelijke verschillen in beworteling 
daarbij in het niet vallen. Dit neemt niet weg, dat het aanpassingsvermogen aan een 
ongunstig profiel bij diverse soorten zeer ongelijk kan zijn. Een frappant verschil in 
aanpassingsvermogen troffen wij aan bij koolzaad en rogge, die op korte afstand 
van elkaar op een lichte zavelgrond te Oldehove (Groningen) werden verbouwd 
(fig. 1 en fig. 2). In beide was een stijve laag onder de bouwvoor aanwezig, 
die voor de koolzaadwortels wel, voor de roggewortels niet doorlatend was, met het 
gevolg, dat het koolzaadgewas, dat de vochtige ondergrond had kunnen bereiken, 
er in de maand Mei goed voor stond, terwijl de rogge in dezelfde tijd door water- 
gebrek een grote vertraging in het te voorschijn komen der aren vertoonde. Koolzaad 
was met zijn wortels doorgedrongen tot de capillaire zone boven het grondwater 
en had zijn wortelstelsel door het vormen van een groot aantal zijwortels krachtig 
in die laag uitgebreid, terwijl de rogge geheel afhankelijk was van de in dat voorjaar 
slechts matige regenval. 

Behalve ploegzolen kunnen ook oerbanken, knik- of spalterlagen voorkomen, die 
de dieptegroei der wortels verhinderen. Daar hiervan op de ,,Waterhuishoudingsdag" 
van de Bodemkundige Vereniging in 1940 reeds een aantal voorbeelden door mij 

1 M. A. J. GOEDEWAAGEN. De Waterhuishouding van de grond en de wortelontwikkeling. Land- 
bmu.k. T. 53 (1941) 118-146. 
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FIG. 1. 
Koolzaad. Er is een ver- 
dichte laag onder de bouw- 
voor. De wortels hebbendeze 
laag doorboord er1 hebben 
cle losse, vochtige onder- 
grond bereikt 

FIG.  1 .  
Colza (Brassica hTapus L.) 
There is a compact layer 
under tAe top soil. The roots 
have penetratecl this layer and 
have reached tha loose mo.ist 
subsoil. 

werd genoemd, zullen in deze bijdrage slechts gevallen van gebrekkige wortelgroei 
worden besproken, die op geheel andere oorzaken berusten. 

Wij laten een beschouwing voorafgaan over de betekenis van het grondwater 
voor de werkzaamheid en de groei der plantenwortels en verwijzen daartoe naar de 
in de volgende figuren afgebeelde resultaten van een wortelonderzoek met aardbeien 
(Oberschlesien), die in bakken werden gekweekt bij een constant gehouden gond- 
waterstand van respectievelijk 50, 70 en 90 cm onder het maaiveld, en wel in een 
goed bemeste tuingrond, die 5% humus en 8% afslibbare delen bevatte alsmede 
in duinzand, dat eveneens optimaal bemest was, doch practisch vrij was van humus 
en kleibestanddelen. 

Uit fig. 3, die de planten in bloeiende toestand laat zien in de maand Juni, is 
op te maken, dat de aardbeien in deze bakken een hoge grondwaterstand vergen 
(50 cm beneden het maaiveld of wellicht minder) en dat vooral duinzand wegens 
het geringe waterbindend vermogen van deze grond grote behoefte heeft aan een 
hoog waterpeil. 



ROGGE OP KALKR!JKE ZAVELGRONO. FIG. 2. Rogge. Er is een verdichte laag 
onder de bouwvoor. Door deze 

OLOEHOVE (GR.] JUNI 1946. laag ziin de wortels van de lossere 
en -v&htigere ondergrond afge- 
sneden 

O 

s0 

m 'l a ~".(d*hth.d) .q Lwht6mq. 
worteis per ain. iyona 

FIG. 2. Rye. There is  a compact luyer under 
the top soil, whhh naakes it impos- 
&Ze for the roots to penetrate into 
the looser and mister subsoil 

De optimale grondwaterstand is echter in de bakken hoger dan voor dit gewas 
in de practijk doorgaans vereist is. Dit vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat 
de planten in de bakken, die van een diep ontwaterde akker in Paterswolde afkomstig 
waren, tot een diepte van 20 i 25 cm waren uitgegraven, zodat de diepere wortels 
- en deze zijn bij aardbeien zeer talnjk - op de akker waren achtergebleven. Na het 
overbrengen der planten in de met tuingrond respectieveïijk duinzand gevulde bakken 
trad - niettegenstaande er af en toe regen viel - door het inkorten der wortels 
bij gelijkblijvende loofmassa vochtgebrek op, dat een ernstige stagnatie in de groei 
der planten veroorzaakte, vooral in de bakken met de diepere waterstanden. Dit 
kwam ook in een vertraagde bloei en vruchtzetting der planten tot uiting. Bovendien 
had dit tot gevolg, dat de wortels zich slechts langzmm aan het nieuwe milieu 
konden aanpassen. Zes weken na het planten werd waargenomen, dat de hoofdmassa 
van het wortelstelsel in de tuingrond nog slechts tot een diepte van 30 cm reikte. 
Bij de pluk, die midden Juli plaats vond, gaf alieen de tuingrondcultuur met een 
waterstand van 50 cm beneden het maaiveld een normale opbrengst. Overigens 
waren de opbrengsten gering en des te geringer, naarmate de waterstand lager was. 

Daarna trad er echter een duidelijk herstel op en nam vooral de tuingrondcultuur 
bij een waterstand van 70 cm zodanig in omvang toe, dat er bij deze planten, verge- 
leken bij de cultuur met een waterstand van 50 cm, in Augustus haast geen achter- 
stand meer te bespeuren viel. In September, toen de wortels gespoeld werden, was 
er in de bakken met tuingrond in het geheel geen verschil meer tussen de planten, 
die bij de waterstanden ,,50" en ,,70" tot ontwikkeling waren gekomen. Bij de 
tuingrondplanten met de diepste waterstand (90 cm) trad ook enig herstel op, maar 
de achterstand bleef.hier bestaan. Dit was ook het geval bij de planten in de bakken 
met duinzand. 



FIG. 3. Aardbeiplanten (Juni 1942) bij waterstand 50, 70 en 90 cm onder het maaiveld op twee 
grondsoorten (tuingrond met 5% humus en 8% afslibbaar en duinzand, vrijwel zonder 
humus en afslibbaar) 

TUINGROND DUINZAND 

FIG. 3. Strawberry plant8 (June 1942). Water table 50, 70 and 90 cm below the surface. Two soil 
types viz. garden soil with 5 per cent humus and S per cent clay (< 1 6 , ~ )  and dune sand, 
practically without h m u s  and clay. 



FIG. 4. Wörtelontwikkeling van aardbeien in tuingrond bij drieërlei waterstanden. September 
1942. 
Krachtige wortelontwikkeling bij waterstand 50 en 70 cm b. mv. 
Achterstand bij waterstand 90. 
Met de stippellijnen is het vochtgehalte in de diverse bodemlqen weergegeven (De 
vochtgehalten zijn op de horizontale lijnen bij de punten 50, 70 en 90 uitgezet). 

FIG. 4 .  Root development of strawberries in  garden soil, with the groundwater at 3 different levels. 
September 194.2. Strong root development with the groundwater at a level of 50 and 70 cm 
below the wrface. At a groundwater level of 90 cm tops and roots poorly developed. 
The dotted lines represent the misture content in  the different soil Zayers (The moisture con- 
tents are s h m  on the horizontal lines at the points 50, 70 and 90).  

Fig. 4, die de wortels en planten der tuingrondculturen in de maand September 
in beeld brengt, geeft een verklaring van het herstel der planten bij waterstand 70 
en van de achterstand bij waterstand 90. Hiertoe dient men zich enerzijds rekenschap 
te geven van de w o r t e l o n t w i k k e l i n g ,  anderzijds van de v o c h t v e r -  
d e 1 i n g in de grond, die weergegeven is door de in deze figuur afgebeelde gestippelde 
krommen, met. behulp waarvan het vochtgehalte in de diverse bodemlagen kan 
worden afgelezen. Men ziet dan, dat de wortels bij de planten met de hoogste en de 
middelste waterstand zich diep in de capillaire zone van het grondwater hebben 
uitgebreid en in deze laag vele wortels en zijwortels tot ontwikkeling hebben ge- 
bracht. De achterstand, die de planten bij waterstand 70 in de aanvang hebben 
vertoond, is blijkbaar veroorzaakt door het toen nog korte wortelstelsel, dat onvol- 
doende van het capillair opgestegen water heeft kunnen profiteren. In tegenstelling 
met de culturen 50 en 70 is de wortelgroei bij de waterstand van 90 cm b. mv. door het 
drogere milieu, waarin de wortels zich bevonden, duidelijk vertraagd. Een ander op- 
merkelijk feit is, dat de wortels van alle culturen niet in dedirect boven het grondwater 
gelegen, ongeveer 10 cm dikke, geheel met water gevulde capillaire zone zijn door- 
gedrongen. Deze zone is evenals de onder het phreatisch vlak gelegen grond nage- 
noeg geheel met water verzadigd. Het ligt voor de hand, aan te nemen, dat deze 



zone wegens gebrek aan zuurstof een belemmering is geweest voor de wortelgroei. 
Samenvattende kunnen wij zeggen, dat fig. 3 ons leert, dat planten, waarvan de 

wortels door één of andere oorzaak zijn ingekort, gebaat zijn met een hoge grond- 
waterstand. Dat dergelijke gevallen ook in de practijk voorkomen, zal verderop 
worden besproken. Uit fig. 4 kan worden geconcludeerd: 

1. Het is voor planten op lichte gronden gewenst, dat zij haar wortels in de capillaire 
zone kunnen uitbreiden, en wel in het z.g. ,,open" gebied dezer zone, waarin water 
en lucht blijkbaar in een harmonische verhouding voorhanden zijn. 

2. Het grondwater stelt paal en perk aan de dieptegroei van het wortelstelsel. 

3. De bij het phreatisch vlak aansluitende ,,gesloteno capillaire zone (ook wel 
,,volcapillaire" zone genoemd), waarin alle poriën met water zijn gevuld, kan 
eveneens een belemmering vormen voor de wortelgroei. 

Men dient voor ogen te houden, dat de eerste uitspraak niet opgaat voor zwaar- 
dere en humusrijkere gronden. In  het aardbeiengebied te Paterswolde b.v., waar 
het humusgehalte gemiddeld 8% en vaak meer bedraagt en de humeuze laag door- 
gaans tot een diepte van ca 60 cm reikt, treedt ook zonder de ,,medewerkingH van 
het grondwater geen verdroging op, in tegenstelling met de situatie in Kennemerland, 
waar het humusgehalte slechts hoogstens enige percenten bedraagt en de wortels 
voor de wateropname grotendeels op de capillaire zone zijn aangewezen. 

Opmerking verdient verder, dat het niet indringen der wortels in het grondwater 
een verschijnsel is, dat kenmerkend is voor de land- en tuinbouwgewassen, die - van 
ecologisch standpunt bezien - merendeels tot de groep der mesophyten behoren, 
die aan een milieu van middelmatige vochtigheid zijn aangepast. Zo gedragen zich 
de aardappelen. in fig. 5 ten opzichte van de grondwaterstand in principe weinig 
anders dan de aardbeien (vgl. hiermee fig. 4). Dit neemt niet weg, dat bij stijging 
van het phreatisch niveau in een periode van grote regenval wel wortels in het grond- 
water terecht kunnen komen. Deze kunnen dan echter wegens zuurstofgebrek niet 
functionneren en gaan vroeg of laat te gronde. Omgekeerd kan bij dalen van het 
grondwater de afstand tussen de wortels en het phreatisch vlak - althans de eerste 

Wortelontwikkeling 
van aardappelen in na- 
velgrond bij drieerlei 
waterstanden. 1943 

Root develqvment of po- 
tatoesZn asandy olaysoa, 
with the groundwater at 3 
different levels. 1943 



tijd - aanzienlijk worden vergroot. Met deze mogeïiJkheden dient rekening te  worden 
gehouden bij wortelwaarnemingen in de volle grond. Ten slotte dient nog gezegd te  
worden, dat uit de in fig. 4 afgebeelde beworteling niet mag worden afgeleid, dat de 
wortels van aardbeiplanten niet dieper kunnen gaan dan 60 à 70 cm. De worteldiepte 
wordt nl. bij de culturen met een waterstand van 50 en 70 cm beneden het maaiveld 
beperkt door het grondwaterpeil, terwijl de geringe wortelgroei bij de diepste waterstand 
ogenschijnlijk veroorzaakt is cloor de onvoldoende watervoorraad in de bovengrond 
bij deze lage waterstand. Kweekt men aardbeien van het ras Oberschlesien zonder 
kunstmatige grondwaterstand in diepe bakken met tuingrond, die door geregeld 
begieten tot de bodem tos vochtig gehouden wordt, dan kunnen de wortels een diepte 
van minstens 1 m bereiken (fig. 6). 

FIG. 6. Wortelstelsel van een aardbeiplant in 
een bak met tuingrond zonder water- . stand. 1942 
Door geregeld begieten werd de grond 
goed vochtig gehouden. Rijke beworte- 
ling tot een diepte van minstens 1 m 

FIG. 6. Root system of a strawberry plant i n  a 
trough with garden soil without a water 
level. 1942. The soil was kept m i s t  by 
regular watering. 
Roots penetrate to a depth of at least l m 

Wat ten slotte de o p t i m a l e w a t e r s t a n d betreft, zijn wij - te  oordelen 
naar de afbeeldingen in fig. 4 - vermoedelijk niet ver bezijden de waarheid, 
wanneer wij aannemen, dat het voor aardbeien van het ras Oberschlesien in de 
gebezigde humus- en slibaime tuingrond in jaren met normale regenval in het 
algemeen niet geweast is, dat het grondwater dieper staat dan 70 à 80 cm onder het 
maaiveld. 



In de boven besproken gevallen werd de beworteling bestudeerd in bakken, 
waarin het grondwater op verschillende diepten constant werd gehouden. In de 
practijk is de waterstand echter meestal aan een zekere, soms zelfs sterke fluctuatie 
onderhevig, die grote invloed kan hebben op de groei en de verrichtingen van het 
wortelstelsel in de diepere bodemlagen. 

Zo bleken mij op diep ontwaterd g r a s l a n d ca 25% der wortels gestorven 
te zijn, nadat zij door infiltratie van de grond gedurende de wintermaanden (van 
November tot April) aan een waterstand van 20 cm beneden het maaiveld bloot- 
gesteld waren geweest. 

.Een soortgelijk geval nam ik in 1942 waar op a a r d b e i-akkers in Kennemerland 
(Heemskerk e.o.) ,waar het gewas op verscheidene bedrijven een grote achterstand 
vertoonde, die de indruk maakte, door droogte veroorzaakt te zijn. Bij deze planten 
werd in de meeste gevallen een armelijk en kort wortelstelsel aangetroffen. Door de 
slechte peilbeheersing in dit gebied steeg het grondwater in de wintermaanden op 
menige akker tot dicht onder het maaiveld, waardoor schade werd toegebracht aan 
het wortelstelsel, vooral in de diepere bodemlagen. Een andere ongunstige omstandig- 
heid was het in Kennemerland veelvuldig voorkomen van virusziekten in het aard- 
beigewas, waardoor de planten niet normaal tot ontwikkeling konden komen en 
de wortelgroei door gebrek aan ,,bouwstof" werd belemmerd. Daarbij kwam nog, 
dat bij verscheidene kwekers de heggen, die aangebracht waren, om windschade te 
voorkomen, onvoldoende bescherming gaven, hetgeen nadelig was voor de planten- 
groei en indirect voor de ontwikkeling der wortelstelsels. In de beschutting der 
heggen waren de planten veel groter en gingen de wortels veel dieper dan op grotere 
afstand daarvan. Het waren deze drie omstandigheden, die in wisselende verhouding 
op de ,,verdrogende aardbei-akkers" nabij Heemskerk werkzaam waren en een nor- 
male dieptegroei van het wortelstelsel verhinderden. Dat de watervoorziening van 
het gewas hierdoor ernstig werd benadeeld, bleek, toen de uitkomsten van dit wortel- 
onderzoek vergeleken werden met de resultaten van een uitgebreid agrohydrologisch 
onderzoek, dat gelijktijdig door  VISSER^ in dit gebied werd uitgevoerd. Deze onder- 
zoeker heeft in dit verdrogingsgebied bij acht kwekers op twee speciaal daarvoor 
uitgezochte bedden de vochtverdeling in de grond van April tot eind Juli periodiek 
nagegaan. Hierbij werden tevens enige bedrijven ingeschakeld, waar de aardbeien 
een normale indruk maakten. Op de ,,verdrogende" akkers bleek het wortelstelsel 
door de bovengenoemde oorzaken niet bij machte te zijn geweest, diep genoeg in de 
capillaire zone door te dringen. Een zeer ernstig geval deed zich voor bij de kweker 
Dekker, waar de grond door stijging van het grondwater in de wintermaanden dras 
kwam te staan en waar het gewas bovendien duidelijke symptomen van virus-ziekte 
vertoonde. Dit is afgebeeld in fig. 7, en wel in het midden van deze figuur, terwijl 
links en rechts daarvan de situatie in beeld is gebracht op twee goede bedrijven, 
waar het gewas normaal tot ontwikkeling was gekomen. 

Op het bedrijf van de heer Duin, waar bij het onderzoek van VISSER slechts een 
geringe schommeling van de grondwaterstand werd waargenomen en het gewas 
volkomen gezond was, waren de worteb tot in het meest we;kzame gedeelte van de 
capillaire zone doorgedrongen, terwijl biJ de kweker Welboren de krachtige groei 

Inmiddels gepubliceerd : W. C. VISSER: Agrohydrologische studies betreffende geestgrond. 
Veral. Landbouwk. Onderz. 56. 9, 1950. 



FIG. 7. Aardbeien in Kennemerland bij drie kwekers. 1942. 
De aardbeien bij Dekker leden van de droogte, doordat de wortels niet diep genoeg gingen. 
Een soortgelijk wortelbeeld werd ook op andere ,,verdrogendew akkers waargenomen 

Heemskerk, Juli  1942 

Grondw. 96 80 4 2  

Humus: ca. 1.9% 
Duin 

ca. 1.3% 
Dekker 

ca. 3% 
Welboren 

FIG. 7. Strawbewies of three grmuers i n  the Kennemerland dktrict. 1942. 
Dekker's strawbewies suffered from drought, because the roots had not pewtrated deep enough 
into the soil. A similar root system was obsewed i n  other f.ields, on w k h  the water supply 
to the plants was inadequute. 

werd mogelijk gemaakt door een hoge waterstand, waarbij het korte wortelstelsel 
uiteraard geen bezwaar is. 

Een ander geval van droogteschade, dat in de practijk op lichte gronden vaak 
wordt aangetroffen, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de wortels bij diepe ontwate- 
ring niet diep genoeg reiken om voldoende water te kunnen opnemen. Zo komt het 
onvermogen van a a r d a p p e Iwortels, om zich aan te passen aan een diepe grond- 
waterstand, reeds enigermate tot uiting in fig. 5, waarin het resultaat van een aard- 
appelproef in diepe bakken met een lichte zavelgrond is afgebeeld. Men ziet in deze 
figuur de afstand tussen de wortels en het phreatisch vlak groter worden, naarmate 
het grondwater dieper staat. Dit heeft echter, zelfs bij de diepste waterstand, nog 
geen reductie in opbrengst veroorzaakt. 

Op het eiland Schouwen, waar door ongelijke hoogteligging der polders bij een- 
zelfde waterpeil de grondwaterstand in Juni 1943 varieerde van ca 40 tot 200 cm 
onder het maaiveld, werd in dat jaar door de Afdeling Onderzoek van de Cultuur- 



technische Dienst (Ir W. C. VISSEB) op 50 percelen met aardappelen (Bintje) een 
agrohydrologisch en landbouwkundig onderzoek verricht, waaraan door mij een 
onderzoek naar de beworteling van dit gewas werd verbonden. 

Hierbij werd de beste loofontwikkeling en later de hoogste opbrengst vastgesteld 
bij een grondwaterstand van 1,10 à 1,20 m beneden het maaiveld. 

Lichte zovel FIG. 8. Hoogte van aardappelplanten en diepte der 
Aadappeirn(a8nrje) 
Schouwen 1943 beworteling op zavelgrond (50 percelen op 

Schouwen) 

- I , , FIG. 8. Height of potato plants a n i  depth o/ the root 
o 50 i00 150 zoo gystem on a sandy clay soil (50 plots on Schw-  

diepte grondwater in cm wen) 

Fig. 8, waarin de hoogte van het gewas en de bewortelingsdiepte uitgezet zijn 
tegen de diepte van het grondwater, laat zien, dat bij de diepere waterstanden een 
daling optreedt zowel in de hoogte van het gewas als in de worteldiepte, al ligt het 
optimum voor de wortelgroei kennelijk bij een diepere waterstand dan bij de boven- 
grondse delen van het gewas het geval is. 

Op Schouwen was de situatie echter gecompliceerder dan bij de bakkenproef in 
fig. 5, omdat het grondwater in dit poldergebied in de vegetatieperiode een daling 
onderging en de diverse percelen, waarop de waarnemingen werden gedaan, behalve 
in de waterstand, nog in vele andere opzichten variëerden. Dit kwam bij de bewerking 
der proefresultaten tot uiting in de grote spreiding, die de worteldiepte op de onder- 
zochte percelen bij overeenkomstige waterstand te zien gaf. Een voorlopige analyse 
van de afwijkingen der punten van de in fig. 8 afgebeelde gemiddelde lijn der be- 
wortelingsdiepte gaf duidelijke aanwijzingen, dat de zwaarte van de grond, die van 
perceel tot perceel sterk varieerde, grote invloed had op de groei der wortelstelsels. 
Naarmate er meer kleibestanddelen in de grond tot een diepte van 80 cm werden 
aangetroffen, nam de worteldichtheid toe en werd er door de wortels in de regel een 
grotere diepte bereikt. 

Een andere variabele factor was de snelheid, waarmee het grondwater op de diverse 
percelen in de groeiperiode was gedaald. Bij snellere daling van het grondwaterpeil 
scheen het wortelstelsel in het algemeen korter te zijn en hadden de wortels de dalende 
capillaire zone blijkbaar minder goed kunnen bijhouden, met het gevolg, dat de wortels 
zich nog meer in de ,,kopw van het capillaire gebied hadden moeten terugtrekken en er 
een lagere opbrengst werd verkregen dan bij een minder snelle waterstandsdaling het 
geval was. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat er volgens een voorlopige calculatie 
een negatieve correlatie tussen de grondwaterstandsdaling en het slibgehalte in de 
doorwortelde zone scheen te bestaan. 



Hoewel voor een kwantitatieve beoordeling van de invloed van de zwaarte van 
de grond op de wortelgroei een nadere analyse van het op Schouwen verkregen 
cijfermateriaal volgens de methode der polyfactoranalyse verricht zal moeten worden, 
is het bestaan van een dergelijke invloed bij de voorlopige bewerking der verzamelde 
gegevens al wel duidelijk gebleken. Dit betekent, dat de gunstige invloed van de 
hogere gehalten aan afslibbare delen voor de watervoorziening van het gewas niet 
alleen berust op de grotere, voor de wortels beschikbare hoeveelheid water, doch 
tevens op de grotere uitbreiding, d.i. het grotere absorptievermogen van het wortel- 
stelsel in deze Meirijkere gronden. Het duidelijkst treedt de invloed van de klei aan 
de dag op profielen, waar een kleilaag plotseling overgaat in een zandlaag. Hier blijft 
de beworteling in hoofdzaak beperkt tot de kleilaag, zoals door ons werd vastgesteld 
op een aantal graslandpercelen met kleilagen van verschillende dikte in de omgeving 
van Klundert en bij Velzen. Soortgelijke wortelbeelden werden door mij waarge- 
nomen op lichte gronden, waar een humeuze laag aanwezig was, die plotseling in 
zand overging. 

Naar aanleiding van de krommen der loof- en wortelontwikkeling der aardappelen 
in fig. 8 dient opgemerkt te worden, dat een afname van de ontwikkeling en van de 
opbrengst van het gewas bij de diepere waterstanden in hoofdzaak vÖorkomt bij 
gronden met een gering waterbindend vermogen. 

Op gronden, die tot op grote diepte rijk zijn aan humus of afslibbare delen en 
dus veel water beschikbaar hebben voor het gewas en de wortelontwikkeling, kan 
bij de opbrengstkromme de dalende tak in het gebied der diepere waterstanden 
achterwege blijven. Dit komt tot uiting in fig. 9, waarin de in 1944 verkregen 
opbrengsten van w i n t e r t a r w e (Juliana) op het waterstandsproefveld van 
het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. op zware klei te 
Nieuw-Beerta bij verschillende waterstanden zijn weergegeven. Weliswaar vertoont 
de opbrengst volgens de stippellijn" een daling bij de diepste grondwaterstand 
(150 cm beneden het maaiveld), maar deze is op deze diep ontwaterde veldjes veroorzaakt, 

kglare Wintertarwe (Juliana) N. Beerta l944 FIG. 9. Opbrengst van wintertarwe (b) en 
resp. 
cm Zware klei diepte der beworteling (a) op zware klei 

(waterstandsproefveld Nieuw-Beerta) 
1944. 
De opbrengstdaling bij waterstand 
150 b. mv. die het gestippelde 
gedeelte van kromme b laat zien, is 
een gevolg geweest van de legering op 
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doordat het gewas wegens de zware stand gelegerd was en waarschijnlijk daardoor 
een te lage waarde heeft gegeven, een verschijnsel, waarop verderop nog even 
teruggekomen wordt. Op dit proefveld werden reeds verscheidene jaren allerlei 

verbouwd, die indien geen legering optrad - in het algemeen bij water- 
stand 150 een iets hogere opbrengst hebben gegeven dan bij waterstand 120. 

Bij bepaling van de worteldichtheid van de tarwe op dit proefveld in de diverse 
bodemlagen werden ook in de ondergrond - bij diepe waterstand zelfs op grote 
diepte - nog hoge tot redelijke wortelhoeveelheden vastgesteld. In fig. 9 is tevens 
de maximale bewortelingsdiepte op de diverse veldjes aangegeven. Ten aanzien van 
de worteldieptecijfers dient opgemerkt te worden, dat zich op dit proefveld het 
uitzonderlijke geval voordeed, dat de wortels, althans bij'waterstanden tot een diepte 
van 90 cm b.mv. over een zekere afstand in het grondwater zijn doorgedron- 
gen. Mogelijk houdt dit verband met het feit, dat er op dit proefveld ter handhaving 
van de grondwaterstand vers, vermoedelijk zuurstofrijk water wordt toegevoerd, 
zodra er door waterverlies onder invloed der plantenwortels een naterstandsdaling 
dreigt op te treden. 

Samengevat kan uit fig. 9 worden geconcludeerd, dat de tarwe op de zware klei 
des te beter tot ontwikkeling is gekomen, naarmate de grond dieper ontwaterd was, 
en dat de wortels, dank zij hun groeivermogen en de ruime watervoorraad in deze 
grond, er zelfs bij de diepste grondwaterstand nog in geslaagd zijn, tot het grond- 
water door te dringen. Dit resultaat verschilt aanmerkelijk van de situatie in fig. 8, 
waar de aardappelen op lichte zavelgrond bij de diepe waterstanden door gebrek 
aan bodemvocht in wortelgroei en dientengevolge ook in opbrengst duidelijk zijn 
achtergebleven. 

Wanneer wij echter in fig. 8 en 9 het gebied der hogere waterstanden beschouwen 
(b.v. het traject tussen 40 en 100 cm b.mv., dan blijlit in beide gevallen de 
worteldiepte en de opbrengst het geringst te zijn bij de hoogste waterstand om 
daarna bij dalende waterstand geleidelijk toe te nemen. 

Dit doet de in de aanvang reeds gestelde vraag rijzen, waarop de ongunstige 
invloed der hoge waterstanden feitelijk berust en of het ook mogelijk is, deze invloed 
uit de beworteling te verklaren. 

Uit de literatuur is het bekend, dat zuurstofgebrek één der factoren is, die bij 
een te hoge waterstand in het minimum kan verkeren, doordat de bodemporiën 
betrekkelijk veel water bevatten en het zuurstoftekort niet snel genoeg uit de be- 
perkte luchtreserve in de bodemholten kan worden aangevuld. Door verschillende 
onderzoekers is bij proeven met waterculturen gevonden, dat zuurstofgebrek tot een 
vermindering van de groei en van het absorptievermogen der wortels aanleiding 
kan geven en dat de ontwikkeling der bovengrondse organen hierdoor indirect kan 
worden benadeeld. Verder kan de gebrekkige verversing der bodemlucht in natte 
gronden het koolzuurgehalte in de grond doen stijgen tot een waarde, die voor de 
wortels schadelijk is. Zo heeft men in Finland gevonden, dat koolzuur op grasland 
schadelijk wordt, wanneer daarvan 1% in de bodemlucht voorhanden is. 

Daarnaast kunnen neveninvloeden optreden, die een nadelige invloed hebben 
op de groei en de werkzaamheid van het wortelstelsel. Hierbij moet gedacht worden 
aan de mogelijkheid van structuurverval, aan een t e  lang stand houdende lage 



temperatuur in de voorjaarsmaanden, die schadelijk kan zijn voor de groei en de 
activiteit der wortels, en aan een abnormale werkzaamheid der bodembacteriën in 
dit onvoldoende geaëreerde milieu, waardoor er toxische stoffen kunnen ontstaan 
en de nitrificatie kan worden verhinderd. 

Gezien de storende invloed van het grondwater op de dieptegroei der wortels, 
is het niet uitgesloten, dat de geringe opbrengst der gewassen bij een te hoge water- 
stand mede verband houdt met het geringe bodemvolume, dat de wortels voor de 
zoutopname ter beschikking staat, temeer daar het bekend is, dat vele mestzouten, 
in het bijzonder de nitraatstikstof, in meerdere of mindere mate aan uitspoeling 
onderhevig zijn en er bovendien in de ondergrond meermalen vrij grote hoeveelheden 
fosfaat en kali zijn vastgesteld, die voor een deel door de diepgaande wortels opge- 
nomen zouden kunnen worden: 

Inderdaad zijn er aanwijzingen, dat de opname van voedingszouten uit de onder- 
grond niet mag worden onderschat. Zo treft men op bouwland, waar jaren geleden 
een aantal greppels of sloten met humusrijke grond zijn dichtgemaakt en waar door 
het gewas onder invloed van de humus een rijk vertakt, extra diep wortelstelsel tot 
ontwikkeling wordt gebracht, in zomers met normale neerslag boven de sloten vaak 
stroken aan, die zich door een opvallende geilheid van het gewas van de omgeving 
onderscheiden. In droge zomers kan de voorsprong op deze stroken nog groter zijn 
maar deze wordt dan veroorzaakt door de betere watervoorziening, die het gewas 
aan het dichte en diepgaande wortelnet te danken heeft. 

Dat ook een dalende grondwaterstand en de daarmee gepaard gaande diepere 
beworteling een gunstig effect kan hebben op de zoutopname wordt waarschijnlijk 
gemaakt door de opbrengsten van het waterstandsproefveld in Nieuw-Beerta in 
fig. 9. De legering van de tarwe op de veldjes met de diepste grondwaterstand 
(150 cm b.mv., die door een geile stand van het gewas was veroorzaakt en. 
op deze veldjes aanleiding gaf tot een opbrengstdepressie, zou kunnen wijzen op 
een overvloedige stikstofopname ten gevolge van de extra diepe beworteling, die 
op deze veldjes tot ontwikkeling is gekomen. 

Er is dus alle reden aan te nemen, dat de ongunstige invloed van een te hoge 
waterstand op het gewas berust op een onvoldoende opname van stikstof en andere 
voedingsstoffen uit de grond, die enerzijds door de gebrekkige zuurstofvoorziening 
in de extra vochtige bovengrond en door andere ongunstig werkende bodemfactoren, 
anderzijds door de ondiepe beworteling wordt teweeggebracht. Dit doet de vraag 
opkomen, of en in hoeverre het mogelijk is, het tekort aan opneembare voedings- 
zouten in de bovengxond bij hoge grondwaterstanden door een extra bemesting te 
compenseren. 

5. COMPENSATIE DOOR EXTRA BEMESTING 

Dat een dergelijke compensatie inderdaad tot stand kan worden gebracht, blijkt 
uit de hieronder vermelde resultaten van een proef met mosterd in betomen buizen 
bij verschillende waterstanden en bij stijgende stikstof- en fosforzuurbemesting. Ook 
aan de beworteling der mosterdplanten is hierbij bijzondere aandacht geschonken. 

De mosterdplanten werden gekweekt in 1 m lange, betomen cylinders zonder 
bodem, die gevuld waren met een leemhoudende, fijnzandige grond bij waterstanden, 
die op een diepte van 30, 50 en 90 cm constant werden gehouden. Bij een vierde 
groep cylinders werd geen kunstmatige waterstand aangebracht, zodat het gewas 
in deze buizen geheel op het hang- en regenwater aangewezen was. 



I n  de buizen zonder waterstand kwam het gewas zeer goed tot ontwikkeling. 
De planten in deze buizen behoefden slechts enkele keren begoten te worden, daar 
er În de groeiperiode in het algemeen vrij regelmatig regen viel. De planten in de 
cylinders met waterstand stonden van het begin af alle zeer ten achter bij de buizen 
zonder waterstand. Zelfs de cultuur met een waterstand van 90 cm b.mv. vertoonde 
een grote achterstand, bij de hogere waterstanden (30 en 50 cm) werd de groei 
nog meer vertraagd. Aan een aantal buizen met waterstanden van 30, 60 en 90 cm 
onder het maaiveld werden bij een gift van 100 kg stikstof per ha stijgende hoeveel- 
heden fosfaat gegeven van 0, 94, 187 en 563 kg P20, per ha, terwijl een andere serie 
buizen met 563 kg P20, per ha werd bemest, doch respectievelijk 0, 30 en 100 kg N 
per ha ontving. De planten werden afgesneden, toen ze in bloei stonden, en daarna 
gedroogd en gewogen. De gemiddelde gewichten zijn grafisch uitgezet in fig. 10. 
Van de cylinders zonder waterstand is het gemiddelde drooggewicht in de grafiek 
weergegeven door twee losse stippen, doordat in deze cylinders slechts de optimale 
bemesting werd gegeven (100 kg N en 563 kg P20, per ha). De overige - door lijnen 
verbonden - stippen hebben betrekking op de gewichten der planten bij stijgende 
N- en P-bemesting en wel respectievelijk bij waterstanden van 30, 50 en 90 cm 
b.mv. 

Uit deze grafiek (fig. 10) blijkt, dat zowel de fosfaatbemesting als de stikstof- 
bemesting bij alle waterstanden een toename in ontwikkeling hebben gegeven; verder, 

FIG. 10. Invloed van een fosfaat- en stikstofbemesting op de groei (drooggewicht) van mosterd- 
planten bij verschillende waterstanden in betomen buizen. 
De cijfers bij de krommen geven de waterstand aan (gg bij de punten rechts boven de 
krommen betekent, dat in deze buizen geen grondwaterstand was aangebracht) 

dr. gewicht 
bovengrondse 
delen in g 
(per m*) 

Mosterd, 1946 

FIG. 10. Influence of the applimtwn of phoaphute and nitrogen on the development (dry weight) 
of mustard phnts with the grmndwater at different levels i n  concrete tubes. The figures of 
the cumes represent the levels of the groundwater (gg at the points at the right side above 
the curve8 means thut no groundwater table was p r o d e d  i n  these tubes) 



dat de gewichten der planten bij alle bemestingen gestegen zijn, naarmate de water- 
stand lager was. Zelfs bij een waterstandsdiepte van 90 cm, gepaard met een optimale 
bemesting (100 N en 563 P,05 per ha) staan echter de bovengrondse delen in ge- 
wicht nog ver achter bij het gewicht der planten in de even zwaar bemeste cylinders 
zonder waterstand. 

Om te kunnen beoordelen, of het mogelijk is, door een compensatiebemesting 
het gewichtsniveau van de planten dër optimaal bemeste cylinders-zonder-waterstand 
te bereiken, behoeft men de krommen in gedachten slechts naar rechts te verlengen. 
Het ziet er dan naar uit, dat het onder de omstandigheden van deze proef bij de 
culturen der stikstofseries met een waterstand van 50 respectievelijk 90 cm onder het 
maaiveld mogelijk geweest zou zijn, door een niet onredefijke extra stikstofgift boven 
de verstrekte 100 kg N per ha het opbrengstniveau van de cylinder-zonder-waterstand 
te bereiken. Bij de planten der N-serie bij waterstand 30 alsmede bij de planten der 
fosfaatseries bij waterstand 30 en 50 kan op deze manier geen volledige compensatie 
worden bereikt, zonder in abnormaal hoge giften te vervallen. 

Bij onderzoek van het wortelstelsel der mosterdplanten in de diverse cylinders 
werd waargenomen, dat de buizen zonder waterstand tot onderaan toe (1 m diep) 
zeer dicht met wortels bezet waren. Waar echter een waterstand in de buizen was 
aangebracht, bleek het wortelstelsel zeer geremd te zijn in zijn ontwikkeling, zelfs 
bij de waterstand van 90 cm en in nog sterkere mate bij de hogere water- 
standen. Vochtbepalingen in de grond brachten aan het licht, dat de geringe 
bewortelingsdiepte in de ,,waterstandscylindersn veroorzaakt is, doordat de grond 
boven het phreatisch vlak over een afstand van niet minder dan 45 cm vrijwel 
geheel van water verzadigd was. Men kan dit zien in fig. 11, waarin de verdeling van 
het water in de grond grafisch is weergegeven voor de cylinders met de diepste water- 
stand (90 cm), en wel respectievelijk voor een begroeide en een niet begroeide cylinder, 
nadat het verscheidene dagen niet had geregend. Links is in deze figuren met pijlen 

Vochtve~deling i n  de grond FIG. 11. De diepte der beworteling 
van mosterdplanten bij 
drie waterstanden in een 
leem houdende zandgrond 
(zie pijlen links) in ver- 
band met de vochtver- 
deling in de grond bij een 
waterstand van 90 cm 
onder het maaiveld. 

FIG. l l .  Depth of the roots of 
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de diepte aangegeven, die door de hoofdmassa der wortels bij de drie waterstanden 
is bereikt. Van de zeer weinige wortels, die dieper gegaan zijn, is de maximale diepte 
weergegeven, door de pijlen met een stippellijn te verlengen. De zeer geringe wortel- 
diepte in de ,,waterstandsbuizen" maakt het begrijpelijk, dat de opbrengst in deze 
buizen zo ver heeft achtergestaan bij die in de intensief en diep doorwortelde cylinders 
zonder waterstand. 

In de cylinders met een waterstand van 90 cm beneden het maaiveld zijn de wortels 
practisch niet ingedrongen in het geheel verzadigde gedeelte der capillaire zone. 
Anders is dit bij de waterstanden van 50 en 30 cm b.m.v., waar de wortels over 
een zekere afstand zijn ingedrongen in het gesloten capillaire gebied, dat bij water- 

. stand 50 bijna en bij waterstand 30 geheel tot het maaiveld reikte. Een over geringe 
afstand indringen van wortels in de met water verzadigde bodemzone is door mij 
trouwens al vaker waargenomen bij planten, die bij een zeer hoge waterstand tot 
ontwikkeling waren gekomen. Of dit veroorzaakt wordt door een zekere zuurstof- 
absorptie uit de atmosfeer, is nog een open vraag. 

Uit het ongelijke beloop van de vochtverdelingskromme in de begroeide en de 
onbegroeide cylinder in fig. 11 bij een waterstand van 90 cm is op te maken, dat er 
door de plantenwortels een zekere daling van het vochtgehalte in het open gedeelte 
van de capillaire zone tot stand is gebracht. 

Op lichte gronden kan bij een te diepe grondwaterstand droogteschade optreden, 
doordat de wortels van nature niet voldoende groeikracht bezitten of door water- 
gebrek in de bovengrond verhinderd worden, om diep genoeg in de capillaire zone 
door te dringen. Verhoging van de grondwaterstand is dan gewenst, doch men hoede 
zich er voor, het grondwater hoger op te voeren dan nodig is, om de optimale grond- 
waterstand te bereiken. Bij verdere stijging van het grondwater neemt nl. de op- 
brengst af doordat het gewas door zuurstofgebrek, ongunstige bacteriële omstandig- 
heden en anderszins alsmede door het onvoldoende indringen der wortels in de 
ondergrond niet genoeg stikstof en minerale bestanddelen kan opnemen om een 
maximale opbrengst tot stand te brengen. 

Wanneer een gewas aan watergebrek lijdt en dit blijkt veroorzaakt te zijn door 
een onvoldoende dieptegroei der wortels bij een redelijke waterstand, dan zal een 
onderzoek naar de oorzaak van de geringe worteldiepte ingesteld en deze oorzaak 
eerst weggenomen moeten worden, alvorens in overweging wordt genomen, de 
grondwaterstand te verhogen. 

Door verschillende oorzaken kan de uitbreiding en de dieptegroei der wortel- 
stelsels worden verhinderd. Vaak doen zich mechanische belemmeringen (stijve 
lagen) voor, die in het algemeen gemakkeiijk te constateren zijn. Er kunnen echter 
groeibelemmeringen in het profiel optreden, die voor de oningewijde niet of niet zo 
gemakkelijk uit het profiel af te lezen zijn en een deskundig onderzoek vereisen. 
Voorbeelden hiervan zijn de minder opvallende structuurgebreken, het voorkomen 
en de localisatie van zand- en veenlagen in humeuze gronden en in kleigronden, 
alsmede de aanwezigheid van zure of droge lagen in het profiel. Ook kunnen er in de 
grond invloeden werkzaam zijn, die met het profiel zelf weinig of niets hebben uit 
te staan, doch niettemin de uitbreiding van het wortelstelsel in de ondergrond kunnen 
verhinderen. Hiertoe behoren de gevallen van vreterij aan de wortels, die meestal 



gemakkelijk vast te stellen zijn. Verder het te sterk fluchueren van de grondwater- 
stand en onvoldoende vruchtbaarheid van de grond, die een meer diepgaand onder- 
zoek vereisen. Ten slotte zijn er nog omstandigheden, die de ontwikkeling der boven- 
grondse delen benadelen en indirect zeer nadelig kunnen zijn voor de wortelgroei, 
zoals insectenaaat, ziekte in het gewas, wind en erosieverschijnselen. 

De verschillende omstandigheden werden genoemd, die de dieptegroei van het 
wortelstelsel kunnen verhinderen en schade door droogte kunnen doen ontstaan. 

Rij het bespreken van de mechanische belerneringen voor de wortelgroei (ver- 
dichte lagen) werd gewezen op het ongelijke vermogen van verschillende gewassen 
om mechanische weerstanden in de grond te overwinnen. Als voorbeelden werden 
koolzaad en rogge op zavelgrond genoemd, die op een stijve laag onder de bouwvoor 
zeer ongelijk reageerden (fig. 1 en 2). 

Aan de hand van de resultaten van proeven in bakken met aardbeien (fig. 3, 4 
en 6) en met aardappelen (fig. 5) in een lichte grond werd de betekenis van de ,,open" 
capillaire zone en van het indringen der wortels in deze zone voor de wateropname 
en de groei der gewassen toegelicht. Er werd gevonden, dat de wortels van deze 
gewassen niet in het grondwater en evenmin in het d a ~ b i j  aansluitende, met water 
verzadigde gedeelte der capillaire zone konden doordringen. 

In aansluiting daaraan werden enige waarnemingen besproken op tuinderijen 
in Kennemerland, waar het gewas in de humusarme grond van de droogte leed, 
doordat de wortels door verschiliende oorzaken (ziekte in het gewas, fluctuerende 
grondwaterstand en windschade) de diepere bodemlagen niet konden bereiken 
(fig. 7). 

Vervolgens werd aan de hand van een onderzoek bij aardappelen op het eiland 
Schouwen aangetoond, dat op lichte zavelgronden zowel de ontwikkeling van dit 
gewas als de bewortelingsdiepte met de diepte der ontwatering eerst toeneemt, 
daarna een maximum bereikt, doch bij diepere waterstanden weer afneemt (fig. 8). 
In  tegenstelling daarmse bleek de bewortelingsdiepte en de opbrengst op zware 
klei in de provincie Groningen met de ontwateringsdiepte over de gehele linie toe 
te nemen (fig. 9). 

Ten slotte werden de oorzaken genoemd van de sohadeEjke invloed der hoge 
waterstanden. Er werd een beschouwing gegeven, die tot de conclusie leidde, dat de 
slechte groei bij hoge waterstand, althans grotendeels, berust op een verminderde 
opname van stikstof en andere voedingselementen. Betoogd werd, dat de geringe 
beschikbaarheid der voedingsstoffen in slecht ontwaterde gronden niet alleen ver- 
oorzaakt wordt door een onvoldoende zuurstofvoorziening, een gestoorde bacteriële 
werkzaamheid en dergelijke, doch tevens door het geringe bodemvolume, waarover 
de wortels op dezs te natte gronden kunnen beschikken. 

Dit werd toegelicht aan de hand van de resultaten van een proef met mosterd, 
die gekweekt werd in diepe betonnen buizen met een leem- en vochthoudende zand- 
grond bij verschillende waterstanden en verschillende bemestingen. 

Hierbij werd gevonden: 
1. De mosterd nam bij alle mestgiften met de diepte van het grondwater en met de 

bewortelingsdiepte in ontwikkeling toe (fig. 10). 



2. Stikstof en in mindere mate fosfaat heeft de groei van het gewas bij alle water- 
standen bevorderd (fig. 10). 

3. De dieptegroei der wortels was zelfs bij een waterstand van 90 cm onder het 
maaiveld door het grondwater ernstig geremd, doordat de grond over een afstand 
van 45 cm boven het phreatisch vlak nagenoeg geheel met water was verzadigd. 
- Het verband tussen de worteldiepte en de vochtverdeling in de grond is gra- 
fisch weergegeven in fig. 11. - De cylinders, waarin geen grondwater aanwezig 
was (gg in fig. 10) waren tot op grote diepte intensief doorworteld en hebben een 
veel hogere opbrengst gegeven dan de buizen, waar de wortelgroei door het 
grondwater was geremd (fig. 10). 

4. Het bleek mogelijk te zijn, het tekort aan stikstof bij de waterstanden van 50 
en 90 cm beneden het maaiveld door een extra N-bemesting te compenseren. 
(Dit wordt duidelijk, wanneer men de betreffende opbrengstkrommen in fig. 10 
naar rechts verlengt tot men aangeland is op het niveau van de opbrengst der 
gg-cylinders, waar de dieptegroei der wortels niet door grondwater werd belem- 
merd). Bij waterstand 30 beneden het maaiveld zou geen compensatie mogelijk 
zijn geweest, zonder in zeer hoge N-giften te vervallen. Het effect van het fosfaat 
op de plantengroei was, althans bij de waterstanden 30 en 50 zodanig, dat het 

. niet mogelijk lijkt, het fosfaatgebrek bij deze hoge waterstanden met een redelijke 
fosfaatgift op te heffen. 

DISCUSSIE 

I r  P. DE GRUYTER: Is het mogelijk dat het grondwater op het grondwaterstandsproefveld te 
Nieuw-Beerta toch gedaald is, zodat er zich wortels hebben kunnen vormen 
beneden het vastgestelde grondwaterniveau ? 

Dr S. B. HOO~EOUDT: De grondwaterspiegel is op dit proefvdld constant met een nauwkeurig- 
heid van enkele centimeters. 

INLEIDER deelt naar aanleiding van de vraag, welke invloed de vorst op het wortelgestel 
van de aardbei heeft, mede, dat de aardbei wat het wortelstelsel betreft te verge- 
lijken is met gras. Hoog opvoeren van het water in de winter is funest voor het 
wortelstelsel. De groei van de wortels zet zich tot in December voort. 
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I. EEN GRONDWATERSTLLC"\TDSKAART VOOR NEDERLAND 

W. F. J. M. KRUL 

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, 's-Gravenhage 

1. INLEIDING .-- 
Om verschillende redenen is het wenselijk gebleken te beschikken over algemene 

gegevens betreffende de grondwaterstanden in Nederland. Tot dusver werden of 
worden op een groot aantal plaatsen vanwege verschillende instellingen en bedrijven 
onafhankelijk van elkaar waterstandswaarnemingen verricht. 

Het doel, de methode, de duur en de frequentie dezer waarnemingen lopen voor 
de verschillende instellingen sterk uiteen. Hierdoor en door het feit, dat er op dit 
gebied in de meeste gevallen tot dusver geen behoefte aan samenwerking is gevoeld, 
is het moeilijk een overzicht te kxjjgen van de gegevens die beschikbaar zijn. Een 
studie van het gedrag Van de grondwaterstand in de loop van de tijd onder invloed 
van verschillende oorzaken wordt daardoor uitermate bezwaarlijk. Een archief van 
grondwaterstanden voor algemeen gebruik zou dit bezwaar verhelpen. Doel, wense- 
lijkheid, inrichting en kosten van een dergelijk archief zullen daarom aan een korte 
beschouwing worden onderworpen. Echter dient te voren een nadere beschrijving te 
worden gegeven van het begrip grondwaterstand. '- 

I, 

Voor het omschrijven van het begrip grondwaterstand is het nodig, dat enige 
definities in herinnering worden gebracht, nl. potentiaal, spanningswater, phreatisch 
water. 

Potentiaal of stijghoogte. Ten gevolge van de werking van de zwaartekracht 
neemt de druk in het water, afhankelijk van de stromingstoestand al dan niet recht- 
lijnig, met de diepte toe. Deze afhankelijkheid van de diepte maakt de druk minder 
geschikt om als grootheid te worden gebruikt bij berekeningen. Om deze reden is 
ingevoerd het begrip p o t e n t i a a l, d.i. de s t ij g h o o g t e van het grondwater 
in het beschouwde punt, gemeten ten opzichte van een bepaald horizontaal verge- 
lijkingsvlak. Bij water in rust of bij stromend water waarbij de verticale component 
der stroomsnelheid te verwaarlozen is, is de potentiaal in ieder punt van een bepaalde 
verticaal gelijk. Eén stijghoogtewaarneming is dan dus voldoende om over de gehele 
hoogte van de verticaal de grootte van de waterdruk te kennen. 

Spanningswater. Spanningswater is grondwater, dat zich bevindt in een permeabel 
grondpakket onder een ondoorlatende laag, waarbij het grondpakket tot aan deze 
laag geheel met het grondwater is gevuld. 

Phreatisch grondwater. Phreatisch water wordt niet begrensd door een afdekkende 
ondoorlatende laag. Een scherpe bovenbegrenzing is hier geheel afwezig. De spiegels 
die aan de dag treden in putten en ontgravingen die tot in het phreatisch water 
reiken, geven het niveau aan, waar de waterdruk gelijk is aan die van de atmosfeer. 
Dit niveau noemt men het p h r e a t i s c h v l a k. Het is in het algemeen niet 
horizontaal. 



Ook boven het phreatisch vlak bevindt zich grondwater dat zonder onderbreking 
samenhangt met het grondwater beneden dit niveau, nl. het capillaire-water-in- 
engere-zin en het funiculaire water. Het grensvlak tussen deze twee is het c a p i 1- 
l a i r e v l a k, d.i. het vlak waar beneden de bodem geheel met water is verzadigd 
en waarboven behalve water ook vrije lucht en waterdamp in de bodemporiën aan- 
wezig zijn. 

Hoewel phreatisch water niet een ondoorlatende laag als bovenbegrenzing kan 
hebben, is het mogelijk dat op grotere of kleinere afstand boven de funiculaire zone 
een ondoorlatende of moeilijk doorlatende laag aanwezig is. waarboven zich een 
tweede etage van phreatisch water bevindt. 

Een merkwaardig geval deed zich bij Heerlen voor: bij doorboring van de on- 
doorlatende laag onder het bovenste phreatisch niveau bleek boven het dieper 
gelegen niveau een onderdruk te bestaan: de buitenlucht werd in de boorbuis binnen- 
gezogen. Klaarblijkelijk was hier ten gevolge van wateronttrekking door de mijn- 
bouw het waterniveau beneden de scheidende laag verlaagd. Het oorspronkelijke 
spanningswater beneden de scheidende laag was door de wateronttrekking in onder- 
spannen toestand overgegaan. 

Ook het verschijnsel der s c h ij n s p i e g e l s behoort tot deze rubriek. Dr HOOG- 
HOUDT za1 hierover meer mededelen. 

Daar men in het merendeel der gevallen bij spanningswater niet te maken heeft 
met geheel ondoorlatende lagen, doch met lagen die in meer of mindere mate door- 
latend zijn, kan men volgens de definitie in deze gevallen eigenlijk niet spreken van 
zuiver spanningswater. Men heeft dan te doen met een tussenvorm van phreatisch 
en spanningswater. 

Grondwaterstand. Indien men een programma voor het meten van g~ondwater- 
standen wil opstellen, dient men nader te definiëren wat men hieronder wil verstaan. 
Men zou kunnen denken aan: 
a. de potentiaal, 
b. het phreatisch vlak, 
c. het capillaire vlak, 

(b en c alleen bij phreatisch water). 

Beschouwt men de beschikbare middelen, waarmede de waarnemingen worden 
verricht, dan blijkt dat men in de meeste gevallen de potentiaal meet. Mogelijk kan 
in de toekomst met behulp van andere meetmethoden bij phreatisch water wel de 
ligging van het capillaire vlak worden bepaald - uit landbouwkundig en physisch 
oogpunt is dit vlak vaak van meer belang dan het phreatisch vlak of dan de potenti- 
aal - doch deze meetmethoden komen voor het onderhavige doel voorlopig niet 
in aanmerking. Er blijft dus over de noodzakelijkheid om het gedrag van de grond- 
waterpotentiaal te beschouwen, mede in verband met de ligging van het phreatische 
en het capillaire vlak. 

De stijghoogte van het water en - bij phreatisch water - dus ook de ligging 
van het phreatische en capillaire vlak zijn variabel onder invloed van verschillende 
natuurlijke en kunstmatige factoren. De natuurlijke factoren kunnen worden onder- 
scheiden in: 
a. atmosferische invloeden: neerslag en verdamping, barometerstand, temperatuur 

en zonnewarmte, gedrag van de bodemlucht; 



b. invloed van het oppervlaktewater: wisselingen in zee- en rivierstanden enz. 

De kunstmatige factoren kunnen vele zijn: wateronttrekking, waterstaatkundige 
en landbouwkundige werken enz. 

Om de invloed van de voornaamste dezer factoren te leren kennen, is het in vele 
gevallen niet nodig de juiste ligging van het phreatisch vlak te weten; de invloed 
kan veelal even goed of beter worden nagegaan door waarneming van de potentiaal. 
Bij spanningswater is dit zelfs de enig mogeQjke methode. Dat men niet het phreatisch 
vlak doch de potentiaal meet, blijkt derhalve in het algemeen geen bezwaar te zijn. 

Verschillende van de hierboven genoemde factoren echter oefenen een storende 
invloed op de potentiaal uit, waardoor de waarnemingen hiervan een verkeerde 
indruk zouden kunnen wekken. Men denke b.v. aan het .Lisse-effect en het omge- 
keerde Wieringermeer-effect. De ligging van het phreatisch vlak en dus ook de po- 
tentiaal veranderen hierbij zonder dat de hoeveelheid water in de bodem in even- 
redige mate verandert. De volgende sprekers zullen hierop nader ingaan. 

Ook de zonnewarmte kan storend werken. Kan de zonnewarmte doordringen 
door de menisci van het capillaire vlak, dan vermindert de oppervlaktespanning 
van de menisci en dus de capillaire stijghoogte. Hierdoor kan het phreatisch vlak 
stijgen zonder dat de hoeveelheid water in de bodem een verandering ondergaat l. 

Voorts is ook de barometerstand een factor die invloed kan hebben. 

Samenvattend kan men zeggen dat het meten van de potentiaal in het algemeen 
voldoende is om klimaatsinvloeden, getijdewerking en kunstmatige invloeden te 
onderzoeken, mits men daarbij de mogelijkheid van het optreden van storende 
factoren niet over het hoofd ziet. 

Verschillende factoren die op de stijghoogte van het grondwater van invloed zijn, 
vertonen een zekere periodiciteit. Teneinde deze invloed na te gaan, dient men de 
periodiciteit in de frequentie van de waarnemingen te verwerken. 

De doeleinden, die met het inrichten van het archief worden nagestreefd, zijn 
van uiteenlopende aard en kunnen als volgt worden omschreven: 

a. Het vaststellen van de invloed van het klimaat (de seizoenen en de periodieke 
droge en natte tijdvakken). 

Beschikt men over de gegevens van lange reeksen van wahnemingen van de 
grondwaterstand in punten waar deze stand niet van kunstmatige factoren 
afhankelijk is, dan kan men de niveauwijzigingen vaststellen, die een gevolg zijn 
van klimaatsinvloeden. Men denke b.v. aan de invloed van de seizoenen op de 
afvoer van Veluwe-water naar het toekomstige Eemmeer, dat voor de drink- 
watervoorziening van belang kan zijn. 

Hoewel ook spanningswater enigermate de invloed van het klimaat ondergaat, 
is het toch in de eerste plaats het phreatisch water dat dient te worden waarge- 
nomen bij het bepalen van die invloed. 

l F. STEGGEWENTZ: Het water in de grond en de grondwaterbeweging nabij het phreatisch 
oppervlak. Versl. en Meùed. betr. de Volk8gezonclheid, Augustus 1937. 



b. Uit waarnemingen meent men op te maken, dat de grondwaterstand in Neder- 
land, ook in die gebieden waar geen wateronttrekking aan de bodem plaats vindt, 
neiging tot dalen vertoont 1. 
Vermoedelijk is de geconstateerde daling toe te schrijven aan de verbeterde afvoer 
van oppervlaktewater, zoals verbeterde drainage en polderbemaling, rivier- 
verbetering enz. Ook het baggeren van zand en grind in de rivieren werkt hieraan 
mee. Uit de waarnemingen van de rivierstanden blijkt duidelijk een algemene 
verlaging van het peil in de benedenlopen; hoog water wordt snel afgevoerd en 
het buiten de oevers treden van de rivieren komt steeds minder voor. 

Het verlagen van het polderpeil is een factor die reeds gedurende verschillende 
eeuwen gelegenheid heeft, invloed te doen gelden. 

Ten slotte is ook de snelle uitbreiding van bebouwde en bestrate oppervlakten 
een omstandigheid die de verlaging van de grondwaterstand in de hand werkt. 

De noodzakelijkheid om dit verschijnsel te bestuderen vormt een tweede 
reden tot het inrichten van het archief. 

c. De studie van kwelverschijnselen in verband met de aanleg van nieuwe polders 
en het verlagen van de peilen in bestaande. 

In  dit verband kunnen verder worden genoemd het onderzoek naar de stijg- 
hoogte van het diepe grondwater in de nabijheid van de grote rivieren en de 
kwelverliezen uit de rivieren onder invloed van het uitbaggeren van de beddingen 
en van zandwinningen in de uiterwaarden; voorts de studie van het zoutfront 
tegen de zee, waartoe o.a. behoort de studie van de zoetwaterzak onder de duinen 
en het dieper binnendringen van brak water op de grote rivieren, waardoor 
kans op een kwelstroom van brak water naar de lage polders bezijden de rivier 
ontstaat. 

d. De invloed van wateronttrekking op grote schaal (klimaatregeling van gebouwen 
zoals geprojecteerd in Rotterdam; koelwater voor industrie). 

Zoals blijkt uit de onder 3 omschreven doeleinden, die met het inrichten van het 
archief worden nagestreefd, dient men zowel over stijghoogtewaarnemingen van 
phreatisch als van spanningswater te beschikken. In het onderstaande worden ter 
wille van de overzichtelijkheid de doeleinden gescheiden naar hun betrekking op 
phreatisch dan wel op spanningswater. 

Waarnemingen van p h r e a t i s c h w a t e r zijn wenselijk voor: 

a. Het vaststellen van klimaatsinvloeden. 
b. Het bestuderen van de geconstateerde neiging tot dalen van de grondwaterstand 

in Nederland als gevolg van versnelde afvoer van oppervlaktewater e.d. 
c. Het nagaan van de invloed van de bouw van kunstwerken. 

Waarnemingen in s p ai n n i n g s w a t e r zijn wenselijk voor: 

a. De studie van kwelverschijnselen in verband met de aanleg van nieuwe polders 
en met het verlagen van de peilen in bestaande. 

l J. D. MOER~AN: Veluwsche beken en daling van het grondwaterpeil. T. Kon.  Xed.  Aarclr. Gen. 
1934, blz. 495. 



b. Het nagaan van de stijghoogte van het diepe grondwater in de nabijheid van de 
grote rivieren. 

c. Het waarnemen van de toestand van het zoutfront tegen de zee. 
d. Het nagaan van de natuurlijke stijghoogte van het diepe water met het oog op 

de te verwachten grote onttrekking van diep water ten behoeve van de industrie 
en de klimaatregeling van gebouwen. 

De meest interessante grondwaterstanden zijn de gemiddelde stand in een jaar 
en voorts de hoogste en de laagste standen: die in een jaar zijn opgetreden. De hoogste 
stand is gemeenlijk een voorjaarsstand, de laagste een najaarsstand. Het is zaak 
deze extreme standen niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Meer waarnemingen per 
seizoen zijn dus nodig. Met het oog op de eis, het archief niet te omvangrijk te maken, 
dient het aantal waarnemingen per jaar echter zo beperkt mogelijk te blijven. Om 
de gedachten te bepalen worde voorlopig een frequentie van eens per maand aan- 
gehouden. 

Een regelmatige verdeling van de waarnemingstijdstippen over het jaar is voorts 
wenselijk, indien de waarnemingen geschieden vanwege diensten of instellingen tot 
wier geregelde taak het verrichten van peilwaarnemingen niet behoort. De regelmaat 
werkt het vergeten van het tijdstip van waarnemen tegen. Voorts zullen de waar- 
nemingen voor speciale doeleinden, zoals voor de studie van de invloed van het 
rivierpeil op de diepe grondwaterstand, de invloed van de getijden, enz., een af- 
wijkende frequentie vereisen. 

Niet alle gebieden zijn even belangrijk voor het onderzoek naar de grondwater- 
stand. Het gebied der polders, waar een beheerste bovengrondwaterstand wordt 
gevonden (fig. l), kan voor een belangrijk deel buiten beschouwing worden gelaten. 
Slechts enkele gedeelten van dit gebied komen in aanmerking, namelijk die gedeelten 
die van belang zijn voor de studie van de kwel, van het zoutfront enz. 

De volgende gebieden zouden van belang kunnen zijn voor een onderzoek (voor 
elk gebied is vermeld, waarom het waarnemen van de grondwaterstand hier van 
belang moet worden geacht) : 

1 .  De Veluwe (afvoer van grond- en beekwater naar het Eemmeer; klimaatsinvloed; 
belangen van de land- en bosbouw). 

2. De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi (aanwezigheid van waterwinplaatsen; be- 
langen van de bosbouw). 

3.  Drente, Twente en de Achterhoek (belangen van de landbouw; waterleiding- 
bedrijven; waterstaatswerken). 

4.  Noordbrabant (landbouw; klimaatsinvloed). 

5 .  Zuid-Limburg (waterleidingbedrijven; waterstaatswerken; landbouw). 



FIG. 1. Gebieden met beheerste grondwaterstanden in Nederland 

FIG. 1. Areas with controlled soil water levels i n  the Netherlands 



6 .  Het duingebied (waterleidingbelangen; klimaatsinvloed; begroeiing in de duinen; 
cultuur aan de binnenduinvoet). 

7. Wieringermeer en N.O.polder (waterstaatswerken; kwelverschijnselen; invloed 
op het omringende land; landbouw). 

8 .  Enige raaien door Noordholland (kwelversc~jnselen; invloed van de Zuiderzee- 
polders). 

9. De omgeving der grote rivieren (kwelstroom naar de oeverlanden). 
10. Enige kleinere gebieden, waar waarnemingen in verband met een of ander speciaal 

doel nodig zouden worden geacht. 

Het is wenselijk, zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande waarnemings- 
middelen. Door middel van een enquête, ingesteld door het Rijksinstituut voor 
Drinkwatervoorziening, is daarom onderzocht welke instellingen geregeld water- 
standwaarnemingen verrichten. Deze enquête omvatte: - 

1. De voornaamste waterleidingbedrijven. 
2. Alle Provinciale Waterstaten. 
3. ,4lle directies en arrondissementen van de Rijkswaterstaat. 

Er werden ca 150 enquêteformulieren verzonden, waarvan ca 65 bevestigend 
ingevuld werden terugontvangen. Het merendeel van deze 65 was afkomstig van de 
waterleidingbedrijven. 

Van landbouwkundige zijde werden voorts gelijksoortige gegevens gevraagd aan 
alle cultuurconsulenten: De van deze binnengekomen gegevens betroffen nagenoeg 
zonder uitzondering waarnemingen, die, hoewel zeer intensief, over slechts zeer korte 
perioden werden verricht. De waarnemingsmiddelen waren veelal Izmdbouwbiiizen, 
die hetzij na afloop van het onderzoek werden getrokken, hetzij, indien ze bleven 
staan, onbruikbaar z$n geworden (verzand, vergaan). 

Uit de beide enquêtes is tenslotte gebleken dat men de beschikking heeft over 
de volgende waarnemingsmiddelen : 
1. Peilputten van de Provinciale Waterstaten, in het bijzonder van Noordholland. 
2. Waarnerningsputten van waterleidingbedrijven. 
3. Peilputten van de Dienst der Zuiderzeewerken (2 raaien door Noordholland, 

voorts Wieringermeer, N.O.polder, kust van het IJselrneer). 
4. Enkele puttenseries van de Commissie inzake Wateronttrekking aan de Bodem 

(Oosseld, Geld.). 
5.  Putten van het Staatsbosbeheer (o.a. Schoorl). 

Teneinde zo mogelijk deze waarnemingsmiddelen nog enigszins aan te vullen, 
werd nagegaan welke brandputten in aanmerking kunnen komen om als peilput te  
worden gebruikt. Het filter van deze putten moet beperkt blijven tot één water- 
voerend pakket, want putten met een filter, dat zich over meer dan één pakket 
uitstrekt, zijn voor het gestelde doel ongeschikt. 

Van de brandputten, die onder toezicht van het Rijksinstituut voor Drinkwater- 
voorziening tot stand zijn gekomen, bleken er bij een eerste selectie ruim 200 bruik- 
baar. Het merendeel hiervan ligt geconcentreerd in Brabant en Limburg. 



Wanneer wordt besloten, dat een archief voor grondwaterstanden moet worden 
ingericht, moet uit de hierboven genoemde waarnemingsmiddelen een keus worden 
gedaan. 

Er dient een middenweg te worden gevonden tussen een zo beperkt mogelijk 
aantal putten ten behoeve van een weinig kostbaar archief en zo groot mogelijk i, 
aantal putten ten behoeve van een zo nuttig mogelijk archief. In onderstaande tabel \ 
wordt een mogelijke dichtheid van het net aangegeven. i I i 

1. Veluwe . . . . . . . . . . . .  
2. Utrechtse Heuvelrug en Gooi . . 
3. Drenthe, Twenthe en Achterhoek 
4. Noordbrabant . . . . . . . . .  
5. Zuid-Limburg . . . . . . . . .  
6. Het duingebied . . . . . . . .  
7. Wieringermeer en N.O.Polder . . 
8. Raaien door Noordholland . . .  
9. Omgeving der grote rivieren . . 

10. Kleine gebieden . . . . . . . .  

. . . . . . . .  15 putten 

. . . . . . .  8 ,, 

. . . . . . . .  15 ,, 

. . . . . . .  8 ,, 

. . . . . . . .  5 , ,  

. . . . . . . .  l0 ,, 

. . . . . . . .  10 ,, 

. . . . . . . .  5 ,, 

. . . . . . .  5 ,, 

. . . . . . . .  5 ,, 

86 putten. 

9. INRICHTING VAN EET ARCHIEF 

Voorgesteld wordt, dat de waarnemingscíjfers van de waterstanden aan het f \ 
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening worden toegezonden en daar worden ; 1 
verwerkt in een kaartstelsel. Bij 86 putten en 12 waarnemingen per jaar zullen dus , 1 
ca 1050 waarnemingscijfers jaarliJks moeten worden verwerkt. . I 
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10. KOSTEN 

De kosten van het verrichten van de waarnemingen kunnen worden gedragen 
door de vrijwillig medewerkende instellingen, die deze waarnemingen verrichten. 
Voor de overige kosten zal in nader overleg met de Organisatie T.N.O. een oplossing 
moeten worden gevonden. 

DISCUSSUE 

Dr L. P. C. LINDENBER~E: Bij de regelmatig verrichte metingen van het phreatisch vlak bleek, 
dat de luchtdruk dit vlak tot 5 a 6 cm kan doen veranderen; ook bij dieptemetingen, 
Een bevroren bovenlaag van de grond geeft eveneens afwijkingen. 

ANTWOORD: Men moet dus voorzichtig zijn bij de keuze van de waarnemingspunten en bij de 
interpretatie van een grondwaterstandskaart. Een variatie van 5-6 cm in de grond- 
waterstand is voor een locale beoordeling van betekenis maar niet voor het alge- 
meen grondwaterstandsarchief. 

Prof. I r  J. W. THIERRY: Is er niet een tegenstelling tussen het onderzoek naar kwelverschijnselen, 
waarvoor het grondwaterstandsarchief van belang is, en het buiten beschouwing 
laten van gebieden met een beheerste bovengrondwaterstand? 

ANTWOORD: De metingen betreffende het phreatisch vlak kunnen in de gebieden met beheerste 
bovengrondwaterstand buiten beschouwing blijven, maar de spanningswater- 
metingen zijn in die gebieden wel van belang. 



I r  C. BIEXOND: Bij de waarnemingen van de potentiaal van het spanningswater is speciaal van 
belang het zoutgehalte van het water. Dit moet dus worden waargenomen. 

ANTWOORD: Met deze opmerking zal rekening worden gehouden. 

Drs P. BRUIN: In de voordracht worden voorbeelden gemist, die de urgentie van spannings- 
watermetingen aantonen. Wat is het belang dat de landbouw heeft bij een grond- 
waterstandskaart als door de inleider bepleit? 

ANTWOORD: In  de gebieden met beheerste grondwaterstand heeft het kunstmatige waterpeil 
invloed op het spanningswater in het gebied zelf en in het omringende gebied. Dit 
is b.v. het geval in de Wieringermeer en de N.O.polder. 

Prof. O. DE VRIES: Hoe wordt de aanwezigheid van lucht boven het tweede phreatisch vlak, 
dus onder een ondoorlatende laag, verklaard? 

ANTWOORD: Het verschijnsel wordt veroorzaakt door bodemscheuren, het inzuigen van lucht 
door boorgaten e.d. 



11. WAARNEMINGEN VAN GRONDWATERSTANDEN 

VOOR DE LANDBOUW 

S. B. HOOGHOUDT 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

a. Methodiek 
De methodiek van de grondwaterstandswaarnemingen - behoudens uitzonde- 

ringen dus de bepaling van het phreatisch vlak - is eenvoudig. De eenvoudigste 
methode, die nog steeds toepassing vindt, is het boren van een verticaal boorgat 
van 8-12 cm doorsnede in de grond, waarin dan de ligging van de grondwaterspiegel 
wordt nagegaan. Deze methode voldoet, indien het boorgaat niet inkalft en de waar- 
nemingen slechts gedurende een korte tijd verricht worden. Een verbetering van 
deze methode wordt verkregen door in dit boorgat een aantal drainbuizen met kraag 
op elkaar te plaatsen, waarbij dan de ruimte tussen de wand van het boorgat en de 
drainbuizen wordt opgevuld met grof zand. De voordelen van deze methode boven 

de eerstgenoemde zijn: geen inkalving, minder gemakkelijk ver- 
FIG. I. stoppen van de buizen, het hebben van de bovenkant van de 

Waterstandsbuis bovenste drainbuis als vast punt voor de waterpassing, van 
maai-m waaruit men de diepteligging van de waterspiegel kan aangeven 

en de langere houdbaarheid van het systeem. Deze grondwater- 
standsbuizen zijn echter alleen in een voldoend doorlatende grond 
toe te passen. 

Voor grondwaterstandsmetingen van langere duur (en ook 
voor slechter doorlatende gronden) worden de gewoonlijk ge- 
bruikte grondwaterstandsbuizen toegepast. Deze buizen (zie fig. l) 
met een inwendige doorsnede van 3 à 4 cm bestaan uit een 
meestal ijzeren buis (oude vlampijpen), waarvan het onderste 
gedeelte van gaatjes is voorzien. Dit laatste gedeelte is omwik- 
keld met jute om het binnendringen van gronddeeltjes te voor- 
komen. Aan de onderzijde wordt deze jute dan naar binnen 
geslagen en vastgezet met een houten prop; van boven kunnen 
deze buizen met een houten stop worden afgesloten. 

Oorspronkelijk werden deze buizen aldus geplaatst, dat met 
een lepelboor van omstreeks de buitendoorsnede van deze grond- 
waterstandsbuizen een verticaal boorgat in de grond werd geboord, 

-v- waarna de buizen hierin tot de gewenste diepte gedrukt dan wel 

FIG. I. geslagen werden. De op deze wijze geplaatste buizen raakten in 

Tube for meusuring kleigronden echter vaak verstopt, d.w.z. dat de waterspiegel niet 
the water level meer reageerde op regen en verdamping. De oorzaak ligt in het 

feit, &t deze buizen zijn dichtgesmeerd, doordat tijdens en soms ook 
enige tijd na het plaatsen de kleigrond vlak om de buis zijn structuur verloren heeft, 
d.w.z. zeer slecht doorlatend is geworden. Om dit te voorkomen worden de buizen nu 
=eestal geplaatst in een van te voren geboord boorgat van een doorsnede van ca 12 1/2 
cm, waarna de ruimte tussen buis en wand van het boorgat wordt opgevuld met zand. 



Ten slotte worden in een goed doorlatende zandgrond soms ook wel +dere buizen 
van een doorsnede van b.v. 30 cm gebruikt. In sommige gevallen worden deze water- 
standen continue met behulp van daarvoor geschikte registreerapparaten opgenomen. 
Van z.g. tensimeters of spanningsmeters wordt in de landbouw voor de bepaling 
van het phreatisch vlak geen of practisch geen gebruik gemaakt. Wel geschiedt dit 
voor het meten van de onderdruk (PF) in het water boven het phreatisch vlak, dat 
hier onbesproken kan blijven, temeer aangezien Ir HUIZINGA deze spanningsmeters 
uitvoerig zai behandelen. 

Een eontrale op de juistheid van de waarnemingen in de grondwaterstandsbuizen 
kan desgewenst op eenvoudige wijze verkregen worden door de buizen geheel met 
water op te vullen dan wel juist het water hier uit te  pompen en na te gaan hoe lang 
het duurt, voordat de grondwaterspiegel zich weer heeft ingesteld. 

b. Invloed van de bodemgesteldheid 
Komen vanaf het maaiveld goed doorlatende lagen tot een diepte van b.v. 15 

en meer m - maaiveld voor, terwijl de sloten, wijken enz. op niet te grote onderlinge 
afstand liggen, zoals dit in verschillende delen van de veenkoloniën het geval is, 
dan kan men zowel door berekening als door waarneming gemakkelijk aantonen, dat 
de waterspiegel in sloten en wijken (het peil in beide hetzelfde verondersteld) slechts 
weinig van de grondwaterspiegel hier midden tussen in afwijkt. I n  dit geval zou men 
dus de sloten en de wijk als grondwaterstandsmeters kunnen beschouwen. De oorzaak 
ligt in de geringe weerstand, die bij de stroming van het water door de grond onder- 
vonden wordt, waardoor slechts een gering verval nodig is om de overtollige neerslag 
door de grond naar de wijk en de sloten te doen vloeien. Het spreekt wel vanzelf, dat 
in dergelijke gronden ook een gegraven kuil als zodanig dienst kan doen. In goed 
doorlatende gronden is men dus blijkbaar weinig gebonden aan de doorsnede van de 
grondwaterstandsbuizen. 

In minder goed doorlatende gronden of (en) bij een bodemgesteldheid, waarbij 
de dikte van de watervoerende laag geringer is, zal de grondwaterspiegel meer of 
minder belangrijk verschillen van de waterspiegel in de sloten. 

Ook kuilen of grondwaterstandsbuizen met een grote diameter zullen in verband 
met de doorlatendheid van de grond reeds spoedig te grote afmetingen hebben, 
d.w.z., dat de toestroming van water uit de grond om deze kuil of buis te langzaam 
plaats vindt, waardoor een hangkromme van het phreatisch vlak in de grond naar 
de waterspiegel in deze kuil of grondwaterstandsbuis zal ontstaan, of m.a.w. deze 
kuil of deze grondwaterstandsbuis traag reageert. Biijkbaar bestaat er dus een 
verband tussen de toelaatbare doorsnede van de grondwaterstandsbuis (= eenheid 
van volume, dat bij 1 cm stijging of daling van de waterspiegel moet worden gevuld 
resp. geledigd) en de doorlatendheid van de grond. Deze doorsnede moet des te 
kleiner zijn naarmate de doorlatendheid van de grond afneemt. Hieruit volgt tevens, 
dat in zeer slecht doorlatende gronden deze doorsnede zeer klein zou moeten zijn. 
Aangezien dit practisch onmogelijk is, gebruikt men nu z.g. tensimeters of spannings- 
meters, die juist de eigenschap hebben, dat zij de spanning in het water aangeven 
bij minimale toe- of afvloeiingen van water. Hierop wordt om een reeds eerder 
genoemde reden niet ingegaan. 

We kunnen dan ook nu de vraag stellen hoe het staat met de doorlatendheid van 
onze gronden en of voor de bepaling van het phreatisch vlak dus meestal dan wel bij 
uitzondering gebruik moet worden gemaakt van tensimeters, die naast voordelen 



uiteraard ook hun nadelen hebben. Het biijkt nu, dat voor het besproken doel in 
zandgronden nooit en in de z.g. zware gronden slechts zelden tensimeters nodig zijn, 
aangezien de doorlatendheid van kleigronden over het algemeen voldoende groot is. 

Over deze doorlatendheid van deze z.g. zware gronden (meer dan 10% slib) 
zou ik gaarne enkele opmerkingen willen maken, aangezien hierover groot verschil 
van mening bestaat, Enerzijds meent men, dat de doorlatendheid van zware gronden 
(vooral kleigronden) altijd zeer klein is, zoals de ordegrootte 10-8-10-10 cm/sec of 
10-3-10-7 ml24 uur, dit reeds aangeeft. Naar onze mening is echter een doorlaat- 
factor van 0,01 ml24 uur of kleiner reeds betrekkelijk zeldzaam. Zeker is, dat, als 
kleigronden zo slecht doorlatend waren als de eerste groep onderzoekers meent, 
deze niet meer draineerbaar zouden zijn. Zelfs als we de drains tegen elkaar zouden 
leggen, zou de ontwatering in vele gevallen geheel onvoldoende moeten blijven. De 
practijk leert echter, dat het zelden voorkomt, dat een grond niet meer draineerbaar 
is, terwijl soms zeer grote drainafstanden voldoende zijn of zelfs in het geheel geen 
drainage nodig is. Naar mijn mening zal het vermoedelijk zo zijn, dat tot een zekere 
diepte de zware gronden een behoorlijke doorlatendheid kunnen bezitten, welke 
doorlatendheid naar de diepte steeds meer afneemt om ten gevolge van het verloren 
gaan van de structuur van deze gronden ten slotte over te gaan in de reeds genoemde 
doorlaatcijfers. 

Het lijkt mij waarschijnlijk, dat deze overgangslaag enkele tot vele meters dik 
kan zijn. 

FIG. 2. In  ten minste het bovenste gedeelte van deze over- 

Geschematiseerde tekening 
gangslaag kan een kleigrond alle mogelijke doorlaat- 
coëfficiënten hebben, nl. zowel zeer kleine als zeer 

maaiveld grote (100 ml24 uur); zij het dan ook, dat een derge- 
lijke zeer grote doorlaatfactor slechts zeer plaatselijk 
voorkomt. Een dergelijke, zeer goed doorlatende klei- 
grond blijkt te bestaan uit vrij stevige, kleine klei- 
kluitjes, waarmee het duidelijk zal zijn, waardoor deze 
hoge doorlatendheid veroorzaakt wordt. Een dergelijke 

prima! grond gedraagt zich, wat zijn doorlatendheid betreft, capilair 
vlak immers als zeer grof zand. Ook in minder extreme 

vorm bevat de klei vele secondaire korrels als kruimels, 
kluitjes, enz. d.w.z. dat de grond een structuur heeft 
met openingen, kanaaltjes, enz. daartussen van dezelfde 

phreatisch 
grootte-orde, waardoor de doorlatendheid van een klei- 

vlak grond bepaald wordt. Aangezien deze structuur naar 
de diepte ten gevolge van de steeds toenemende druk 
van de bovenliggende laag afneemt, of dus steeds meer 
een z.g. éénkorrelstructuur benaderd wordt, zal de 

O s=ondaire doorlatendheid naar de diepte dan ook moeten af- 
korrel 

FIG. 2: nemen. Boven de grondwaterspiegel spelen ook andere 

Schematized drawing 
oorzaken een rol (vermoedelijk hier wel de belang- 
rijkste rol) zoals het aanwezig zijn van scheuren, 

scheurtjes, worm- en wortelgangen, welke onder het phreatisch vlak niet of nauwe- 
eks aanwezig zullen zijn. 

Ook voor de waterhuishouding van de grond boven het phreatisch vlak heeft 
deze structuur een dergelijke betekenis. In kleigronden moet men dan ook feitelijk 



spreken van een primaire en secondaire capillaire laag; van een primair en secondair 
capillair oppervlak, enz., al naarmate men de openingen van dezelfde grootte-orde 
als van de afzonderlijke kleideeltjes, dan wel van die tussen de secondaire korrels 
beschouwt (zie fig. 2). Een kleigrond gedraagt zich dus tevens als een zandgrond 
en wel des te meer, naarmate de secondaire korrels van dezelfde afmetingen als die 
van zandgronden overwegen. 

Gezien nu het feit, dat kleigronden altijd nog een zekere structuur bezitten, is 
de doorlatendheid, behoudens uitzonderingen, dan ook steeds voldoende om voor 
de bepaling van het phreatisch vlak van grondwaterstandsbuizen gebruik te mogen 
maken. In geval van twijfel kunnen tensimeters echter met voordeel benut worden 
om de toelaatbaarheid van het gebruik van grondwaterstandsbuizen na te gaan. 

Diegenen, die de Tweede Technische Bijeenkomst van de Commissie voor Hydro- 
logisch Onderzoek T.N.O. hebben bijgewoond, zullen zich herinneren, dat deze 
bijeenkomst gewijd was aan het verband tussen de grondwaterstand en het gewas. 
Dit is dan ook een van de redenen, waarom de grondwaterstand voor de landbouw 
van belang is. Een tweede reden wordt hierdoor gevormd, dat in het algemeen ge- 
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Vochtgehalte in gew. van droge stof 

Verband tussen het 
vochtgehalte in de 
grond en de afstand 
tot de grondwater- 
spiegel 

Relation between mok- 
ture content of the soil 
and the distance to the 
gromclwater level 



sproken de wortels van de gewassen niet tot onder het phreatisch vlak doordringen, 
waardoor de ligging van de grondwaterspiegel onder het maaiveld tevens de maximale 
dikte van de laag grond aangeeft, die voor de planten ter beschikking is. Een nog 
belangrijker reden is echter het feit, dat de ligging van het phreatisch vlak tevens 
de waterhuishouding van de grond daarboven bepaalt. Voor zandgronden is dit 
bekend genoeg, zodat hiervoor het geven van een voorbeeld niet nodig is. Voor een 
kleigrond is dit wellicht anders, waarom dan ook in fig. 3 het verband is aangegeven 
tussen het vochtgehalte in de grond en de afstand tot de grondwaterspiegel. Deze 
gegevens zijn mij verstrekt door Dr PEERLKAP en hebben betrekking op onder- 
zoekingen in het Mamegebied in Noordwest-Groningen, waarbij gegevens van talrijke 
monsterplekken werden gebruikt. Ten slotte vormt de grondwaterspiegel een prach- 
tige indicator. Het effect b.v. van de invloed van de drainafstand is met het bepalen 
van de grondwaterstand zeer goed te controleren; hetzelfde geldt b.v. de invloed 
van de greppelafstand bij infiltratie, enz., waarop ik aan het slot van mijn inleiding 
terugkom. 

a. De invloed van de regen 

Indien regen op het land valt, zal slechts een gedeelte, nl. de z.g. overtollige 
neerslag, naar diepere lagen afzakken en de grondwaterspiegel verhogen. Wordt nu 
geen grondwater naar elders afgevoerd, dan zal deze overtollige neerslag bij de 
stijging van de grondwaterspiegel alleen dat gedeelte van het poriënvolume met 
water moeten opvullen, waarin geen water aanwezig was. Afgezien van ingesloten 
luchtbellen, zal dit gedeelte voor zandgronden met weinig slib en humus rond 
van het totale volume van de grond bedragen; 1 cm overtollige neerslag verhoogt de 
grondwaterstand dus 4 cm, indien althans de capillaire laag niet tot het maaiveld 
reikt. Met een toenemend slib- en humusgehalte zal dit gedeelte van het totale grond- 
volume ahemen, doordat slib en humus water vasthouden. Ook de fijnheid van het 
zand en het poriënvolume oefent daarop een zekere invloed uit. 

Voor de z.g. zware gronden kan worden aangenomen, dat behoudens uitzonde- 
ringen de primaire capillaire laag overal tot het maaiveld reikt. Hier wordt dus de 
mate, waarin de grondwaterstand door de eenheid van neerslag wordt verhoogd, 
bepaald door de structuur van de grond. In  een sterk gescheurde grond (veel niet- 
capillaire ruimten) is deze stijging b.v. gering. Aangezien de doorlatendheid van 
zware gronden tevens door deze structuur bepaald wordt, kunnen dus uit de mate 
en snelheid, waarmee de grondwaterstand door de overtollige neerslag wordt ver- 
hoogd, resp. door de verdamping wordt verlaagd, conclusies worden getrokken over 
de doorlatendheid van de grond, zij het dan ook, dat rekening gehouden most worden 
met de afstand en diepteligging van de in deze gronden aanwezige ontwaterings- 
systemen. Fig. 4 geeft een beeld van de wijzigingen in de grondwaterstand op het 
proefveld B 45 in de Wieringermeerpolder en wel voor het jaar 1931. Hier werden 
midden tussen drains op 10, 15 en 20 m afstand en midden op vakken zonder ont- 
wateringssystemen de grondwaterstanden dagelijks bepaald. Zelfs bij een drainafstand 
van 10 m zijn de variaties in de grondwaterstand groot. Reeds hieruit kan dan ook 
met zekerheid de conclusie worden getrokken, dat deze gronden toentertijd slecht 
doorlatend waren. Voor greppels werden op dit proefveld overeenkomstige resultaten 
verkregen; zie fig. 5, waarin de waargenomen grondwaterstanden midden tussen 



FIG. 4. Grondwaterstand-tijdscliagram van het ontwateringsproefveld B 45 Kolhorn (1931) 
10 m drains . . :. . . . . . . . . 20 m drains 

- - - - - - - - - - - 15 m drains - . - . - . - niet ontwaterd (not drained) 
Maaiveld 

40  - 

6 0  - 

8 0  - 
- 

onder h e t  maaive ld  

FIG. 4. Groundwater level-time diagram of the drainage experiment field B 45 Kolhorn (1931) 

FIG. 5. Ais fig. 4 bij aanwezigheid van greppels van 60 cm diepte 
10 m greppels (trenches) - - . - - - - - - - 10 m drains 

Maaiveld 
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1 onder h e t  m a a i v e l d  
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FIG. 5. AS fig. 4 with trenches of 60 cm deep 



greppels en drains op 10 m onderlinge afstand in het jaar 1931 werden uitgezet. 
Ondanks het feit, dat de greppels 60 cm diep zijn en de drains op rond 100 cm diepte 
lagen, zijn deze grondwaterstanden gelijk. Hier dus geen invloed van de diepteiigging 
van de ontwateringssystemen, hetgeen voornameiijk veroorzaakt wordt door de 
zeer slechte doorlatendheid van de grond onder het ondiepst gelegen ontwaterings- 
systeem (hier dus 60 cm - maaiveld). In fig. 6 zijn grondwaterstandsmetingen aan- 
gegeven, op een perceel in N.Friesland waargenomen. Ook hieruit blijkt de relatief 
geringe doorlatendheid van de grond. Het betreffende perceel was niet gedraineerd. 

Maaiveld S m van de sloot 

Grondwaterstanden bij 
H. KLNGMA, St. .Jaco- 
baparochie (November 
1937-Janiiari 1938) 

N.2 .P  

2 0  25 3 0  5 10 15 2 0  25 3 0  4 P 14 IP  24 29 

November '37 December '37 Januari '38 

- . - . - . - slootpeil (ditch level) 
5 m van de sloot ( 5  m from ditch) FIG. 6. Groundwater levels at 

- * - - - - - - - 10 m van de sloot ( l 0  m from ditch) H. KINGMA'S, St. Jaco- 
. . . . . . . . . . . . 15-50 m van de sloot (gemiddeld) (15-50 baparochie (November 

m from ditch, average) 1937-January 1938) 

Bij het voorgaande moet echter worden opgemerkt, dat bij slecht doorlatende 
gronden de wisselingen van de grondwaterstand als gevolg van regen en verdamping 
volstrekt niet groot behoeven te zijn mits de afstand van de ontwaterings- resp. 
infiltratiesystemen daaraan slechts is aangepast. Op het grondwaterstandsproefveld 
te Nieuw-Beerta zijn de schommelingen in de grondwaterstanden immers zeer gering, 
doordat de drainafstanden slechts 1 à S m zijn en voor aanvulling van water via de 
drains in droge periode wordt gezorgd. De doorlatendheid van de grond is slechts 
rond 0,05 ml24 uur. 

In fig. 7 is een voorbeeld van de veranderingen van de grondwaterstand gegeven 
voor een zeker tot enige meters diepte behoorIijk doorlatende klei tot (naar de diepte) 
zavelgrond. De hier weergegeven grondwaterstanden werden bepaald midden tussen 



FIG. 7. Grondwaterstand-tijdsdiagram van een ontwateringsproefveld in de Rietwijkeroorder- 
polder (Nov. 1935-Febr. 1936) 

I niet  ontwaterd I 

gccimbor 'ss Februari '36 

FIG. 7. Groundwater level-time diagram of a drainage experiment field in  the Rietwijkeroorder polder 
(Nov. 1935-Febr. 1936) 

de drains-op 10, 15 en 20 m, tussen greppels op 10 m en midden op een niet van 
greppels of drains voorzien gedeelte van 135-300 m, op een ontwateringsproefveld 
in de Rietwijkeroorderpolder ten behoeve van de aanleg van het z.g. Bosplan Amster- 
dam. Zelfs bij een drainafstand van 20 m reageren de grondwaterstanden slechts 
zeer matig op de neerslag. Hierbij maak ik er tevens op attent, dat de grondwaterstand 
in dit geval evenveel daalt als het verschil in diepteligging van de greppels en drains 
bedraagt. Dit laatste is alleen mogelijk, indien de doorlatendheid van de grond onder 
de ontwateringssystemen tot grote diepte dezelfde blijft en de doorlatendheid en 
dikte der watervoerende lagen onder de ontwateringssystemen de afvoer daarvan 
met de daarbij behorende grondwaterstanden practisch gesproken beheerst. 

Niet alleen bij slecht doorlatende kleigronden maar ook bij zuivere zandgronden 
kunnen grote en snelle veranderingen in de grondwaterstanden optreden, nl. indien 
de capillaire laag reikt tot het maaiveld. Aangezien deze snelle veranderingen echter 
het eerst zijn waargenomen bij verdamping (het z.g. W i e r i n g e r m e e r e f f e c t) 
en het omgekeerde, nl. een snelle stijging bij regen, hieruit automatisch volgt (z.g. 
o m g e k e e r d  W i e r i n g e r m e e r e f f e c t ) ,  zal ik deze verschijnselen bij de 
invloed van de verdamping op de grondwaterstand bespreken. 

Ook indien de capillaire laag in practisch zuivere zandgronden niet reikt tot het 
maaiveld, kunnen in verhouding tot de gevallen neerslag belangrijke stijgingen van 
de grondwaterstand worden waargenomen. Dergebjke waarnemingen, met ver- 
houdingen van 1 : 40 en meer, werden het eerst verricht in de tuin van de tuinbouw- 
school te Lisse met behulp van zelfregistrerende grondwaterstands- en regenmeters. 
Dit effect heet dan ook sedert het L i s s e-e f f e c t. De betreffende grond is een 



geestgrond, de grondwaterstandsbuizen hadden een doorsnede van 30 cm. Als voor- 
beeld van dit verschijnsel kan fig. 8 dienen, die ik ontleend heb aan een artikel van 
TJXAL LARSEN in de Transactions of the Sixth Commissim of the International Society 
of Soil Science Groningen A, 1932. 

FIG. 8. Voorbeeld van het Lisse-effect FIG. 9. Verklaring van het Lisse-effect 
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FIG. 8. Example of the Lisse effect 
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FIG. 9. Explanation of the Lisse effect 

De verklaring van het verschijnsel moet gezocht worden in een verhoging van 
de druk van de lucht in de grond boven het capillair oppervlak ten gevolge van het 
capillair indringen van het regenwater in de grond. Behalve THAL LARSEN hebben 
ook ENCELHARDT en enkele anderen hierover onderzoekingen verricht; hierbij werd 
o.a. de verhoogde luchtdruk proefondervindelijk aangetoond. 

In  fig. 9 is schematisch het geval aangegeven, dat het phreatisch evenals het 
capillair oppervlak op een bepaalde hoogte in het profiel voorkomen. Valt nu regen, 
dan dringt deze capillair in de grond. Ontwijkt geen lucht en is n de indringingsdiepte 
en h de ligging van het capillair oppervlak onder het maaiveld, dan is de drukver- 
hoging van de lucht boven het capillair oppervlak dus 

h n --l=- n 
atmosfeer = - x rond 1000 cm water 

h-n h-n h-n 

Er is nu uiteraard geen evenwicht, hetgeen pas weer het geval is, als de grondwater- 
spiegel zoveel is gestegen, dat het verschil in de maximale capillariteitsdruk ver- 



minderd met de nu aanwezige capillaire druk vlak onder de menisken (kromte straal 
is verkleind) gelijk is aan de overdruk in de lucht boven het capillair oppervlak. 
Er geschiedt dus niets anders, dan dat een deel van het capillaire water overgaat 
in grondwater. Een waterverplaatsing vindt niet plaats, behalve het water, dat in 
de grondwaterstandsbuis moet vloeien om de waterspiegel te verhogen. 

Behalve in zandgronden zal het verschijnsel zich ook nog misschien in zeer lichte 
zavelgronden kunnen voordoen. 

In  zwaardere gronden is reeds in verband i e t  het voorkomen van niet-capillaire 
ruimten (ontwijken van de lucht en opvulling daarvan bij stijging phreatisch vlak) 
dit verschijnsel niet te verwachten. Ook veranderingen van het phreatisch vlak bij 
veranderingen in de barometerstand zullen waarschijnlijk op soortgelijke wijze ver- 
klaard moeten worden. 

b. De vercEamping 

Ten gevolge van de verdamping, hetzij rechtstreeks, hetzij mede door de pianten- 
groei, daalt het phreatisch vlak. Indien het verdampte water via capillaire opstijging 
wordt aangevuld, zal ook de daling van het phreatisch vlak in een zekere verhouding 
staan tot deze verdamping, indien de laatste als een laag water wordt aangegeven. 
In  zandgronden met weinig slib of humus zal deze verhouding, indien de capillaire 
laag niet tot het maaiveld reik*, weer ongeveer 1 : 4 zijn, indien althans al het ver- 
dampte water via capillaire opstijging wordt aangevuld. Alleen indien de capillaire 
laag tot het maaiveld reikt en de menisken liggende in of nabij het maaiveld nog niet 
hun maximale kromming hebben, kan deze verhouding veel groter zijn. Bij deze 
verdamping geschiedt immers niets anders dan dat iets water van deze menisken 
verdampt tot zij hun maximale kromming hebben gekregen, waardoor het phreatisch 
vlak is gedaald tot een diepte onder het maaiveld gelijk aan de maximale capillari- 
teitsdruk, uitgedrukt in een kolom water. De maximale daling verkrijgt men als 
in het begin het phreatisch vlak juist reikt tot het maaiveld, en de menisken zich 
nog niet hebben gevormd, waardoor bij verdamping een snelle daling van het phrea- 
tisch vlak tot een diepte onder het maaiveld gelijk aan de max. capillaire druk in cm 
water optreedt. 
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FIG. 10. Het Wieringermeer-effect, 
Opgenomen in: Kool. 
tuinen, buis 2, rij XIV, 
Wieringermeerpolder 
(1930) . 

FIG. 10. The Wieringermeer effect. 
Registered in  : Cabbage 
fklds, tube 2,  TOW X I V ,  
Wieringermeer (1930) 

I n  de Wieringermeerpolder werden in zandgronden deze sterke dalingen (soms 
40 cm in 24 uur) het eerst waargenomen, waardoor men dan ook spreekt van het 
W i e r i li g e r m e e r e f f e c t (zie fig. 10). Waterverplaatsing vindt daarbij 



practisch niet plaats; alleen het water uit de grondwaterstandsbuis moet via capillaire 
opstijging verdampen. Valt er daarna weer iets regen, dan stijgt de grondwaterstand 
uiteraard weer even sterk. Dit wordt het o m g e k e e r d e W i e r i n g e r m e e r- 
e f f e c t genoemd. 

Met een eenvoudige proef werd nog eens bewezen, dat inderdaad door deze daling 
van het phreatisch vlak de waterhuishouding van de zandgrond practisch niet ver- 
andert. 

Hiertoe werden (zie fig. 11) van onderen gesloten bussen gebruikt met een door- 
snede van ca 15 cm en van een lengte van 50 en 110 cm. 

FIG. 11. Installatie voor In het midden bevinden zich geperforeerde koperen grond- 
proeven betreffende het waterstandsbuizen, omwonden met linnen, om het binnen- 

Wieringermeer-effect 
dringen van zandkorrels te voorkomen. De doorsneden van 
de &ondwaterstandsbuizen waren 1 en 3 cm. Deze cylinders 

deksel konden door deksels worden afgesloten, zodat geen verdam- 
ping optrad. De kortste cylinder werd gevuld met een prac- 

zand tisch zuiver zand uit de Wieringermeerpolder met een U-cijfer 
van 56 en een capillaire hanghoogte van rond 50 cm. De 

grondwater- 
lange cylinder werd met koolzure kalkvrij, humusarm zand 

standsbuis uit Eindhoven met 9% slib gevuld met een U-cijfer van 
rond 190 en met een capillaire hanghoogte van rond 250 cm, 

jure waarna deze gronden verzadigd werden met water. Door de 
cylinders leeg en gevuld te wegen evenals de gebruikte hoe- 
veelheden water en zand te bepalen, waren het poriëngehalte, 
het lucht- en watergehalte bekend. De cylinders werden nu 
zover met water gevuld tot de waterspiegel in de .grond- 
waterstandsbuizen gelijk was aan het zandoppervlak, waarna 
de cylinders werden gewogen, de deksels werden verwijderd 

zuipment for en de grond dus aan verdamping werd blootgesteld. Iedere 
ezperiments regarding the dag werden de grondwaterstand en het gewicht van de 

Wierinsemeer effect cylinders bepaald, waaruit dus het gewicht van het verdampte 
water was af te leiden. 

Uit de verkregen resultaten blijkt, dat in het grovere zand in één dag de grond- 
waterstand ruim 40 cm daalt. Het verdampte water bleek practisch overeen te komen 
met de inhoud van het geledigde gedeelte van de grondwaterstandsbuizen. Een 
vermindering van het vochtgehalte in de bovenste laag kon niet worden aangetoond. 
Met het fijnere Eindhovense zand werden overeenkomstige resultaten verkregen. 
Overeenkomstig de verwachting daalde de grondwaterstand des te sneller, naarmate 
de doorsnede van de grondwaterstandsbuis kleiner was. 

In andere gronden dan zandgronden zal de snelheid van de daling van cie grond- 
waterstand afhangen van de niet-capillaire ruimten, die immers geledigd moeten 
morden, voordat het phreatisch vlak kan dalen. Is het percentage hiervan groot 
(= grote doorlatendheid) dan is deze snelheid van daling gering en omgekeerd. 
Hierbij dient men rekening te houden met de structuur van de zware gronden 
(secondaire korrels) of dus met de secondaire capillaire lzag, waardoor, ondanks een 
snelle daling van de grondwaterstand in tijden van verdamping, de doorlatendheid, 
ofschoon weliswaar klein, echter nog mee kan vallen. Hierbij dient men uiteraarcl weer 
acht te slaan op de afstand van de ontwaterings- of infiltratiesystemen. Indien dus 
op een perceel zonder drains of infiltratiesystemen de grondwaterstancl in droge 



perioden snel daalt, wijst dit op een geringe doorlatendheid. Is  de afstand van de 
ontwateringssystemen en bevloeiingssystemen klein genoeg, zoals op het grond- 
waterstandsproefveld te Nieuw-Beerta, dan blijft, ondanks de geringe doorlatend- 
heid, de grondwaterstand practisch constant. 

c. De vorst en de dooi 
Het was sinds lang in de landbouw bekend, dat bij vorst de grondwaterstand 

daalt om bij dooi weer op te lopen. Met deze daling van de grondwaterstand loopt 
tevens de afvoer van de drains terug overeenkomstig de daling van het phreatisch 
vlak. Indien in de vorst periode geen sneeuw valt noch regen in de dooiperiode, 
bereikt de grondwaterstand na de dooi weer ongeveer dezelfde hoogte als voor de 
vorstperiode, indien ten minste weinig niet-capillaire ruimten voorkomen. Een 
waterverplaatsing vindt dan ook bij deze daling en stijging van de grondwaterstand, 
afgezien van de niet-capillaire ruimten niet plaats, hetgeen alleen mogelijk lijkt, 
indien grondwater tijdens de vorst overgaat in capillair water. Alleen het water in 
de niet-capillaire ruimten, voorzover het hierin niet reeds bevroren is, komt tot 
afvloeiing resp. moeten bij dooi deze ruimten weer met water gevuld worden, waar- 
door uiteraard de grondwaterspiegel na de dooi lager. moet zijn dan vlak voor het 
intreden van de vorst. Ik volsta verder met een voorbeeld van deze daling bij vorst 
en stijging bij dooi te geven in het geval geen sneeuw noch regen vlak voor of tijdens 
de vorst, echter wel enige regen bij het intreden van de dooi, is gevallen (zie fig. 12), 

maaiveld FIG. 12. Grondwaterstand-tijdsdia- 
gram S 45 (Dec. 1942- 
Febr. 1943). Het verloop 
van de grondwaterspiegel 
bij vorst en dooi. 

FIG. 12. Groundwater level-time dict- 
gram, S 45 (Dec. 1942- 
Febr. 1943). Grounduutater 

Januari Februari leveb during frost and thaw. 

aangezien de bespreking van dit verschijnsel verder aan Ir HUIZINGA wordt over- 
gelaten. Uit fig. 12 blijkt de veel sterkere daling van de grondwaterspiegel in de 
vorstperiode, dan in de voorafgaande of daarop volgende periode, terwijl de neerslag 
alleen de sterke stijging van het phreatisch vlak in de dooiperiode niet verklaren 
kan. 



Onder een schijnspiegel verstaat men feitelijk een phreatisch vlak van beperkte 
omvang, liggende op een hoger peil dan het ter plaatse aanwezige phreatische vlak. 
Tot dit verschijnsel behoort dus ook de plasvorming na een regenbui, doordat de 
doorlatendheid van de grond te klein is om het gevallen water snel genoeg door te 
laten. Blijven deze plassen slechts een korte tijd staan, dan kunnen ze verder buiten 
beschouwing blijven. Handhaven deze plassen zich gedurende een lange tijd, dan 
wordt dit anders. Uiteraard zijn deze plassen lang niet altijd schijnspiegels. Een 
mooi voorbeeld van het geval, dat deze waterplassen wel schijnspiegels zijn, vormt 
een nog slechts korte tijd ingedijkte, goed ontwaterde kwelder (Na-gronden) en wel 
die gedeelten waarop veel is gelopen. In de Linthorst Homanpolder (N.Groningen) 
b.v. lag door de aanwezige drainage de grondwaterspiegel laag. Het karakter van 
schijnspiegels was hier zeer duidelijk te demonstreren door in de voorkomende 
plassen een steek grond weg te nemen, waarin het water snel wegzonk. Het slecht 
doorlatend laagje ligt hier namelijk zeer dicht onder het maaiveld. Iets dergelijks 
kan men waarnemen op lössgronden op veel betreden plekken. Ook hier verwijdert 
men dit water door een kuil te graven en hiernaar het water af te voeren, waarin het 
dan wegzinkt. Het phreatisch vlak ligt hier zoals bekend zeer diep. 

Verder zouden in theorie althans in veel meer gevallen schijnspiegels kunnen 
voorkomen, nl. in die gevallen, waar op zekere diepte in het profiel slecht door- 
latende lagen voorkomen, als kniklagen, oerlagen, spalterveenlagen, enz. Met zeker- 
heid zijn schijnspiegels, die dus in de grond zelf aanwezig zouden kunnen zijn, in 
deze gevallen bij-mijn weten niet aangetoond, aangezien de boven deze lagen gelegen 
phreatische vlakken tevens de doorlopende phreatische vlakken zijn, d.w.z. dat in 
deze omstandigheden onder deze lagen alle poriën gevuld waren met water. Alleen 
bij Rolde in Drente werd bij een niet erg dikke keileemlaag op zand 's winters een 
schijnspiegel boven de keileem waargenomen, welke 's zomers verdwijnt. 

5. KORTE B E S C H R I ~ G  VAX DE ONDERWERPEN, DIE MET BEHULP VAX DE METINGEN 

VAN GRONDWATERSTANDEN WORDEN BESTUDEERD 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de problemen, die men met behulp 
van grondwaterstandsmetingen bestudeert, wil ik opmerken, dat het in de landbouw 
uiteraard niet gaat om het verkrijgen van grondwaterstanden, maar om het ver- 
krijgen van een zo hoog mogelijke opbrengst en kwaliteit van het gewas en zo laag 
mogelijke productiekosten. Dat men desondanks grondwaterstandsmetingen ver- 

. richt als middel om bepaalde problemen te bestuderen dan wel om het rechtstreekse 
, verband met de oogstopbrengst of bepaalde eigenschappen van de grond na te gaan, 
ligt zowel aan het feit, dat de grondwaterstand rechtstreeks met het betreffende 
probleem samenhangt, dan wel men terecht verwacht, dat het productievermogen 
van de grond daarmede samenhangt. Deze problemen zijn wel voornamelijk de 
volgende : 
1. Het bestuderen van ontwate~ings'probleme~, zoals b.v. de invloed van de drain- 

en greppelafstand en diepte, de onderlinge vergelijking van greppels of drains, enz. . 
2. Het bestuderen van infiltratieproblemen (waarmede bedoeld wordt het aanvoeren 

van water in greppels en drains), zoals b.v. de invloed van de onderlinge greppel- 
en drainafstand; het peil in de greppels resp. boven de drains, enz. 



3. Het bestuderen van kwel- en infiltratieproblemen, waarbij nu onder infiltratie 
wordt verstaan het inzijgen van water in de grond en het stromen van water 
door de grond van een gebied met een hogere naar een gebied met een lagere 
grondwaterstand, waarin dus kwel optreedt. Hiertoe behoren uiteraard ook die 
gevallen, waarbij het ingezegen water via pompputten van de Drinkwatervoor- 
ziening of van fabrieken wordt ver~jderd.  Met deze problemen heeft de land- 
bouw ook immers herhaaldelijk te maken, waarbij soms uitgebreide en kostbare 
proefnemingen nodig zijn om de middelen te kunnen aangeven om de gevolgen 
daarvan ongedaan te maken. Door het meten van grondwaterstanden tracht men 
de mate, waarin deze verschijnselen optreden vast te leggen. Zo mogelijk verricht 
men deze bepalingen voor en na de totstandkoming van deze kwel of infiltratie 
om het effect daarvan te kunnen beoordelen. Ook voor het kunnen maken van 
berekeningen van deze kwel of infiltratie worden deze grondwaterstanden bepaald. 

4. Het bestuderen van de invloed van kanalen of beken met verhoudingsgewijze lage 
peilen, waardoor last van droogte in de aangrenzende gebieden kan optreden. 
Ook hier past men grondwaterstandsmetingen toe, zowel om het effect van 
deze lage peilen te kunnen beoordelen als voor het maken van berekeningen of (en) 
om het effect van opstuwing van deze peilen te kunnen voorspellen, enz. 

5. Het bestuderen van de veranderingen (b.v. van de structuur en daarmede van de 
doorlatendheid), die een grond in de loop van de tijd door bepaalde invloeden 
ondergaat (b.v. vorst; zie fig. 13; in de periode 2 t/m 14 Februari 1943 is de 
verbetering van de doorlatendheid ten gevolge van de vorst door verslemping weer 

Uitstromingsnelheid in L/uur/lSO greppel FIG. 13. De invloed van structuur- 
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160 veranderingen van de 
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FIG. 13. Influence of changes in  the 
60  texture of the soil (resul- 

7 Dec. -24 Dec. '42 ting bom trost) on the 
Vorst (trost) 5 Jan. -12 Jan. '43 relation between ground- 
- - - v -  18 Jan. - 1 Febr. '43 water level and water outlet 
- - - . - - - - - * a -  2 Febr.-14 Febr. '43 through trenches 

verloren gegaan). Dit is namelijk mogelijk, indien de grond begreppeld of ge- 
draineerd is. Men bepaalt dan geregeld de grondwaterstand midden tussen deze 
greppels of deze drains en op hetzelfde tijdstip de afvoeren van deze drains of 



greppels. De waarden zet men dan in een diagram tegen elkaar uit. Door de ver- 
kregen punten kan men dan een lijn trekken, die het verband tussen deze afvoer 
en de daarbij behorende grondwaterstanden aangeeft. Dit verband verandert 
immers, indien in de loop van de tijd de structuur en daarmede de door- 
latendheid verandert. Als voorbeeld kan fig. 13a dienen, waarin voor de jaren 
1930-1934 telkens voor één jaar deze lijnen voor greppels op 10 m onderlinge 
afstand van het Ontwateringsproefveld B 45 in de Wieringermeerpolder zijn 
aangegeven. 

, FIG. 13a. Wijzigingen in het verband grondwaterstand/waterafvoer ten 
gevolge van structuurveranderingen van de grond op het Ont- 
wateringsproefveld B 45 Kolhorn in de jaren 193011934 

Lijn I = periode 19301'31 Greppelvak Gr 2 
Lijn I1 = periode 19311'32 Greppelafstand 10 m 
Lijn I11 = periode 19321'33 m, = ligging grondwaterspiegel 

t Lijn IV = periode 19331'34 in cm boven de vrijwel droge 
t 
t Lijn V = periode 19341'35 greppelbodem 
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n i FIG. 13s. Changes i n  the relation between groundwater level a d  water outlet 
S 0  

as a result of  changes i n  the texture of the soil on  the drainage 
experiment field B 45 Kolhorn i n  the years 193011934 

Line I = period 19301'31 Trench section Ch. 2 
Line 11 = period 19311'32 Distance between trenches 10 m 
Line 111 = period 19321'33 m, = level of the groundwater 

O 10 103040 5 0 6 0  Line I V = period 19331'34 table ( i n  cm)  aboue the practically 
m. i n  c m  Line V = pe&d 19341'35 dry trench bottorn 

6. Verder noem ik dan nog het nagaan van het verband van de grondwaterstand en 
het gewas. Aangezien dit onderwerp op de tweede technische bijeenkomst uitvoerig 
is behandeld, behoef ik hierop niet verder in te gaan. 

7. Ten slotte wordt het verband tussen de grondwaterstand en de waterhuishodng 
van de boven het phreatiach vlak gelegen lagen bestudeerd, b.v. om een indruk te 
verkrijgen van de hoeveelheid water, die nodig zou zijn om de grondwaterstand 
over een bepaalde hoogte te verhogen, of in verband met de last van droogte. 

DISCUSSIE 

I r  T. K. HUIZINGA: De conclusies uit vele metingen lijken niet geheel verantwoord. De meters 
worden opgesteld in een groot gat met zand om de buis. Er is veel water nodig 
om het gat op te vullen, waardoor de meting van de fluctuaties niet eenvoudig 
zal zijn. 

Verder is de doorlatendheid van kleigronden niet zo groot als door inleider 
geschilderd. De doorlatendheid van klei ten gevolge van kruimeistructuur gelijk 
te stellen aan die van zand lijkt voor lagen beneden het phreatisch vlak niet mogelijk. 
Spreker heeft een dergelijke doorlatendheid nooit waargenomen en wijst in dit 
verband op de dichtheid van kleidijken. Op dit punt is nog nader onderzoek nodig. 



ANT\VOORD: Bij de waarnemingen bleek, dat het water in de buizen snel reageerde, waardoor 
practiseh het phreatisch vlak wordt gemeten; theoretisch is er misschien een 
onbetekenende afwijking. 

De binding van de kleideeltjes tot grotere aggregaten wordt beneden het 
phreatisch vlak zeker niet opgeheven, er bestaat nl. ook binding door humus, 
ijzer enz. Daardoor kunnen bedoelde grote doorlatendheden ook op grotere diepte 
voorkomen; men denke b.v. reeds aan de Rottegatspolder (zie blz. 30 van deze 
uitgave). 

Op de vraag van Ir  P. DE GRUYTER naar de doelmatigste methode tot het meten van witter- 
standen geeft inleider aan hoe klokjes en buizen met zwanenhals gebruikt worden. 



111. WATERHUISHOUDKUNDIGE KARTERING TEN DIENSTE 

VAN DE LANDBOUW 

W. C. VISSER 

Cultuurtechnische Dienst, Utrecht 

Men zal er naar moeten streven, waarnemingen op zodanige wijze te verrichten 
en samen te vatten, dat verschillende richtingen van gebruik en' studie zich erop 
kunnen baseren. Speciaal wanneer de gegevens in een kaart worden neergelegd, zal 
men zich er in verband met de zeer begrensde mogelijkheid van weergave door een 
kaart, zorgvuldig van moeten overtuigen, of dit gebruik met verschillende doel- 
stelling wel mogelijk is. Tegenover de opzet tot samenvatten in één kaart staat het 
gebruiken van parallelkaarten. 

Wanneer wij ons hier beperken tot een landbouwkundig en cultuurtechnisch 
gebruik van de kaarten, dan zal het wel nodig zijn, van de aanvang af een scheiding 
te maken tussen de agro-hydrologische en de techno-hydrologische doelstelling. 

Bij vraagstukken van landbouwbiologische aard is de toestand in de capillaire 
zone het belangrijkste, terwijl de betekenis van de phreatische zoneondergeschikt is. 
Voor deze doelstelling zal men de waterhuishoudkundige toestand steeds ten op- 
zichte van het maaiveld moeten weergeven. 

De landbouwtechnische vraagstukken vereisen daarentegen, evenals vele andere 
hydrologisch-technische vraagstukken, een nauwkeurige omschrijving van het grond- 
water, waarbij de toestand in de capillaire laag weinig belangTijk is. I n  deze gevallen 
zal men de gegevens steeds moeten rangschikken ten opzichte van een waterpas- 
nulvlak. Naar ons voorkomt, zal het niet mogelijk zijn, de gegevens voor deze ver- 
schillende doelstellingen in de zelfde kaart samen te vatten. 

Denkt men ten slotte aan de weergave van de toestand van het diepe water 
met al zijn complicaties, dan Ejkt het zeer waarschijnlijk, dat men van het begin 
af op drie parallel lopende kaarten zal moeten aansturen. 

Bij het landbouwbiologisch onderzoek is de methodiek van het vaststellen van 
de waterhuishoudkundige toestand in de grondlagen boven het phreatisch vlak nog 
niet geheel uit het experimentele stadium en zeer speciaal is nog geen routine- 
methodiek beschikbaar, welke in staat stelt de gewenste gegevens snel, eenvoudig 
en goedkoop te bepalen. Tot op een zekere diepte van het grondwater hangt evenwel 
de toestand in de capillaire zone vrij nauw samen met de gedragingen van de grond- 
waterspiegel. De grens ligt bij zanden vermoedelijk ongeveer bij 1,20 m, bij klei- 
gronden waarschijnlijk nog dieper, hetgeen niet wil zeggen, dat zekere afwijkingen 
niet reeds bij minder grote diepte optreden. Men kan ten gevolge van deze samen- 
hang de grondwaterstanden als een onderdeel van de beschrijving van de toestand 
in de capillaire zone beschouwen. Ten gevolge van het gedeelte, dat wegens practische 
onuitvoerbaarheid vooreerst nog zal ontbreken, zal een landbouwbiologische kar- 
tering vooreerst enigszins onvolledig moeten blijven. Dit neemt niet weg, dat het 
wel gemakkelijk te bepalen gedeelte voor de landbouw in onze humide zone reeds 
een zeer aanzienlijke betekenis heeft. 



De beoordeling van de wenselijkheid en mogelijkheid van het verzamelen en 
in kaart brengen van grondwaterdieptegetallen kan met voordeel plaats vinden 
door vergelijking met de practische eisen, welke het gebruik aan deze waarden zal 
stellen, doch aan de andere kant zal men goed doen, zich een beeld te vormen van 
wat ongeveer het ideaal van een beschrijving van de vochthuishouding zal moeten 
omvatten. 

a. Het ideaal van een waterhuishoudkundzge beschrijving 
De ervaring omtrent deze vraagstukken, speciaal voor de gronden met een diepe 

grondwaterstand is nog niet zo ruim, dat de meest gewenste vorm van beschrijving 
van de waterhuishouding reeds thans geheel te overzien valt. Toch kan men zich, 
voor zover dit het specifiek landbouwkundige gedeelte betreft, hierover wel reeds 
een zeker beeld vormen. 

Het gewas reageert zowel op de waterspanningen als op de vochtvoorraad in 
de zone boven de grondwaterspiegel. Nu bestaat een zeker verband tussen de diepte 
van de grondwaterspiegel en deze spanningen en vochtvoorraden in de capillaire 
zone. 

Hieraan ontleent de waterstandsopname vermoedelijk voor een deel zijn betekenis 
voor agrarische vraagstukken. Als uiteindelijk doel zou men moeten stellen, het 
gehele spannings- en vochtvoorraadsbeloop weer te geven naar zijn gemiddelde toe- 
stand en tijdelijke fluctuaties. 

Nu bestaat er een verband tussen de spanning en de vochtvoorraad, dat b$ 
grofkorrelige gronden en ondiepe ontwatering vrij vast is. Bij fijnko~elige gronden 
ontstaat een zekere variabiliteit in deze samenhang, zodat bij een zelfde spanning 
en ìh een toestand van evenwicht verschillende vochtvoorraden kunnen optreden. 

In fig. 1 en fig. 2 vindt men van deze verschijnselen voor duinzand en voor zavel 
een voorbeeld weergegeven. Hierbij werden alle vochtgehalten tot een zelfde humus- 
en slibgehalte herleid, terwijl een bemonstering in een natte en een droge periode. 
in de zelfde figuur werden samengebracht. 

FIG. 1. Bij een ondiep ontwaterd zandprofiel vindt 
men de vorm van de vochtvurve onveranderd, 
ongeacht of de waarnemingen in een natte of 
droge periode worden gedaan. Wel treden 
variaties in de dikte van de capillaire zone op, 
vermoedelijk ten gevolge van evenwichtsver- 
storingen 

Het verschil in beloop en ligging van de voor een zelfde profiel geldende krommen 
wijst uit, dat men er niet komt met het alleen weergeven van de gedragingen van 
de grondwaterspiegel. Overigens kan, zolang de onderzochte profielen niet te kleirijk, 
maar vooral niet te diep ontwaterd zijn, door de grondwaterdiepte een zeer groot 



deel van de waterhuishouding worden verantwoord. Bij diepe ontwatering blijft 
van de samenhang echter te weinig over en verliest de kennis van de ontwaterings- 
diepte voor de beoordeling van de productiviteit alle waarde. Voor zandgronden 

FIG. 2. Bij een diep ontwaterd zavelprofiel 
kan men de capillaire zone verdelen 
in een laag, waarin het vochteven- 

/j0 
C ~ I  wicht bewaard blijft en een laag, 

waarin een sterk vochtverlies in droge 
periode optreedt. Tot 70 cm boven 
de grondwaterspiegel kan het vocht- 

XM gehalte uit het slibgehalte en de 
hoogte boven de grondwaterspiegel- 
worden afgeleid.Daarboven moet men 
vochtgehalten bepalen 

kan men deze grens stellen op een grondwaterdiepte van omstreeks 1,20 m beneden 
het maaiveld. 

De als ideaal te stellen beschrijvingsmethode zal dan ook de spanningsverhou- 
dingen in hun beloop naar diepte en naar tijd moeten geven met daarnaast een 
zelfde omschrijving van de vochtvoorraden. Een dergelijke beschrijving zal met 
de tegenwoordige hulpmiddelen echter nog zeer moeilijk te bereiken zijn, zodat men 
op de opmeting van de grondwaterdiepte alleen, thans nog aangewezen is. Men moet 
dan ook in die gebieden, waar de kennis van de watervoorraad van groter belang 
is dan die van het grondwaterniveau, weinig verwachten van een grondwaterdiepte- 
kartering. Daarentegen is vooral in ondiep ontwaterde zandgebieden, een opname 
van het grondwater alleen wel van groot belang. 

b. Net b~schrijven, van grondwaterwaarmmingen, 
Bij het opnemen van grondwaterstanden treft ons de grote variatie van de 

waterspiegel in de peilbuis. Deze variatie is dusdanig groot, dat de betekenis voor 
landbouwkundige toestanden onmiskenbaar is. Men kan niet met gemiddelden 
werken en moet aan de variaties met de tijd aandacht geven. 

Het valt op, dat buizen, welke binnen een hydrologisch homogeen gebied staan, 
waterstanden doen aflezen, welke, tegen de tijd uitgezet, een opvallend gelijkvormig 
beloop vertonen. Men kan opmerken, dat de vorm van de tijdcurven in grote trekken 
voor alle buizen gelijk zijn, dat alleen het niveau voor de verschillende buizen niet 
gelijk is (de lijnen lopen boven elkander). Bij nauwkeuriger toezien blijkt bovendien, 
dat de afwijkingen van de gemiddelde grondwaterdiepte voor verschillende buizen 
niet geheel gelijk is, doch in het ene geval procentueel wel eens wat groter uitvalt 
dan in het andere. 

Fig. 3 geeft hiervan een schematische afbeelding. 



Men kan elke waterstandscurve uit een als norm gebruikte curve opgebouwd 
denken door een verticale verschuiving toe te passen en een uitrekking of samen- 
drukking van de figuur in verticale richting. Er zullen dan nog wel kleine afwijkingen 
onverantwoord blijven, doch deze blijken van te weinig belang te zijn en zullen 
vermoedelijk voor een groot deel op toevalligheden te herleiden zijn. 

Wil men de grootte van de verschuiving of de procentuele rekking van een 
waterstandscurve leren kennen, dan dient men eerst een curve als norm te kiezen 
ten opzichte waarvan de verschuiving en vergroting worden uitgedrukt. In principe 
kan men hier de waterstandscurve van elke buis binnen het hydrologisch homogene 
gebied kiezen. De ene als norm gekozen curve toch is tot een willekeurige andere, 
als norm te kiezen, curve te herleiden door een enkele verschuivingswaarde en een 
vergrotingsfactor. 

FIG. 3. De curven voor 'de grondwaterdiepte 
binnen een hydrologisch homogeen gebied 
blijken behalve in gemiddelde ligging, te 
verschillen in de amplitude. Ten op- 
zichte van een willekeurig te kiezen, op 
1 te stellen amplitude, kan men de cur- 
ven met grote of kleine amplitude in een 
getal uitdrukken, de grondwaterstands- 
schommelingsmaat, welke elke grond- 
waterdieptecurve op de curve voor de 
vergelijkingsbuis betrekt 

Men zou dus de gegevens van een wiliekeurige buis A, b.v. midden in het gebied 
gelegen, als vergelijking kunnen kiezen. De verschuivings- en de vergrotingswaarde 
voor elke andere buis B worden gevonden door van deze buizen A en B de water- 
standen van de zelfde dag tegen elkander uit te zetten. De ervaring leert, dat in de 
meeste gevallen deze stippen op een rechte lijn liggen. Men kan uit de hellingshoek 
van de lijn de vergrotingsfactor direct aflezen, terwijl elk willekeurig punt een waarde 
voor de verschuiving geeft, welke evenwel afhankelijk is van de keuze van het punt. 

Men kan hiervoor vaak het beste het punt nemen, dat de gemiddelde stand 
voor de vergelijkingsbuis A aangeeft. Noodzakelijk is deze keuze zeker niet. De 
gemiddelde diepte van het water tijdens het groeiseizoen heeft landbouwkundig 
wellicht voordelen. 



De figuren 4 t/m 7 geven van deze grafieken ter bepaling van de vergrotings- 
factor of de grondwaterstandsschommelingsmaat enkele voorbeelden. 
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cm , ~ n r r n ~ k e ~ / r  b FIG. 4. Schommelingsdiagrazn voor dicht 

bijeenstaande buizen. De hellings- 
tangens van de gemiddelcle lijn geeft 
de schommelingsmaat 
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In fig. 4 vindt men een mooi voorbeeld van het verband tussen twee buizen, 
geplaatst in een zelfde polder, waarbij de schommelingsmaat zowel als de verschuiving 
zonder moeite vast te stellen zijn. 

In fig. 5 valt de afwijking op. De B-buis staat in een laag gebied, waar het water 
bij een bepaalde stand in de A-buis het maaiveld bereikt en dan verder niet meer 

stijgt. Dientengevolge ontstaat de scheve schouder aan het lichaam van de stippen- 
figuur. Op deze afwijkingen dient men het oog te houden. Het berekende gemiddelde 
van de waterstanden komt hier niet meer overeen met het gemiddelde. Men vindt 
dan ook een juistere waarde voor het gemiddelde, door dit voor de B-buis af te lezen 
ter plaatse, waar het gemiddelde voor de A-buis op de gemiddelde lijn wordt ge- 
projecteerd, dan door een &rekening uit te voeren. Waar deze scheve schouders 
optreden, dient men er rekening mede te houden, dat daling van de gemiddelde water- 
stand als gevolg van polderpeilregulering geen gelijke daling van de hoogste water- 
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' 5;m w d e ~ d a n d  treden bij de hoogste waterstanden, 
waarbij het land blank komt te staan, 
afwijkingen van de lineaire samenhang 
op, als hier worden getoond 



standen met zich zal brengen. Ook zijn de waarnemingen aan deze buizen ongeschikt 
als norm of voor opname in een gemiddelde, dat als norm zal dienen. , 

FIG. 6. De goede overeenkomst van da grond- 
waterstandscurven bleek te blijven be- 
staan bij vergelijking van waterstanden, 
opgenomen resp. enkele km noord'en zuid 
van het Noordzeekanaal. Eenscheiding als 
dit kanaal onderbreekt een hydrologisch 
homogeen gebied niet 
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In hoeverre een gebied hydrologisch homogeen is, zal moeten afhangen van de 
waargenomen waterstanden. Zou men de grenzen laten samenvallen met waterstaat- 
kundige eenheden, b.v. met poldergrenzen, dan zou men een veel te grote differenti- 
atie krijgen en een kaart te onoverzichtelijk maken. Dit is echter ook niet nood- 
zakelijk. In fig. 6 laten wij zien, hoe een als norm gekozen buis A, welke ten noorden 
van Beverwijk staat, vergeleken wordt met een buis B, geplaatst ten zuiden van 
Velsen, beide echter op de geestgrond. 

Hoewel het Noordzeekanaal hier tussen ligt, welk kanaal men voor het water 
in de bovenste grondlagen wel als een scheiding zal mogen opvatten, is de samenhang 
tussen de waterstanden niets minder goed dan van buizen, welke slechts enkele 
honderden meters uit elkander staan. 

GmndwoterJtondrn 
Po/der /7'0uh FIG. 7. Ook ver uiteengelegen gebieden als de 

gronden bij Werkhoven, Utrecht en in 
%aas en waal blijken hydrologisch veel 
overeenkomst te bezitten. De beperking 
van de vergelijkbaarheid van waterstan- 
den tot hydrologisch homogene gebieden 
blijkt mogelijk niet al te zeer het 
kaartbeeld te zullen versnipperen 

In fig. 7 hebben wij de waterstanden van een tientallen km uiteenliggende ge- 
bieden tegen elkander uitgezet nl. van de gebieden gelegen bij Werkhoven aan de 
Kromme Rijn en in het land van Maas en Waal. 

Zal men zich op overzichtelijke en op voor een niet volledig deskundige gebruiker 
bevattelijke wijze willen kwijten van het maken van een waterhaishoudingskaart 
over een groot gebied, dan zal men aan de grondslagen, waarop de samenhang tussen 
de gedragingen van de waterspiegel in ver uiteenliggende gebieden berust, nog veel 
aandacht moeten schenken. 



Met het gebruik van de grondwaterschommelingsmaat worden enkele doeleinden 
nagestreefd. Allereerst schept de fluctuatiegrafiek de mogelijkheid om het opnemen 
van alle grondwaterstandsbuizen met uitzondering van de vergelijkingsbuis geheel 
uit te voeren op de tijden, welke het beste schikken. Sterke beperking van het 
aantal waarnemingen of grote hiaten in de serie van regelmatige opname sluiten de 
mogelijkheid niet uit om op elk gewenst moment een goede schatting van de water- 
diepte te doen of de gemiddelde waterstand in een zekere periode te berekenen. Is 
de schommelingsmaat eenmaal bekend, dan behoeft een buis zelfs geheel niet meer 
te worden opgenomen om toch uit de vergelijkingsbuis de standen ter plaatse te 
kunnen schatten. Een voordeel is, dat de weergave in hoge mate onafhankelijk is 
geworden van de werkelijk optredende gang in het grondwater. Zou men een gebied 
gedurende een jaar met b.v. 100 buizen nauwkeurig hebben opgenomen, dan kan 
men in de volgende jaren met het waarnemen van een of enkele buizen volstaan 
en daarmede een overzicht bereiken, dat binnen practische grenzen niet afgjkt van 
het overzicht, dat men zou kunnen verkrijgen door de honderd buizen evenzo vele 
jaren achtereen af te lezen. 

c .  Mogelijkheid tot vereenvozcdig.ing 
Men zou zich een standpunt kunnen voorstellen, dat vereenvoudiging van het 

onderzoek en het kaartbeeld gewenst zou zijn. Men zou kunnen voorstellen, de wat 
specialistische grondwaterschommeling maar achterwege te laten en zich tot de 
grondwaterdiepte te beperken. De relatieve betekenis van beide variabelen kan 
evenwel zeer ten voordele van de schommelingsmaat zijn. Wij demonstreren in dit 
verband de curven voor aardbeien, waarbij de waarden voor de grondwaterdiepte 
en de schommelingsmaat uit de grafieken ongeveer de in deze gebieden voorkomende 
speelwijdte omvatten. De invloed van de schommeling op de groei is aanzienlijk 
belangrijker dan van de grondwaterdiepte. 

. FIG. 8. Overzicht van de invloed van de 
ontwateringsdiepte bij aardbeien, 

O 
L O binnen de in het aardbeiengebied 

gewoonlijk optredende variatie- 
breedte 

10 

Men moet verder bedenken, dat de ongelijke hoogteligging van percelen of delen 
tot gevolg heeft, dat van elke peilverandering een deel van de percelen profiteert 
en een ander deel schade ondervindt. Het totale resultaat is daardoor veel geringer 
dan bij een zelfde peilsverandering op een klein veldje van een proefveld zou zijn 
aangenomen. ui de matig ontwaterde polder Vierburen moest volgens de berekening 
het peil 40 cm ìager worden gebracht. Niettegenstaande deze zeer aanzienlijke daling 
zal volgens berekening de oogst over de gehele polder slechts 3% stijgen. Had het 
hele gebied de gemiddelde hoogteligging bezeten, dan zou de opbrengst 5% zijn 
gestegen. 



Door drainage echter kan men elk perceel helpen, zoals de plaatselijke toestand 
dat gewenst maakt. Wat er theoretisch te bereiken is voor een klein oppervlak, is 
ook voor het gehele gebied bereikbaar. Het blijkt dan ook, dat in het in orde maken 

van grondwaterschommeling meer mogelijkheden verborgen zijn dan in het in orde 
maken van het grondwaterpeil. De landbouw heeft daarom vermoedelijk meer 
belang bij een grondwaterschommelingskaart dan bij een grondwaterdieptekaart. 
Met de voor technische doeleinden belangrijke waterstandskaart is de landbouw 
onvoldoende geholpen. 
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Wanneer men heeft vastgesteld, wat men door een kaart wil laten weergeven, 
dan komt men voor de typisch kartografische vraagstukken te staan, die het karakter 
van interpolatie-problemen dragen. De vragen, die elkander aanvullen, zijn die om- 
trent de gewenste dichtheid van het waarnemingsnet en die omtrent de wetmatig- 
heden, welke de richtlijnen voor het interpoleren leveren. Naarmate men over 
minder waarnemingsplaatsen beschikt, zal de interpolatiegrondslag beter bekend 
moeten zijn; naarmate er van meer plaatsen waarnemingen ter beschikking staan, 
worden echter de interpolatieregels van minder belang. 

Bij het maken van een waterhuishoudingskaart zal men steeds op een gering 
aantal gegevens moeten rekenen. De kartografische vraagstukken van de interpo- 
latie-wetmatigheden zullen dan ook, indien men goed werk wil afleveren, steeds 
sterk op de voorgrond komen te staan. 

O,~P," J P FIG. 9. De invloed van de schomme- 
ling van het grondwaterniveau 
is bij aardbeien zeer groot. 
Deze factor is blijkbaar vaker 
en verder UI het minimum 
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a. Interpolatieregels als karteringsgrondslag 
Ten aanzien van het interpolatievraagstuk blijkt het, dat er zeer verschillende 

wetmatigheden zullen dienen te worden bestudeerd, alvorens men tot een nauw- 
keurige kartering kan overgaan. Wij zouden willen onderscheiden: 



1. De invloed van de hoogte-topografie van het maaiveld. 
2. De invloed van de profielbouw. 
3. De invloed van kavelvorm en slootdiepte. 
4. De invloeden tengevolge van grote waterbewegingen, speciaal kwel. 

b. De hoogte-topografie van het maaiveld 
Ongetwijfeld is de sterkste waterbeweging die, welke het water via de planten- 

wortels en de bladeren doet verdampen. Omdat deze beweging onderbroken wordt, 
indien tussen de open capillaire zone en de wortel een gedeelte van de hangwaterzone 
inschuift, is deze waterbeweging zeer sterk afhankelijk van de hoogteligging van het 
maaiveld. Over het algemeen ziet men, dat de grondwaterspiegel de golvingen van 
het maaiveld in een min of meer sterk verzwakte vorm meemaakt. De fluctuaties 
nemen veelal af bij toenemende diepte beneden het maaiveld. Het onderzoek naar 
deze beïnvloeding is meestal niet zeer rnoeiïljb, daar het uitzetten van de hoogte 
van de grondwaterspiegel boven N.A.P. of van de grondwaterschommelingsma~t 
tegen de hoogte van het maaiveld deze wetmatigheid reeds leert kennen. 

FIG. 10. Bij het esprofiel met koffiezand stijgt het maaiveld veel 
sneller dan het grondwater. Bij 16 m + N.A.P. wordt de 
ligging van de grondwaterspiegel onafhankelijk van de 
maaiveldshoogte 

In  fig. 10, 11 en 12 geven wij drie voorbeelden, alle afkomstig van een Drentse es, 
waar de ligging van grondwaterspiegel en maaiveld tegen elkander uitgezet zijn 
voor een veenprofiel, een stroomdalprofiel en een esprofiel. Het valt op, dat het 
veenprofiel een minder snelle daling van het water toont dan het nogal gemengde 
stroomdalprofiel. Het is dus blijkbaar nogal ondoorlatend. Het esprofiel laat duidelijk 
de invloed van de hoogteligging zien. Bij de laaggelegen profielen volgt het water 
het maaiveld om bij de hooggelegen plaatsen een vlak beloop te verkrijgen, zoals 
blijkt uit een helling van omstreeks 45". Deze curven kunnen binnen het profieltype, 



waartoe zij behoren, als interpolatieregel gebruikt worden om bij de bekende maai- 
veldhoogte de meest waarschijnlijke grondwaterspiegel te bepalen. 

k/o~ersP~~ey d onder FIG. ll. Het veenprofiel neemt het 
mooive/d grondwater mee. Bij hogere lig- 

ging van het maaiveld daalt 
de grondwaterspiegel slechts 
zeer weinig 
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FIG. 12. Het stroomdalprofiel is blijk- 
baar veel doorlatender dan 
het veenprofiel. Het maaiveld 
stijgt dientengevolge nog al 
wat sterker dan de grond- 
waterspiegel 

c. De invloed van de profielbouw 
Xaarmate een profiel uit minder doorlatende lagen bestaat, zullen de grondwater- 

fliictuaties groter zijn en zal de gemiddelde waterstand hoger boven het polderpeil 

&o ~ d r r e i d o c ~ h  boven FIG. 13. Het verschil tussen grond- \ ,&[ k a n o o f i y  blijkt water- uit en de slootwaterpeil bouw van 

het profiel te verklaren 
J20  l/e51v~an te zijn. Bij vast veen 

B staat het mondwater veel 
hoger in -het profiel dan 
bij een fijnzandig profiel. 
Deze regelmaat stelt in 
staat de waterhuishou- 
dingskaart op grond van 
de bodemopname te de- 
tailleren 



liggen. Cultuurtechnisch is dit een waardevolle eigenschap, omdat men dienten- 
gevolge uit het verschil tussen sloot en grondwaterstand een indruk van de door- 
latendheid van de grond en van de drainagebehoefte kan krijgen. 

In  fig. 13 vindt men een voorbeeld van een dergelijke samenhang voor een dal- 
grondprofiel. 

De grote moeilijkheid bij de toepassing van deze techniek van drainage-onderzoek 
of wel van het vervaardigen van waterhuishoudingskaarten is, dat het gemakkelijk 
vast te stellen deel van het profiel, nl. dëbovenste één of twee meter, maar een 
beperkte invloed op de waterbeweging heeft en het zeer tijdrovend is om het onder- 
zoek uit te strekken tot een diepte van 5 of 10 m. Waar de diepere lagen zeer homo- 
geen zijn, of wanneer een ondoorlatende laag het diepere profiel onbelangrijk maakt, 
kan men op deze wijze een te wijd waarnemingsnet tot op grote hoogte compenseren. 

d. De invloed van kavelvorm en slootdiepte 
Een sterke invloed op de waterhuishouding gaat uit van de diepte van sloten en 

greppels, zowel als van de afstanden tussen de kavelsloten. In die gevallen, waar 
alleen in natte tijden watervoerende sloten optreden, gedraagt een gebied zich in 
hoofdzaak als een gebied zonder afvoer. De waterstanden worden dan door de ver- 
damping en de hoogtetopografie beheerst. Zijn de sloten wel waterhoudend, dan 
treedt ook een drainerende werking op. Drainbuizen en greppels zijn meestal met 
de slechts tijdelijke waterafvoerende sloten te vergelijken. De drukhoogte, nood- 
zakelijk om het niet verdampende wateroverschot af te voeren, hangt nauw samen 
met de breedte van de akker. In werkelijkheid blijkt veelal de opbolling van liet 
water vlakker te verlopen dan de hiervoor geldende formules doen vermoeden. 

Het kennen van deze samenhang zal voor het vervaardigen van een waterhuis- 
houdingskaart van onze poldergebieden van het grootste belang zijn. 

e. De invloed van grote waterbewegingen 
Speciaal in gevallen van kwel kunnen ingewikkelde beelden in de waterhuis- 

houding optreden, waarbij het kennen van de hydromechanische grondslagen van 

FIG. 14. Grote waterbewegingen, 
zoals de stroming van 
water uit cle duinen naar 
het achterliggend geest- 
grondgebied volgen hy- 
dro-mechanische wetten, 
weke als interpolatie- 
regels het meest nauw- 
keurig zullen zijn. De fig. 
toont echter, hoe men sta- 
tistisch deze wetten kan 
benaderen. De hoogtecij - 
fers voor maaiveld en 
grondwater in een 250 m 
brede strook, uitgezet 
tegen de ligging, geven 
een inzicht in de ontwa- 
teringstoestancl vanaf het 
duin tot de lage polder- 
gronden 



groot belang zal zijn voor het vervaardigen van een bevredigend kaartbeeld. Wij 
denken hier aan de invloeden, welke van zee-armen en rivieren kunnen uitgaan op 
de aanliggende gronden. Dit is het onderwerp van sterk specialistisch onderzoek 
van hydromechanische aard. Wij denken hier aan onderzoekingen als b.v. behandeld 
in de dissertatie van STEGGEWENTZ. Zonder hier te willen pleiten voor te diepgaande 
studies zal de vervaardiger van een hydrologische kaart .toch een goed algemeen 
inzicht in deze verschijnselen moeten hebben. 

In eenvoudige gevallen zal men met de voor de hand liggende interpolatie regels 
een eind kunnen komen. 

In fig. 14 laten wij het beloop van het grondwater in het binnenduin-gebied zien. 
Men kan echter zeer ingewikkelde gevallen ontmoeten, waar ten gevolge van de 
eigenschappen van de grond de waterspiegel op korter afstand zeer sterk daalt. 
Een opname, welke met een te wijdmazig net zou werken, zou hier tot onbegrijpelijke 
discontinuiteiten in de waterspiegel doen concluderen. In deze gevallen zal men 
zonder veldwerk er niet uit komen. 

f .  Vereiste dichtheid van het waarnemingsnet 

De meest gewenste dichtheid van een waarnemingsnet zal zeer sterk afhangen 
van de interpolatiemogelijkheden. Werkt men in een gebied met een eenvoudige 
waterhuishoudkundige toestand, b.v. met een vlak liggend, homogeen, goed door- 
latend pakket zanden en ondiepe, 's zomers droog staande sloten, zoals het binnen- 
duin-gebied, clan zal men met een veel minder omvangrijk waarnemingsmateriaal 
toe kunnen, dan wanneer het gebied ongelijk van hoogteligging, sterk door water 
houdende sloten doorsneden en gevarieerd van profiel is, zoals b.v. een rivierklei- 
gebied. 

In  een aantal gebieden werden opnamen gedaan om een kaart te vervaardigen. 
Wij kwamen tot de overtuiging, dat, gebruik makende van de nog spaarzame, 
thans voor practisch gebruik voldoende bestudeerde interpolatieregels, men met een 
dichtheid van een waarneming per 10 ha veelal wel een voldoende nauwkeurige 
kaart zal kunnen maken. Met een waarneming per 50 ha zal het veelal niet meer 
gelukken de samenhang tussen de fluctuatiecijfers behoorlijk vast te stellen. Voor 
de gemiddelde waterstand lukt dit nog wel, doch het wordt de vraag, of men de 
gewenste nauwkeurigheid nog wel zal halen. Onzekerheden, welke 20 cm overtreffen, 
zullen een kaart voor tuinbouw- en graslanddoeleinden in vele gevallen waardeloos 
maken. Voor bouwland zal men de nauwkeurigheid van de kaart iets minder groot 
mogen laten, doch daar zullen onzekerheden van de orde van 50 cm aan het kaart- 
beeld vermoedelijk wel alle waarde ontnemen. 

Het zal opvallen, dat deze tolerantiewaarden zeer ruim zijn. Men dient echter 
te bedenken, dat de ongelijkheid in de hoogteligging van het maaiveld de strekking 
heeft, de betekenis van de juiste ontwateringsdiepte zeer te verminderen. De vooruit- 
gang, welke bij verdieping van de ontwatering bij de lage perceelsgedeelten optreedt, 
wordt bij de hoge gedeelten, door het te diep worden van het grondwaterpeil, een 
achteruitgang. Voor het gehele perceel wordt het voordeel door het nadeel ten dele 
opgeheven en er treedt dus een sterke nivellering op. Naarmate het maaiveld in een 
gebied vlakker ligt, zal de kennis van de waterhuishoudkundige toestand nauw- 
keuriger moeten zijn. 



g. Voorbeeld van een waterhuishoudingskmrt 
Op grond van een zeer volledig waarnemingsmateriaal, opgenomen door de 

Provinciale Waterstaat van Noordholland, was het mogelijk, om van het tuinbouw- 
gebied ten noorden van Beverwijk een ,waterhuishoudingskaart te vervaardigen, 
welke naar ons voorkomt aan hoge eisen voldoet. Het zandpakket is zeer homogeen, 
zodat het profiel van ondergeschikt belang was. De sloten zijn ondiep en voeren 
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FIG. 15. Verloop van de gem. grondwaterstand voor 50 putten 

FIG. 17. Kansverdeling van 
het aantal weken en 
de tijdsduur, dat ern 
bepaalde gemiddelde 
grondwaterdiepte 
beneden maaiveld 
wordt overtroffen, 
resp. de stand boven 
N.A.P. niet wordt 
bereikt 
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FIG. 16. Cultuurgronden Kennemerland. Overzicht van de gemiddelde diepte van het grond- 
water en de grootte van de schommelingen daarin 

alleen 's winters water af. Als interpolatieregel behoefde men alleen met de ligging 
ten opzichte van N.A.P. rekening te houden. 

Men kan het nu zo opvatten, dat in eerste instantie de grondwaterbeweging 
zich overal gedraagt als in fig. 15 is aangegeven. Op deze algemene regel komen 
echter correcties, als aangegeven op de kaart (fig. 16). 

Het gemiddelde van de in de loop van het jaar optredende waterstanden varieert, 
hetgeen door de lijnen voor gelijke gemiddelde grondwaterdiepte wordt weergegeven. 



Ook is de fluctuatie niet overal even groot. Met blok-lijnen vindt men aangegeven, 
waar de schommelingen 10 en 20 groter en kleiner zijn dan aangegeven in 
figuur 15. Zou men de door de tranchelijnen aangegeven correcties door ver- 
schuiving en uitrekking of inkrimping van de hoogteschaal aan de grondwater- 
kromme toepassen, dan zou zo de in figuur 15 aangegeven curve voor elk punt 
van de kaart pas gemaakt kunnen worden en voor elk punt een nauwkeurige 
beschrijving van het gedrag van de grondwate?spiegel daar ter plaatse gegeven 
kunnen worden. Gezien de geringe invloed van klimatologische omstandigheden 
op de vochtvoorraadcurve, welke in fig. 1 staat afgebeeld, is met de waterhuishou- 
dingskaart inderdaad met een redelijke nauwkeurigheid de gehele waterhuishouding 
van dit gebied weergegeven. Dat het verkregen resultaat een goede afbeelding van 
de werkelijkheid moet zijn, blijkt wel uit het beloop van de tranchelijnen, welke, 
vergeleken met de hoogtekaart, een waarschijnlijk beeld geven voor de stroomlijnen 
en aequipotentiaal lijnen in dit gebied. 

Het kostenvraagstuk hangt nauw samen met de wijze, waarop men het ver- 
zamelen van de waterstandswaarnemingen organiseert. Van belang is hierbij de 
frequentie van waarnemen, de dichtheid van het waarnemingsnet en het rayon, 
dat men de opnemer laat afwerken. 

Wij willen hier van de veronderstelling uitgaan, dat binnen een ressort gewerkt 
wordt met een enkele opnemer, die het gehele jaar voor het verrichten van deze 
waarnemingen ter beschikking staat. Per maand rekenen wij op 20 velddagen, de 
overige werkdagen voor administratie enz. Verder dient de opnemer te beschikken 
over eigen vervoersmogelijkheid, aangepast aan de grootte van het ressort. Men 
kan de kosten van hiervoor voldoende bekwaam personeel, zowel loon als reiskosten, 
ahmede de kosten van administratie en toezicht, stellen op gemiddeld f 5000 per jaar. 

' 

De frequentie van de opname stelt men wel eens per 14 dagen. Dit is echter een 
opnametempo, dat geen rekening houdt met de mogelijkheden van vereenvoudiging. 
Wanneer men vergelijkingsbuizen zodanig kiest, dat deze gemakkelijk te bereiken 
zijn en b.v. eens per week worden opgenomen, dan kan men een zeer nauwkeurig 
beeld van de grondwaterschommeling verkrijgen. Zou men nu vast mogen rekenen 
op de lineaire betrekking tussen de standen in twee buizen, dan zou in het algemeen 
met twee opnamen volstaan kunnen worden, één bij de hoogste en één bij de laagste 
waterstand. Het optreden van de scheve schouders in de fluctuatiediagram dwingt 
echter, althans bij gemiddelde stand, ook nog een waarneming te doen. Dit is wel 
het uiterste minimum. In de practijk zal men zeker 6 waarden als minimum moeten 
stellen en in het algemeen het schema moeten opzetten met een opname eens per één 
of twee maanden. Naarmate het net van waarnemingen wijder wordt, zal het nood- 
zakelijk zijn meer gegevens te bepalen, omdat het bestaan van een lineair verband 
met de vergelijkingsbuis minder zeker is. Wij nemen aan, dat men eens per maand 
de buizen op zal nemen. Mocht door onwerkzaam weer de periodiciteit iets wijder 
worden, dan zou dat niet hinderen. 

Een oppervlakkige schatting omtrent het aantal buizen, dat door één man kan 
worden bijgehouden in afhankelijkheid van de grootte van het gebied, waarover 
de buizen verdeeld staan, wordt door het volgende staatje gegeven: 



Bij het eerste geval is gedacht aan een onderzoek in een kleine kring rondom 
het centrum van een polder of ruilverkavelingsgebied, in het tweede geval aan de 
op de fiets vanuit een centrum bereikbare maximale afstand, in het derde geval een 
organisatie provinciegewijs, in het vierde geval een landelijke regeling vanuit een 
centraal punt. 

De laatste methode wordt veel te duur. De keuze zal moeten vallen tussen de 
eerste en derde mogelijkheid. De kosten voor de gehele kaart komen zo tussen 1 tot 
3 millioen gulden bij een waarneming per 20 ha. Met 30 man aangepakt zou volgens 
het kleine rayonsysteem het werk 10 jaar duren, in het derde geval, provinciegewijs 
aangepakt, 20 jaar. 

Het maken van een dergelijke kaart is klaarblijkeïijk een enorm werk, waarvan 
het zeer de vraag is, of dit gewettigd is. Het alternatief is een onderzoek met een 
veel geringer aantal buizen te projecteren, dat frequent en vele jaren achtereen- 
volgens wordt opgenomen. 

Een nauwer net, over korte tijd opgenomen, zou dan in die gebieden, waar dit 
wenselijk blijkt te zijn, kunnen worden bewerkt. De grote moeilijkheid bij het ver- 
vaardigen van een werkelijk goede kaart van de waterhuishouding zal vermoedelijk 
wel zijn het koppelen van een voldoende bodemkundige ervaring aan een gedegen 
hydrologische kennis. 

Straal van het gebied in km. . . . . . . . . .  
Oppervlak van het gebied in ha . . . . . . . .  
Aantal bij te houden buizen. . . . . . . . . .  
Aantal ha op 1 buis . . . . . . . . . . . . .  
Gemiddelde wijdte van het net in meters. . . .  
Kosten per buis in guldens . . . . . . . . . .  

1. Het is van groot belang, dat getracht wordt een voor massa-onderzoek bruikbaar 
bepalingsinstrumentarium voor vochtspannings- en voorraadsbepaling te ont- 
werpen. 

2. Het is gewenst, dat in de verschillende hydrologische gebieden zo spoedig mogelijk 
wordt begonnen met het opnemen van waterstanden in enkele hoofdbuizen. Deze 
waarnemingen zouden dan als raamwerk kunnen dienen, waarbinnen latere 
incidentele waarnemingen zouden kunnen worden ingelast. 

3. Men zal zo spoedig mogelijk de interpolatiewetten moeten gaan bestuderen. 
Ook indien niet tot het maken van een kaart wordt overgegaan, is een dergelijk 
onderzoek van practisch belang. 

4. Het vervaardigen van een hydrologische kaart vereist het gebruik van de wetten 
van de grondwaterbeweging en kennis van de bodemkundige toestand als grond- 
slag. Een specialistische scholing zal nodig zijn. 

5. Een hydrologische kaart zal door samenwerking van verschillende hstellingen 
moeilijk tot stand kunnen komen. 

6. Het gestelde doel is met een enkele kaart vermoedelijk niet te bereiken. Men zal 
parallelkaarten moeten maken. 
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DISCUSSIE 

I r  W. H. SIEBEN vraagt een nadere toelichting op het gestelde op pag. 120 van het prae-advies, 
dat gebieden, waar de sloten alleen in de natte perioden water afvoeren, zich in 
hoofdzaak gedragen als gebieden zonder afvoer. 

ANTWOORD: Voor een betrekkelijk korte periode van het jaar dat er water in de sloten komt, 
kan men geen andere statistische methode toepassen. Aten zal voor de kartering 
moeten aannemen dat de sloot het gehele jaar droog is. 

I r  W. H. SIEBEN: Ieder bodemtype vraagt een eigen drainafstand en een eigen grondwaterstand. 
Iedere polder bestaat uit meerdere bodemtypes. Men zal dus eerst over een uit- 
voerige bodemkaart moeten beschikken. 

ANTWOORD: De verschillen zijn gewoonlijk nooit van dien aard, dat men op grond van verschil 
in bodemtype niet tot een overzichtskaart kan komen. Practisch blijken de af- 
wijkingen binnen nauwe grenzen te liggen. 

Prof. Dr O. DE VRIES pleit voor het aanbrengen van hoogtelijnen op waterhuishoudingskaarten. 

Azwrwooa~: Dit is met opzet niet gedaan om de kaart niet te druk te maken. De hoogtekaarten 
zijn afzonderlijk naast de waterstandskaarten gebruikt. 

Dr S. B. Hooa~onDT: De nauwkeurigheid van de kaart neemt af naarmate men meer correcties 
moet aanbrengen. Wordt het aantal correcties hier niet te groot? 

ANTWOORD: Dit is inderdaad een moeilijkheid. Spreker is ook overtuigd, dat men attent moet 
zijn op cumulatiefouten. Wil men echter een bepaald werk tot stand kuimen 
brengen dan zal men binnen redelijke tijd een bruikbare kaart moeten kunnen geven. 



IV. WAARNEMINGEN VAN GRONDWATERSPANNINGEN TEN BEHOEVE 

VAN DE GRONDMECHANICA 

T. K. HUIZINGA 

Laboratorium voor Grondmeohanica, Delft 

1. WENSELIJKHEID VAN HET KENNEN VAN DE G R O N D W A T E R S P ~ G E N  

UIT GRONDMECHANISCH OOGPUNT 

De grondmechanica behandelt o.a. de vraagstukken van evenwicht en ver- 
vorming van grondmassa's onder werking van daarop aangrijpende krachten. De 
mate van samendrukking en zwelling van de grond wordt in de eerste plaats beheerst 
door een verandering (vergroting of verkleining) van de korrelspanningen. 
Wet van TERZAGHI: 

(fig. 1) 

Voor het bepalen van deze vormveranderingen dienen we de oorspronkelijke (p) 
en de toekomstige korrelspanningen (p + A p) te leren kennen. Het meten van de 
korrelspanningen op directe wijze is meestal onmogelijk, aangezien o.a. door het 
aanbrengen van een meetlichaam in de bodem veranderingen in deze spanningen 
zullen optreden. Wij dienen ons dus op andere wijze te helpen. Nu is in een uitgebreid 
horizontaal terrein de druk op een horizontaal vlak geQjk aan het gewicht van de 
grond (korrels f water) boven dit vlak. Dit gewicht is uit het volumegewicht van 
de grond te bepalen. Bij z.g. tweefasige grond heerst in dit vlak een bepaalde water- 
druk, welke wij op vrij eenvoudige wijze kunnen bepalen. Uit deze twee gegevens 
berekenen we dan de korrelspanning 

Z =Zk f tw 
g 

(fig. 2) 

Moeilijkheden geven ons alleen randen van ophogingen, de nabijheid van op 
het maaiveld staande gebouwen of lasten enz., daar deze door de spanningsspreiding 
in de grond ter plaatse van het door ons aangenomen vlak een zekere invloed op de 
aldaar heersende korreldruk hebben. Wij behelpen ons dan door deze extra korrel- 
druk te berekenen met behulp van de formule van BOUSSINESQ-BUISMAN, hoewel 
deze slechts benaderend is. 

. 2P 
Z = - cos '30 
v m 2  

(fig. 3) 

Het zal wellicht zijn opgevallen, dat ik spreek van g r o n d w a t e r s p a n n i n g, 
terwijl men in landbouwkringen spreekt over de stand van het grondwater. Ook 
in de grondmechanica zou men tevreden zijn met het kennen van de grondwaterstand, 
indien het water in de grond hydrostatisch met de diepte verliep. Dit is slechts 
zelden het geval: 

1. niet omdat veelal stroming in het water in verticale zin optreedt (verdamping, 
regen, kwel, tijverschil); 

2. vooral niet omdat de doorlatendheid van de verschillende grondlagen hierbij 
een zeer grote rol speelt; 
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3. niet omdat nieuw aangebrachte belastingen in eerste instantie door het grond- 
water worden gedragen, waardoor vooral in fijne grondlagen z.g. overspannen 
water optreedt. 

Het is vaak mogelijk uit het meten van deze overspanning een idee te krijgen 
hoeveel recente ophogingen nog zullen zetten. 

Wij moeten daarom voor de oplossing van zettingsproblemen de waterspanningen 
meten en meestal in enige punten van één verticaal. Veranderingen in de water- 
spanningen zijn zeer belangrijk omdat daardoor ook de korrelspanningen veranderen 
(uitdroging, polders, bronbemalingen) en dit samendrukking of zwelling tot gevolg 
heeft. Doch ook voor andere doeleinden is de kennis van de waterspanningen van 
groot belang, zoals b.v. voor het beoordelen van evenwicht van taluds van dijken, . 
ophogingen oi ingravingen, bij het bepalen van de druk op palen, wanden, kade- 
muren, landhoofden enz. Tengevolge van de stroming van het water door de nauwe 
poriën ontstaan wrijvingskrachten op de korrels, zodat hierop een extra druk in 
de richting van de stroom wordt uitgeoefend. Deze druk is evenredig met het verhang 
in het water (fig. 4). Door dus dit verhang te meten krijgt men inzicht in richting en 
grootte van de hierdoor ontstane korreldrukken. 

Deze stromingsdrukken ontstaan ook aan de randen van nieuwe ophogingen op 
fijne gronden als gevolg van het overspannen water. Ook door uitgebreide heiwerken 
kunnen belangrijke overspanningen in het water ontstaan. Paalbreuken, het vooruit- 
komen van landhoofden, het zwellen van de grondslag, het ontstaan van erosies 
en afschuivingen van taluds is hierdoor mogeïijk, zodat het meten van waterspan- 
&gen naast en onder uit te voeren ophogingen ons vaak inzicht geeft in de mate 
waarin dit gevaar optreedt. 

In feite is het meten van de grondwaterstand in open peilbuizen niets anders 
dan het meten van de waterspanning in de grond ter plaatse van het filter. Het is 
dan ook geen wonder dat oorspronkelijk gewone waterstandsbuizen of peilbuizen 
(fig. 5 )  werden toegepast. 

Indien geen verandering in de spanning van het grondwater optreedt en men de 
peilbuis juist tot de goede stand met water kon vullen, zou men deze methode zeer 
wel kunnen toepassen. Bij een onjuiste schatting van de waterspanning zal water 
in de buis moeten toe- of afstromen, zodat men dan rekening moet houden met het 
feit, dat het enige tijd duurt alvorens de waterspiegel in de buis de druk van het 
water in de grond aangeeft. Normaal gebruikt men voor deze peilbuizen pijpen met 
een diameter van 2". Iedere stijging of daling van de waterspiegel van één meter 
in deze buis betekent dus een toe- of afstroming van f 2000 cm3 water. In gronden 
met een geringe doorlatendheid, vooral in de diepere grondlagen waarmede de 
grondmechanicus te maken heeft en waarin geen wortelgangen, scheuren etc. voor- 
komen, zal het dus lang duren voordat de waterspiegel in de buis zich aan de spanning 
heeft aangepast. Bij wisselende waterspanningen zal men dus naast een vertraging 
practisch nooit de juiste spanning meten. 

Daarom hebben wij al spoedig gezocht naar andere meetmethoden waarbij de 
spanningsverandering wordt gemeten door een geringere toe- en afstroming van het 
water. Hoe geringer clit is des te sneller reageert de meter. Wij hebben daartoe de 



peilbuis geheel met water gevuld, van boven gesloten en hierop een kwikmanometer 
(capillair) aangesloten (fig. 6). De capillair heeft een diameter van l mm zodat er 
2500 x 13,6 maal zo weinig water voor toe- en afstroming nodig is en de meter dus 
sneller reageert en zelfs in kleigronden gebruikt kan worden. 

In Rotterdam bij de bouw van de Maastunnel werden aldus manometers direct 
op normale peilbuizen geplaatst. Ook Ir BIEMOND heeft dit bij de werken van liet 
Amstelstation toegepast. Aangezien het nu niet meer nodig is 2" buizen toe te passen, 
omdat men geen waterspiegel erin hoeft te meten, zijn we overgegaan tot het gebruik 
van 3/4" buizen, waaraan een tresgaasfilter ter lengte van 25 cm. In  Sneek werden 
deze filters in een geboord gat geplaatst, de £ilters omgeven met zand en de gevulde 
buis door middel van een eveneens met water gevuld loden pijpje verbonden met 
een buiten het werk geplaatste glazen kwikmanometer (fig. 7). Deze constructie 
was gekozen om de uitvoeringswerkzaamheden niet te hinderen door de boven de 
grond geplaatste meters. Aangezien in hoofdzaak door ons in klei- en veenlagen 
wordt gemeten, kan men op eenvoudige wijze de buis direct in de grond drukken 
waardoor de kosten voor boorwerkzaamheden vervielen en een waterspanningsmeter 
goedkoper werd dan een normale peilbuis. 

Bij de toepassing van deze meetmethodiek hebben we diverse moeilijkheden 
ondervonden, waarvoor wi3 getracht hebben oplossingen te vinden, die wellicht 
nuttig zijn hier mede te delen. 
1. Door het indrukken van de buis in klei- en veenlagen moet een hoeveelheid 

grond verdrongen worden, waardoor overspannen water ontstaat, hetwelk eerst 
weer moet afvloeien voordat de meting juist is. =ertoe dient men enige tijd 
(b.v. 2 dagen) te wachten. 

2. Eet bleek dat de loden verbindingsbuis niet waterdicht was, zodat we genood- 
zaakt waren de meters weer direct op de buis te plaatsen. Een andere oplossing 
hiervoor is om de druk electrisch over te brengen, waarover thans proefnemingen 
gaande zijn. 

3. De kwikmanometers zijn erg kwetsbaar in het terrein, zodat wij ze al spoedig 
met houten kastjes hebben omgeven (spoorlijn Gouda-Oudewater). 

4. In  vorstperioden gingen de glazen buisjes, die gedeeltelijk met water gevuld 
waren, kapot. Daarom werd eerst verwarming toegepast door het plaatsen van 
stormlantaarns of electrische lampen in de kastjes, die bovendien nog geïsoleerd 
werden met een eternieten buis. Ook toepassing van olie of vloeibare paraffine 
in het bovenste buisgedeelte vindt toepassing, doch veelal is dit voor terreinwerk 
te moeiiijk (fig. 8). Het gaat goed zolang de opzichter liefde voor zijn werk heeft. 
Wij hebben daarom getracht te profiteren van de warmte van de aarde en hebben 
een aantal kastjes van verschillende hoogte in de grond gegraven en van boven 
met een deksel of' dubbele deksel geïsoleerd. Gedurende één jaar (1942-1943) 
werd dagelijks de temperatuur binnen de kast zowel als de buitentemperatuur 
gemeten. Het bleek, dat de diepste kast geen temperatuur beneden het vriespunt 
aanwees. Nu is het zeer moeilijk om een kwikcapillair in een dergelijke kast af 
te lezen, waarom we overgegaan zijn tot gewone Bourdonmanometers, die vooraf 
met olie gevuld worden om geringe volumeveranderingen bij drukveranderingen 
te verkrijgen. 



5. Bij een zeer hoge plaatsing van de meter boven het phreatisch vlak, zoals b.v. 
op dijken of ophogingen kan voorkomen, bleek ons dat wegens de zeer grote 
onderdruk bij geringe temperatuurstijging het water in dampvorm overgaat. 
Hiervoor werd een oppompysteem (fig. 9) ontworpen, hetwelk echter tot heden 
nog niet is toegepast. 

6. Bij de meters die boven de grond staan kan door verschil in uitzetting van het 
ijzer en het water bij slecht doorlatende gronden een foutieve aanwijzing worden 
gevonden. Ook in de zomer zijn daarom ingegraven kastjes gewenst. 

7. In gasgevende lagen werd vaak last ondervonden van in het water opstijgende 
gasbellen. Deze verzamelen zich boven in de buis, waardoor weer een vertraging 
in de aanwijzing ontstaat. Daarom werd een sluisinrichting (fig. 10) aangebracht, 
zodat men kon zien hoeveel gas aanwezig was en om dit gas er uit te schutten. 
Vaak werd zoveel gas opgevangen, dat dagelijks en soms enige malen per dag 
deze bewerking nodig was. Bovendien bleek ons enige malen dat bij plaatsing 
van het filter in fijne zanden dit zand in de buis met het water toestroomde. 
Daarom werd overgegaan tot het plaatsen van een poreuze pot onder in het 
filter (fig. 11). Wel is de doorlatendheid van deze pot gering, doch ook de wand- 
dikte is zeer klein, zodat dit in de practijk geen bezwaar opleverde. We zijn nu 
gekomen tot de tensimeters die SCHOFIELD o.a. reeds lang in de landbouw toe- 
paste en kunnen nu ook onderdrukken tot & 3/4 atm. meten. De waterspannings- 
meter is nu een dampspanningsmeter geworden. De plaatsen waar door het 
laboratorium waterspanningsmetingen zijn uitgevoerd, zijn op een kaart geno- 
teerd, waaruit blijkt dat reeds vele dergelijke metingen zijn verricht en w a a d t  
zeer belangrijke en interessante gegevens zijn verkregen, waarop ik echter hier 
niet verder kan ingaan, daar ze buiten de bedoeling van deze voordracht vatlen. 

In  het bovenstaande heb ik een historisch overzicht gegeven van het gebruik 
van de waterspanningsmeters bij het Laboratorium voor Grondmechanica, hun 
werking verklaard en verschillende systemen besproken, evenals de reden waarom 
tot deze bijzondere constructies werd overgegaan. Het grote voordeel van de door 
ons gebruikte meters zit voornamelijk in de vluggere werking, waardoor in ondoor- 
latende lagen kan worden gemeten. Een nadeel is de meerdere zorg, die voor een 
goed functionneren nodig is. Bij een goed onderhoud van de manometer is de nauw- 
keurigheid zeker even groot als van een open peilbuis; toch meen ik, dat men niet 
veel zuiverder kan meten dan op 20 cm water nauwkeurig, en wel door het vuil 
worden van het kwik in het open capillair of van haperingen in de Bourdonmano- 
meter. Wij hebben echter in het begin vaak vreemde waarnemingen gedaan en ons 
dan afgevraagd waar dit aan ligt, doch ik meen, dat dit niet zozeer fouten in de 
meters zijn dan wel dat de waterspanning in het terrein aan sterke schommelingen 
onderhevig kan zijn, waarvan we de oorzaak meestal niet weten (temperatuur - 
barometerstand - afschuivingen - vorst - oude ophogingen etc.). Wanneer men 
Bourdonmanometers of electrische spanningsmeters gebruikt dient men te bedenken, 
dat men de druk meet ten opzichte van de barometerstand tijdens de ijking of bij 
vergelijking met een geijkt apparaat met de atmosferische druk, die tijdens de ijking 
heerste. 



Aangezien vaak onwaarschijnlijke resultaten worden verkregen, is het allereerst 
nodig zich eens goed rekenschap te geven .van de verschillende invloeden, die zich 
op de stand van het phreatisch vlak of in het algemeen op de spanning van het 
grondwater doen gelden. 

a. De grondgesteldheid 
Het is bekend, dat de grond zeer heterogeen van samenstelling is; lagen van 

meerdere en mindere doorlatendheid wisselen af, zodat schijnspiegels kunnen ont- 
staan, doch waardoor veelal ook de waterdruk met de diepte niet hydrostatisch 
verloopt in verband met 

b.  De stroming van het water 
Indien de waterdruk niet hydrostatisch verloopt, heeft men een stroming in het 

water. Ook bij drainages of irrigatiewerken zal vaak een verticale stroming ontstaan. 
Het gevolg hiervan is o.a. dat tijdelijk een dikkere of dunnere capillaire laag aan- 
wezig is. 

c. Overspannen water 
Dit kan ontstaan door het in de grond drukken van de meter, door ophogingen, 

heiwerken enz. Ook dan ontstaat een stroming, soms naar meerdere richtingen. 
Het hangt er dan maar vanaf op welke diepte het filter staat, welk grondwaterpeil 
men vindt. 

Doch deze invloeden zijn nog niet zo erg, omdat ze toch een vrij constant beeld 
van de toestand geven. Moeilijker wordt vaak de interpretatie indien men met 
regen, uitdroging, vorst, verandering in barometerstanden enz. te doen heeft. 

d. Regen 
De regen, die op de bodem valt, verdampt voor een gedeelte, wordt cloor de 

planten opgenomen, stroomt bovengronds af dan wel sijpelt door de bodem om 
het grondwater te voeden. Afhankelijk van de grondgesteldheid en de hoeveelheid 
gevallen regen kunnen zich nu allerlei vrij plotselinge effecten in de spanning van 
het grondwater voordoen. Bekend is b.v. het z.g. L i s s e-e f f e c t ,  waarbij wordt 
aangenomen, dat tussen de laag van capillair ingedrongen regen en het oude capillaire 
niveau de poriënlucht wordt samengedrukt, waardoor het phreatisch peil plotseling 
sterk stijgt. De maximale stijging is theoretisch gelijk aan de capillaire stijghoogte 
van de bovenlagen, doch practisch niet groter dan het gewicht van dit natte laagje, 
daar dit anders zal oppersen en de lucht zal doen ontsnappen. 

Een ander verschijnsel is het W i e r i n g e r m e e r e f f e c t ,  waarbij de groncl 
geheel capillair verzadigd is. Een zeer geringe regenbui zal de menisci opheffen, 
waardoor het phreatisch vlak tot het maaiveld stijgt. Door minder doorlatende 
laagjes in het terrein kunnen zich tijdelijke schijnspiegels vormen. Een langaan- 
houdende regenval van gelijkmatige intensiteit doet het phreatisch vlak, afhankelijk 
van deze intensiteit, een bepaald bedrag stijgen, indien de waterspanning in een 
niet te diep gelegen sterk doorlatende laag als constant mag worden beschouwd 
(fig. 12). 



e. Relatieve vochtigheid 
Uit de proeven van THAL LARSSEN in Wageningen is gebleken, dat zelfs door 

zeer geringe waterhoeveelheden tengevolge van dauw vrij belangrijke stijging van 
de waterstand kan plaats vinden. Omgekeerd zal bij uitdroging (= een lage relatieve 
vochtigheid) de *waterspanning sterk afnemen. Bij uitdroging van de bovenlaag, 
die uit vele dunne laagjes bestaat met verschillende capillaire stijghoogte, kunnen 
zeer grote sprongen in het phreatisch vlak optreden (ENGELHARDT). " 

f .  Vorst 
Het is bekend dat in vorstperioden de waterspanning sterk terugloopt. Metingen 

onder de vorstlaag doen zien, dat de relatieve vochtigheid aldaar zeer gering is, 
omdat het water wellicht in dampvorm naar hogere koudere lagen diffundeert, 
aldaar condenseert en bevriest. Drains houden op water te geven om direct na 
invallen van de dooi ook zonder regenval weer te gaan lopen. Ook in de watervoor- 
zieningsgebieden van de duinen is dit een bekend verschijnsel, hoewel de juiste 
toedracht nog niet is verklaard. 

g. Barometerstand 
Ook is het een bekend verschijnsel, dat de drains bij verlaging van de atmos- 

pherische druk zonder regenval gaan stromen. Indien men dit theoretisch wil ver- 
klaren, dan is dit alleen mogelijk indien men aan het voorkomen van gasbellen of 
opgeloste gassen in het water denkt. 

De laatste veranderingen in de spanning van het water geschieden sneller dan 
de eerstgenoemde. Voor metingen naar deze invloeden zal dus een snel reagerende 
meter te prefereren zijn, waarvoor in de eerste plaats een spanningsmeter in aan- 
merking kamt; wil men zeer zuiver meten dan kan men een constructie toepassen 
als door het Laboratorium voor Grondmechanica in het laboratorium wordt gebruikt 
voor het meten van spanningen aan de onderzijde van grondmonsters, waarbij 
practisch geen volumeveranderingen optreden. 



V. SARIENVATTING VAN DE DERDE TECHiLTSCHE BIJEENKOMST 

W. F. J. N. KRUL 

Voor speciale objecten bij landbouwkundig- en hydrologisch werk is een dicht 
net van waarnemingen nodig op een beperkt terrein. Voor een dergelijk gespeciali- 
seerd onderzoek zal men gewoonlijk niet kunnen extrapoleren uit een zeer ijl net 
van waarnemingen over het gehele land. De gegevens uit het ijle net verkregen, 
zijn echter wel van voordeel bij het opzetten van dergelijke studies. Ir VISSER gaf 
hiervoor een bruikbaar uitgangspunt. Een kaart, als door hem aangegeven, te maken 
voor het hele land, is voorlopig zeker financieel niet te realiseren. 

Een stamarchief van grondwaterstandswaarnemingen over het gehele land in 
een ijl net is wel te realiseren en kan vrijwel direct beginnen. Op dit stamarchief 
kunnen aftakkingen van gespecialiseerde objecten aansluiten. Er zullen stambuizen 
nodig zijn voor dit stamarchief. Via de correlatieberekeningen van Ir VISSER kan 
dit stamarchief waarde hebben voor speciale objecten. De Commissie voor Hydro- 
logisch Onderzoek T.N.O. kan voldoende basis in deze bespreking vinden om in 
overleg met verschillende instanties een stamarchief te ontwerpen, waarbij de 
volgende punten zijn aan te geven: 
1. Metingen in phreatisch- en in spanningswater. 
2. Dichtheid van het net. 
3. Frequentie van de waarnemingen. 
4. Methode van waarnemen. 
5 .  Medewerking van instanties die belang hebben bij het stamarchief. 
6. Verwerken van de gegevens in het archief. 
7. Toegankeïijkheid van het archief. 
8. Kostenverdeling. 
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I. LYSIMETERONDERZOEK IN VERBAND MET DE 

DRINKWATERVOORZIENING 

B. F. VAN NIEVELT 

Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland, Bloemendaal 

Ik meen als bekend te mogen veronderstellen, dat het doel van een technische 
bijeenkomst der Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. niet is het doen 
houden van leervoordrachten over een bepaald onderwerp, maar besprekingen te 
voeren ter beantwoording van de vraag, wat tot dusver op dat gebied in Nederland 
is venricht, door wie en met welk doel dat is geschied en op welke wijze een bepaald 
onderzoek in de toekomst dient te worden voortgezet. 

De Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. toch is ingesteld om de 
samenwerking te bevorderen bij de onderzoekingen op hydrologisch gebied hier te 
lande, zodat uit het moeilijke, meest langdurige en veelal kostbare onderzoek een 
zo groot en zo veelzijdig mogelijk nut kan voortvloeien voor de verschillende in- 
stanties, die zich met aaagstukken op dat gebied bezighouden. Dit alles vooral 
ook met het oog op het zeer grote belang, dat aan de waterhuishouding in ons land 
verbonden is, mede omdat de voorziening met voldoende zoet water gaandeweg 
moeilijker dreigt te worden. 

Tot de onderwerpen, waarover in dit verbnnd bespreking nut kan afwerpen, 
behoort stellig dat van het lysimetervraagstuk gerekend te worden. Daarmede 
toch betreden wij niet alleen het terrein van de waterhuishouding in het algemeen, 
maar in het bijzonder problemen, die hun betekenis hebben voor verschillende 
hoogst belangrijke bestaansvoorwaarden onzer gemeenschap: land- en tuinbouw, 
bosbouw, oultuurtechniek, waterstaat en drinkwatervoorziening, dus ook algemeen 
wetenschappelijke onderzoekingen betreffende geheimen der natuur. 

Coördinatie van inzichten en verlangens, openhartige uitwisseling van gegevens 
en samenwerking zullen er toe kunnen leiden, dat ook op dit gebied onderzoek- 
doublures worden voorkomen, dus onnodig werk wordt vermeden en de oplossing 
van de zich voordoende problemen wordt vergemakkelijkt. 

De opzet van deze bijeenkomst is, dat enige sprekers verschillende aspecten 
van het lysimetervraagstuk zullen belichten in korte voordrachten en er dan nog 
voldoende tijd zal overblijven om over het vraagstuk te discussiëren, opdat de 
commissie zich nader zal kunnen beraden wat verder t e  doen staat op dit gebied. 

Toen de voorzitter mij uitnodigde aan de voorbereiding van deze bijeenkomst 
leiding te geven, heb ik mij afgevraagd of ik daartoe de meest aangewezene zou zijn. 
Immers weliswaar heb ik het voorrecht een bedrijf te mogen leiden, dat over de 
grootste lysimeterinstallatie hier te lande - en waarschijnlijk ook elders - beschikt, 
maar ik ben mij er van bewust, dat de aaagstukken, die wij in verband met de 
drinkwatervoorziening met behulp van die installatie trachten op te lossen, belang- 
rijk minder ingewikkeld zijn dan die, welke zich te dien aanzien bij andere takken 
der volkshuishouding voordoen. 

Niettemin heb ik de uitnodiging aanvaard, rekenende op clementie voor wat 
mijn onwetendheid betreft op velerlei gebied, dat in deze bijeenkomst ter sprake 
zal komen. 

Het duidelijkst komt naar voren, hoezeer de belangen in deze schijnbaar 



uiteenlopen, door het feit te constateren, dat, wat wij, waterleidingmensen, nuttige 
neerslagplegen te noemen, door hen, die zich voor de vraagstukken van land-, tuin- 
en bosbouw interesseren, juist als onnuttige neerslag wordt aangeduid. T f i i j  stellen 
feitelijk alleen direct belang in de hoeveelheid van het neerslagwater, clie aan het 
grondwater ten goede komt, zulk  onder verschillende omstandigheden van grond- 
geaardheid en bodembegroeiing, die zich voordoen in de winningsgebieden onzer 
bedrijven, gegevens, die voor dat doel op voldoende exacte wijze alleen kunnen wor- 
den verkregen met behulp van lysimeterproeven, eventueel aangevuld met proef- 
nemingen op kleinere schaal. 

Dit neemt niet weg, dat ook ons de wederwaardigheden, die de regendruppel 
doormaakte op zijn weg tussen het moment, dat hij op de aarde, c.q. deVplant valt 
en dat, waarop hij samenvloeit met het grondwater, belang inboezemen. Daarvan 
getuigen verschillende geschriften van hydrologen, die verbonden waren of zijn 
aan waterleidingbedrijven, waarbij ik in het bijzonder memoreer het welhaast klassiek 
geworden werk van wiilen Prof. Dr J. VERSLUYS. a 

Het kan wellicht enige verwondering wekken, dat de waterleidingbedrijven 
slechts in zeer beperkte mate zelf het lysimeteronderzoek ter hand hebben genomen. 
Afgescheiden van de reeds bijna een halve eeuw geleden afgesloten onderzoekingen 
van Ir H. E. DE BRUYN in de duinen bij Scheveningen, ten doel hebbende de hoeveel- 
heid drinkwater te bepalen, die de duinen kunnen geven, is, voordat het P.W.N. 
zijn installatie tot stand bracht, alleen in de duinwaterwinplaats der Gemeente- 
waterleidingen van Amsterdam (G.W.A.) lysimeteronderzoek verricht. 

Deze eenzijdige belangstelling - zij betreft immers alleen onderzoekingen in het 
duingebied - vindt haar verklaring in de omstandigheid, dat de hydrologische ver- 
schijnselen in onze voor de drinkwatervoorziening zo belangrijke duinterreinen van 
een bijzonder karakter zijn en aanleiding gaven tot uitgebreide onderzoekingen. 
Daarbij was de hoeveelheid nuttige neerslag in het beheerste wingebied een gegeven; 
dat niet gemist kon worden; vandaar, dat men deze door middel van lysimeters 
poogde vast te stellen. 

De G.W.A. heeft in 1903 de eerste ingegraven lysimeters geplaatst in haar duin- 
waterwinplaats, waaraan in 1928 op verschillende punten nog 4 werden toegevoegd, 
benevens één bovengrondse lysimeter. De in 1928 geplaatste ondergrondse lysi- 
meters hebben elk een oppervlakte van ongeveer 1 m2 en een diepte van 1,25 m. 
Een beschrijving van deze inrichtingen en de daaraan verbonden onvolkomenheden 
wordt gegeven in deel I van het bekende Rapport 1940 De watervoorziening van - - 

Amsterdam. 
Enige jaren geleden is aan deze lysimeters nog toegevoegd een tweetal van 

andere constructie; ijzeren ketels met een oppervlakte van 1,9 m2 en diep ruim 5 m. 
De begroeiing van al deze lysimeters is verschillend tussen de grenzen arme be- 
groeiing, enigszins schrale begroeiing en ruige begroeiing met helm. 

Aan het lysimeterstation van het P.W.N. te Castricum in de duinen, dat, na 
een inwerkperiode, sinds April 1942 betrouwbare gegevens oplevert, is in de laatste 
jaren een aantal publicaties gewijd, die ik als bekend mag veronderstellen. 

Ik breng in herinnering, dat getracht is een installatie te verkrijgen van zodanige 
afmetingen, dat de natuurlijke toestand zoveel mogelijk kon worden benaderd en 
op de duur ook inzicht kan worden verkregen betreffende de veel omstreden vraag, 
welke invloed bebossing als zodanig heeft op de door ons nuttige neerslag genoemde 
hoeveelheid water. 



Het spreekt vanzelf, dat proefnemingen, als die wij in Castricum verrichten en 
die mede omvatten vele waarnemingen, die, met behulp van een uitgebreid instru- 
mentarium, voor het K.N.M.I. worden verricht, slechts betrekking kunnen hebben 
op een bepaalde grondsoort - i.c. duinzand - en op bepaalde soorten van begroei- 
ingen. De hoop - misschien mag ik het wel sterker uitdrukken en spreken van de 
stellige verwachting - wordt echter gekoesterd, dat, als de met de installatie te 
Castricum te verkrijgen gegevens worden aangevuld met proeven op kleine schaal 
over de doorlaatbaarheid van verschillende andere grondsoorten, een belangrijke 
bijdrage zal zijn geleverd aan de oplossing van het complexe probleem der water- 
huishouding in de bodem. 

Een voordeel van de omvang der Castricummer inrichting is immers ook, dat 
daar de gelegenheid bestaat tot detailonderzoek, dat bij kleine installaties niet 
mogelijk is of daarbij primair beoogde uitkomsten storend zou beïnvloeden. Ik 
denk hier bijvoorbeeld aan onderzoekingen betreffende de veranderingen, welke 
de grond in de loop der tijden ondergaat, aan de wijzigingen, die de samenstelling 
van het neerslagwater in chemisch en physisch opzicht doormaakt op zijn weg 
tussen het contact met de aarde en het samenvloeien met het grondwater, aan be- 
studering van de verschijnselen in het microklimaat enz. enz. 

Zoals gezegd, is, in samenwerking met het K.N.M.I., het Castricummer station 
reeds mede dienstbaar gemaakt als waarnemingspost en experimenteercentrum 
voor onderzoekingen, die niet rechtstreeks bij de opzet ervan waren beoogd. 

Gelukkig laat de natuw zich haar geheimen niet al te gemakkelijk door de mens 
ontfutselen. Zo blijft er, uitgaande van de veronderstelling, dat de proefnemingen 
te Castricum een verruimd inzicht zullen geven betreffende de invloed van bebossing 
op de hoeveelheid neerslagwater, die aan het grondwater ten goede komt - onder 
de ter plaatse heersende omstandigheden - o.a. nog de belangrijke vraag open, 
een vrzag, die niet door middel van lysimeteronderzoek kan worden beantwoord, 
in hoeverre bebossing van enige omvang invloed uitoefent op het klimaat ter plaatse, 
met andere woorden of door een boscomplex de hoeveelheid neerslagwater al dan 
niet wordt beïnfluenceerd. Naar ik meen, is dat inderdaad nog een open probleem, 
dat langs andere weg opgelost zal moeten worden. 

Nu enige van de belangrijkste waterleidingbedrijven het voornemen hebben 
over te gaan tot bevloeiing van duinterreinen met daarop gebracht oppervlakte- 
water - bij de Leidse duinwaterleiding geschiedt dat reeds -, wil het mij voor- 
komen, dat lysimeters wellicht ook uitsluitsel zullen kunnen geven over sommige 
vraagpunten, die zich daarbij voordoen op het gebied 6er doorlatendheid van de 
grond en de verandering der samenstelling van het water op zijn weg door de bodem. 

Natuurlijk mag de lysimeter niet beschouwd worden als een deus ex machinu. 
Zijn mogelijkheden zijn beperkt. Voor verbetering van het inzicht betreffende vele 
problemen der waterhuishouding beschouw ik de lysimeter echter als een zeer 
waarclevol, onmisbaar hulpmiddel. 

Speciaal dient echter nog de aandacht gevestigd te worden op het fundamentele 
belang van de betrouwbaarheid der regenwaterwaarnemingen. Immers daarop berust 
die der lysimeteruitkomsten in eerste instantie. Het K.N.M.I. heeft dit vraagstuk 
bestudeerd met behulp van op verschillende hoogten opgestelde regenmeters en 
heeft daaruit geconclucleerd tot een lagere opstelling dan voorheen voorgeschreven 
was. Het is dus van groot belang, dat bij de verschillende lysimeterstations hier te 
lande de K.N.M.1.-voorschriften betreffende regenmeters nauwkeurig gevolgd wor- 



den, opdat zodoende vergelijkbare gegevens over de neerslag worden verkregen. 
MASCHHAUPT heeft met zijn tweedelig werk: ,,Lysimeteronderzoekingen aan het 

Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders l" op buitengewoon verdienste- 
lijke en volledige wijze de betekenis van die onderzoekingen in een helder licht gesteld. 
Hij heeft daarbij de dikwijls ernstige bedenkingen, die van verschillende zijden tegen 
de betrouwbaarheid van lysimeter-uitkomsten zijn geuit, met mijns inziens afdoende 
argumenten weerlegd en tevens aangeduid, welke mogelijkheden en begrenzingen 
met het lysimeteronderzoek verbonden zijn. 

Daarbij heeft hij onder meer ook de aandacht gevestigd op de mogelijkheid 
om met behulp van tegen regen beschermde lysimeters en waarnemingen betreffende 
luchttemperatuur, vochtigheidsgraad van de lucht en verdamping, het veel om- 
streden vraagstuk van de betekenis der condensatie in de bodem tot een oplossing 
te brengen, althans zich een beeld te kunnen vormen omtrent de grootte der con- 
densatie. 

Op de andere, door MASCKHAUPT in overweging gegeven, onderzoekingen zal ik 
hier niet ingaan. De desbetreffende literatuur staat een ieder ter beschikking. 

Resumerende ben ik van oordeel, dat het van groot bel-ang is de samenwerking 
tot stand te brengen tussen de verschillende instanties, die vraagstukken hebben 
op te lossen, waarover met behulp van lysimeteronderzoekingen meer klaarheid 
kan worden verkregen. 

Ik vertrouw, dat de gezichtspunten, die in de nu volgende voordrachten en, 
naar ik hoop, vooral ook in de discussie daarover naar voren zullen komen, dat 
belang zulien accentueren. 

Is dat het geval, dan kunnen wij de initiatiefnemers niet anders dan dankbaar 
zijn voor het houden van cleze bijeenkomst. 

J. G. MASCEHAUPT: Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen 
en elders. I. Regenval, drainage en verdamping. Versl. Laitdbouwk. Onderz. No. 44 (1)  d (1938). 
11. De scheikundige samenstelling van het drainwater. Versl. Lanàbouwk. Onclerz. No. 45 ( 4 )  d 
(1941). 



11. HET WATERSTAATKUNDIG BELANG BIJ LYSIMETERONDERZOEK 

P. DE GRUYTER 
i 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden 

Sprekende over lysimeters, kan men twee zaken onderscheiden: 
1. Welke zijn de doelen, die men met het gebruik van lysimeters nastreeft? 
2. Hoe zijn de lysimeters ingericht, wat neemt men waar, welke uitkomsten zijn 

er mee verkregen enz.? 

De tijd is te kort om de beide zijden van het vraagstuk op één dag te behandelen. 
Het leek de leider van deze bijeenkomst gewenst bij de besprekingen van vandaag 
de nadruk te leggen op de verschillende doeleinden. Ik zal daarom wat nader ingaan 
op de hydrologische gegevens, waaraan de waterstaat in het bijzonder behoefte 
heeft en daarbij wijzen op de lysimeter als mogelijk hulpmiddel ter verkrijging van 
enkele dier gegevens. Dit brengt mij tot een uiteenzetting van de hydrologische 
aspecten, waarbij waterstaat in eerste instantie belang heeft. En dit brengt mij 
vanzelf tot een beschrijving van de taak van de waterstaat, voor zover die het hier 
beschouwde gemeenschappelijke terrein der waterhuishouding betreft. 

De grote vraag van waterstaat is: Hoe houden wij ons water zo bruikbaar moge- 
lijk? Hoe raken wij het overtollige water zo goed mogelijk kwijt en hoe verdelen 
wij in droge tijden de bronnen van zoet water zo goed mogelijk over het land? 

Hiervoor is het onder andere nodig te weten, hoeveel water het land afgeeft, 
hoeveel het opneemt en hoe deze hoeveelheden beïnvloed worden door verbeteringen, 
die aangebracht worden om de optimale vochttoestanden onder verschillende om- 
standigheden te handhaven. 

Ik vermijs voor deze algemene vraagstukken naar de voordracht, door ons mede- 
lid Ir DE GRAAFF gehouden voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in De- 
cember 1946, en ik zal mij tot Rijnland beperken. 

Daar vrijwel alle vraagstukken, die zich aan de waterstaatkundige voordoen op 
het gebied van de waterhuishouding, zich ook in Rijnland voordoen, &kt de be- 
perking mij wel gemotiveerd. 

De beschouwing, die ik zal houden over de taak van Rijnland, dient tevens een 
nevendoel, dat met lysimeters niet te doen heeft, maar toch naar mijn mening 
waarde heeft. Willen wij, zoals we hier bijeen zijn, zo doelmatig mogelijk samen- 
werken (telkens, wanneer zulks nodig blijkt), dan dienen wij allereerst een heldere 
voorstelling te hebben van taak en werkzaamheden, die elk van ons heeft. 

Rijnland heeft in eerste instantie tot taak het beheer van de boezem. Dit omvat, 
kort gezegd, het op peil houden en het zuiver houden van het openbare water in 
zijn gebied, het adviseren over en beoordelen van handelingen van derden, voor 
zover deze handelingen de door het hoogheemraadschap te behartigen belangen 
raken. Welke gevolgen zullen die handelingen hebben? Hoe zijn de bezwaren op 
te heffen of te verminderen? enz. 



Rijnland moet in staat zijn onder alle omstandigheden zóveel water uit te malen, 
dat de boezemstand nooit hoger zal stijgen dan 12 cm boven de normale stand (af- en 
opwaaiing buiten beschouwing latende) en zóveel zoet water in te laten, dat aan 
alle behoeften voldaan zal kunnen worden. Rijnland moet er zo goed mogelijk voor 
zorgen, dat de hoedanigheid van het openbare water beantwoordt aan de eisen, die 
daaraan gesteld worden. Anders gezegd: Rijnland moet de ontwikkelingsmogelijk- 
heden van alle belanghebbenden bij het water op de voet volgen, ja, eigenlijk voor- 
zien, opdat ons waterbeheer en onze middelen tijdig kunnen worden aangepast 
aan de ontwikkeling van het watergebruik. Hiervoor is het nodig, dat wij het tvater- 
bezwaar en het watertekort grondig analyseren om te weten te komen, hoe groot 
het is en kan zijn onder uiteenlopende omstandigheden, hoe en waar het ontstaat, 
weke tendenzen aanwezig zijn en welke invloed die op het totaal van Rijnlands 
waterbeheer zullen hebben. 

Bijvoorbeeld als de bollenkwekers er toe zouden overgaan (zoals enkelen reeds 
gedaan hebben) om hun land ,,in te polderen", ten einde een lagere waterstand in 
het najaar en een hogere in het voorjaar te bereiken, dan zou dit voor Rijnland 
betekenen een vergroting van zijn maal- en zijn inlaatcapaciteit. Een kunstmatige 
infiltratie of beregening van het grasland in Rijnland zou meebrengen een vergroting 
van onze inlaatcapaciteit met rond 2 millioen m3/d boven de hoeveelheid van roncl 
3 millioen m3/d, die wij onder de huidige omstandigheden in maximum behoeven. 

Het maken van een zandput, van nortonputten, van gasbronnen, het omspuiten 
van bollenland, het afgraven van duinen, een bronbemaling, de lozing van afvalwater, 
de bouw van sluizen enz. enz., dit alles heeft invloed op de waterhuishouding. En 
daarom interesseert Rijnland zich voor alle vraagstukken, die direct of indirect het 
openbare water raken, om het even of die liggen op het terrein van de land- en tuin- 
bouw, veeteelt, industrie, visserij, drinkwatervoorziening, stedelijke bebouwing, 
zandwinning, volksgezondheid, recreatie, meteorologie, enz. 

Het technisch beheer van een boezem is wel bij uitstek een taak, waarvoor 
wetenschappelijke namt practische kennis vereist wordt en waarvoor een inzicht 
in verschillende ,,aanrakingsgebiedenW onmisbaar is. 

Een enkel woord over Rijnlands boezemgebied. Daar het gebied van het Groot- 
waterschap Woerden op Rijnlands boezem afwatert, behoort Woerden waterstaat- 
kundig tot Rijnland. Het afwaterhgsgebied omvat in 'ronde cijfers de volgende 
onderdelen : 

Boezem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 000 ha 
Diepe polders . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 'i00 ha 
Ondiepe polders . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 000 ha 
Plassen polders . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 000 ha 
Onbebouwd boezemland . . . . . . . . . . . . . .  12 400 ha 
Bebouwd boezemland. . . . . . . . . . . . . . . .  3 200 ha 
Duinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 000 ha 

Van het Rijnlandse duingebied, groot 10 600 ha, wateren 7600 ha niet af op Rijnland. 
Het voorzieningsgebied valt niet geheel samen met het afwateringsgebied en is 

wat groter (Woerden dan inbegrepen). 
Men kan de grootte van het boezemgebied stellen op 114 000 ha. 



a. Analyse waterbezuuar en  waterbehoefte 
Sinds jaren ben ik bezig een analyse te maken van het waterbezwaar en de 

waterbehoefte van Rijnland, dat wil zeggen, welk waterbezwaar de verschillende 
onderdelen van Rijnland veroorzaken en welke waterbehoefte ze hebben. Hiervoor 
moeten waterbalansen worden opgemaakt van elk dier onderdelen onder uiteen- 
lopende omstandigheden en over verschillende tijdvakken (1 dag, 1 week, de maan- 
den van het jaar, de zomer, de winter, het jaar). 

b. Waterbalans van heel Rijnland 
Deze waterbalansen samengevoegd moeten de waterbalans van heel Rijnland 

geven. Dit is de proef op de som. Laatstgenoemde balans is tameliJk nauwkeurig 
vast te stellen, daar de grote posten neerslag en lozing sinds jaar en dag vrij behoorïljk 
vaststaan. 

c. Polderland 
Nu kunnen de waterbalansen van polders a i j  goed benaderd worden uit de 

maalstaten, al zijn de kwel en de hoeveelheid ingelaten water zeer onzekere factoren. 
Hier kan de lysimeter dienst doen als vergelijkingsobject. Ik wil hier nog aan toe- 
voegen, dat het nut van lysimeters voor de veenkleigronden van het polderland 
naar f i n  mening minder groot is dan voor de zand-boezemlanden. 

d .  Boezemland 
Boezemland echter wordt niet bemalen; men kan dus met maalstaten niets 

bereiken en zowel het zakwater als de infiltratie is onbekend. En daar deze beide 
grootheden voor Rijnland zeer belangrijke factoren zijn, trachten wiJ met behulp 
van lysimeters een inzicht te krijgen in de waterhuishouding van het boezemland, 
waarvan het grootste deel bestaat uit de vlak en nauwkeurig op hoogte afgezande 
zand-bollengronden. 

e. Infiltratiegegevens beZangr@ket- dan zakwatergegevem 
De infiltratiewaarnemingen zijn voor Rijnland van meer belang dan die van het 

zakwater en wel, omdat de waterinlating ons voor grotere problemen stelt dan de 
waterlozing (zie mijn artikel in het Jubileumno. van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs) l. Dit komt ten eerste, omdat de behoefte aan water (beter: het gebruik 
van water) toeneemt, en wij ten aanzien van de beschikbare hoeveelheden niet 
geheel gerust zijn; ten tweede, omdat de analyse van de waterbehoefte uiterst lastig 
is en ten derde, omdat Rijnland voor zijn waterinlating minder goed is toegerust 
dan voor zijn waterlozing. 

4. WATERINLATING VOOR VERVERSING (Iv) EN VOOR PEPEILBEHEEZESING (b) 

Het door Rijnland ingelaten water heeft tweeërlei doel: 
1. De peilbeheersing, d.w.z. de aanvulling van het verlies door verdamping. 
2. De verversing. 

1 P. DE GRUYTER: Over de waterhuishouding van het Ned. polderland. Onze strijd tegen en om 
het water. Jubileumno. van het Kon. Inst. v. Ing. Bijlage bij: Ingenieur 37, Sept. 1947. 



Wil men verwarring voorkomen, dan moet men dit onderscheid steeds maken 
en bïijvee volhouden. Beide hoeveelheden samen geven onze werkelijke water- 
behoefte aan, maar het voor verversing gebruikte water staat buiten de natuurlijke 
(biologische) waterbalans. Tegenover de hoeveelheid, voor verversing ingelaten, 
staat een even grote hoeveelheid voor dat doel elders geloosd. Men kan deze hoeveel- 
heid (Iv) naar willekeur regelen. - 

a. Waterinlating voor verversing (Iv) 
Het verversen (doorspoelen) van de boezem dient om te voorkomen, dat orga- 

nische en anorganische bestanddelen, die op allerlei wijzen in het boezemwater 
terecht komen, in te grote concentratie in dat water zouden voorkomen, waardoor 
dit onbruikbaar of minder bruikbaar zou worden voor allerlei doeleinden. 

Wat de anorganische bestanddelen betreft, tot nu toe hebben de meer weten- 
schappelijk werkende practici zich voornamehjk bezig gehouden met het chloor 
en de nadelige invloed daarvan op de opbrengst van tuinbouwgewassen. Vandaar 
dat wij thans op grond van die onderzoekingen eisen stellen aan het chloorgehalte 
van het boezemwater, met het oog op de besproeiing dier gewassen. Maar wie weet 
of in de toekomst bovendien nog eisen gesteld zullen moeten worden, b.v. aan het 
sulfaat- of ijzergehalte van het water? 

Wij kunnen voorlopig slechts op economisch verantwoorde wijze aan dergelijke 
eisen voldoen, door het onbruikbare openbare water weg te malen (of te spuien) 
en te vervangen door water van betere hoedanigheid. 

Vandaar dat de hoedanigheid van het water van onze enige zoetwaterbron, de 
Rijn, ons allen aan het hart gaat. 

Het berekenen van de hoeveelheid water, voor verversing vereist, is verre van 
gemakkelijk. Het hangt af van de samenstelling van het verversingswater, van de 
mate, waarin de boezem ,,vervuilt", van de geografische situatie der wateren, van 
de temperatuur (stank), van de neerslag (waterlozing) enz. 

Voorlopig kan alleen op grond van ervaringen, steunende op tal van waar- 
nemingen en bemonsteringen, voldoende inzicht verkregen worden, om uit te maken, 
hoeveel water onder bepaalde omstandigheden nodig is. Om een cijfer te noemen: 
Rijnlands boezemwater kan thans 's zomers vrij behoorlijk gehouden worden met 
een hoeveelheid van 650 000 m3/d. Dit is de hoeveelheid, die enerzijds nodig is en 
waarmede anderzijds volstaan kan worden, wanneer lozingen om andere redenen 
uitblijven (droge tijdvakken). 

b. Waterinlating voor peilbeheersing ( lp)  
's Zomers heeft er verdamping plaats van het boezemwater; er wordt ook naar 

de poldersloten water afgetapt uit de boezem en het dalende grondwater onttrekt 
zowel rechtstreeks (boezemlanden) als indirect via de poldersloten (polderland) 
water aan de boezem. 

De boezem dient derhalve op peil gehouden (aangevuld) te worden om de ver- 
damping te compenseren. 

De verdamping is een zeer gecompliceerd verschijnsel en vooralsnog niet op 
practische wijze direct te bepalen, noch de verdamping van het wateropperdak, 



noch die van de onbegroeide of begroeide grond. Maar al zouden wij deze waarden 
haarfijn kennen, dan nog is daaruit niet af te leiden de verdampingsgrootheid, die 
voor waterstaat van het meeste belang is, nl. de schijnbare verdamping. 

De transpiratie der gewassen is altijd veel groter dan de hoeveelheid, die ter 
aanvulling ingelaten moet worden. De plant heeft ter beschikking: 

a. Het deel van de neerslag in de groeiperiode, hetwelk niet tot afstroming komt 
(voor de landbouw nuttig, voor de drinkwatervoorziening onnuttig). 

b. Een zeker deel van de grondwatervoorraad (hangwater). 
c. Het water, hetwelk vanuit de sloten in de grond dringt. 

Alleen deze laatste hoeveelheid water, de aanvulling van het grondwater door 
middel van zijdelingse infiltratie, wordt onttrokken aan het openbare water. De 
infiltratie is afhankelijk van grondsoort, gewas, drainage, kavelbreedte, neerslag 
enz. en daarom stellen wij ook in al die grootheden belang, maar alleen de infiltratie 
zelf komt als factor in onze waterbalansen voor en is dus voor waterstaat van primair 
belang. 

De hoeveelheid water, die in een boezem ingelaten moet worden om deze op peil 
te houden (Ip), is in hoofdzaak samengesteld uit de verdamping van het water- 
oppervlak (boezem + polderwater) en de infiltratie. Verder uit hoeveelheden, 
onttrokken door de tuinbouw voor bevloeiing en begieting en door de industrie als . 
ketel-, fabricage- en koelwater (van dit laatste komt een groot deel weer terug). 

De infiltratie is - evenals de kwel - één van de, wat ik zou willen noemen, 
grensgrootheden, die zowel voor waterstaat- als voor landbouwkundigen van groot 
belang zijn. Beide grootheden hebben ook nog dit gemeen, dat zij onze waterbalansen 
moeilijk maken en ons veel hoofdbrekens kosten. 

Men hoort veel praten over de verdamping en zeer weinig over de infiltratie. 
Laten we het water, dat aan de sloten onttrokken wordt voor bevloeiing en 

begieting en in de sloten terecht komt uit nortonputten en waterleiding, buiten 
beschouwing, dan geldt voor elke waterstaatkundige eenheid de betrekking: 

R = neerslag, 
K = kwel, kan + of - zijn, soms ook + en - (boezemland), 
I = ingelaten water, 
L = waterlozing (afvoer), 
E = verlies = schijnbare verdamping. 

De ware verdamping E' = E - G, waarin G de vermeerdering (G = +, najaar) 
of vermindering (G = -, voorjaar) van de watervoorraad in de grond voorstelt. 
R en L zijn te meten, de I ook, alhoewel in het veld uiterst lastig. De K is langs ver- 
schillende methoden globaal te benaderen, de waarde van E is niet meetbaar en 
alleen uit de formule af te leiden uit de andere grootheden. 

Voor de praktijk is 's winters de waterlozing L en 's zomers de waterinlating I 
van belang. 's Zomers baart de lozing geen zorgen en 's winters de waterinlating 
niet. Daarom heeft men maar uiterst weinig aan jaargegevens. Waar het het meest 
op aankomt, althans voor waterstaat, is de noodzakelijke waterlozing, te weten 



gedurende korte tijdvakken van groot waterbezwaar (die zich alléén in de maanden 
December t/m Maart voordoen, een heel enkele keer in November) ei1 de iilaximale 
inlating in tijdvakken van grote droogte (Juni t/m Augustus, een heel enkele maal 
in Mei en September). 

Beschouwen wij eerst even deze droogteperioden. Ons land kent bijna jaarlijks 
warme, regenloze perioden van 7-14 dagen en perioden van 10-20 dagen zijn ook 
niet zeldzaam. Dan is R = O en L = O. Laten we nu de kwel K buiten beschouwing, 
dan is I = E. 

Deze E is dan dus te bepalen door de hoeveelheid ingelaten water te meten. Dit 
is echter in tal van gevallen in de praktijk niet doenïijk. Bovendien weet men dan 
nog niets omtrent de toe- of afname van die grootheid als gevolg van wijziging in de 
omstandigheden. 

Voor de tijdvakken, die voor waterstaat van het meeste belang zijn, is de I = E 
de grootheid, die wij schijnbare verdamping genoemd hebben. Voor een boezem- of 
poldergebied is die grootheid, zoals reeds gezegd, geïijk aan de verdamping van het 
wateroppervlak + de zijdelingse infiltratie van de sloten naar het land. Deze in- 
filtratie kan enigermate overeenkomen met de verdamping van de grond of met de 
transpiratie (het waterverbruik) der gewassen, maar dit is thans in de praktijk 
maar heel zelden het geval. 

Ik heb hierbij wat langer stil gestaan, omdat ik duidelijk wil aantonen, dat het 
waterstaat minder om de eigenlijke verdamping E' te doen is dan om de infiltratie. 

De vaststelling van de infiltratie voor verschillende grondsoorten gedurende cle 
zomermaanden en gedurende warme, regenloze tijdperken 's zomers is zéér belangrijk, 
zowel voor landbouw als voor waterstaat. Bevordering van die infiltratie is nog 
belangrijker, want hierdoor zal men het watertekort kunnen opheffen, misschien 
op economischer wijze dan door middel van beregening. 

De vele becijferingen, die ik gemaakt heb, hebben mij wel geleerd, dat de in- 
filtratie (de natuurlijke infiltratie wel te verstaan) in veen- en kleigebieden gering is, 
maar in zandgronden a i j  groot. 

Ik heb gemeend gegevens omtrent de infiltratie te kunnen verkrijgen uit lysi- 
meters, omdat mij geen betere methode bekend was. Ik kom hier straks op terug. 

Een proefpolder als de Rottegatspolder zal vrij nauwkeurige waarden kunnen 
geven voor de infiltratie l, mits de kwel geen roet in het eten gooit en mits de hoeveel- 
heid ingelaten water en de verdamping van het wateroppervlak (en ook de grootte 
van dat wateroppervlak) nauwkeurig worden bepaald, niet per maand, maar per dag. 

Ik heb in Rijnland geen enkele polder kunnen vinden, waarvan de hoeveelheid 
ingelaten water met voldoende nauwkeurigheid kon worden vastgesteld. 

De mate, waarin verdamping plaats heeft, is afhankelijk van een groot aantal 
factoren. Om het zo gecompliceerde vraagstuk enigermate te begrijpen, moeten we 
allereerst twee onderling geheel verschillende groepen van factoren onderscheiden, 
te weten ten eerste de toestand van het waterdampafgevende oppervlak en ten 
tweede het vermogen van de lucht om waterdamp. op te nemen. 

Naarmate een voorwerp (b.v. de grond) minder water bevat, kan het minder 

Natuurlijk d e e n  voor de betrokken grondsoort! 



afgeven. De verdamping van de grond (met inbegrip van de transpiratie der gewassen) 
is dan ook als het ware noodgedwongen kleiner bij uiterst geringe regenval. 

MASCHHAUPT 1 concludeert, dat de verdamping vrijwel constant is en onaf- 
hankelijk van de regenval, doch deze conclusie is toch wel wat in strijd met meerdere 
zijner gegevens, zelfs voor jaren (blz. 71, tabel 12), maar in nog meerdere mate voor 
de zomermaanden (blz. 75). 

In  droge zomers is de schijnbare verdamping van de grond (al of niet bebouwd) 
abnormaal laag (dus R = E < E gem., infiltratie = O gesteld), terwijl zelfs de ware 
verdamping, dus met inbegrip van al het water, dat de plant uit de bodem haalt, 
beneden het gemiddelde blijft. Als dit niet zo ware, dan zouden er immers geen droog- 
teproblemen zijn! 

En toch moeten we juist in die droge tijdvakken zoveel water inlaten! Dit schijnt 
een ongerijmdheid, maar is het in wezen niet. Immers de atmosferische invloeden 
zijn dan juist zeer gunstig voor een grote verdamping en de verdamping van het 
wateroppervlak is dan ook juist bijzonder groot. Een bewiJs te meer, dat de hoeveel- 
heden in te laten water in hoofdzaak worden bepaald door de verdamping van het 
wateroppervlak. 

a.  De lysimeters van Rgnland te Oude Wetering 
Van 1876-1901 zijn Iysimeterwaarnemingen verricht bij Rijnlands observatorium 

te Oude Wetering. ELINK STERK hoofdopzichter van de Haarlemmermeerpolder, 
schreef in 1897: ,,Zij (lysimeters) hebben nooit iets anders verteld, dan hoe groot 
de verdamping zeker niet is. Mogen zij spoedig uit der mensenheugenis verdwijnen". 
De toenmalige ingenieur van Rijnland, VAN DISSEL, bestreed dit vernietigend oordeel 
niet en de waarnemingen werden in 1901 gestaakt, zonder dat er enige beschouwingen 
over te vinden zijn. Deze betreurenswaardige gang van zaken is het gevolg van het 
feit, dat waarnemers en tegenstanders geen heldere voorstelling hadden van de 
betekenis der uitkomsten. Vandaar dat nlen mij moet vergeven, dat ik hier zo lang 
bij stilsta. 

b .  Andere lysz'rneter-installaties 
Er zijn nog verschillende andere lysimeter-installaties aangelegd, waarvan die 

te Rothamtead en te Groningen zeker de belangrijkste zijn. Deze beide installaties 
zijn uitvoerig beschreven en de daarmede verkregen uitkomsten verwerkt in de 
meest belangwekkende publicatie over lysimeters, die van MÀSCHHA~T l. In dit 
boek vindt men ook een beschrijving van proefnemingen en uitkomsten van tal 
van andere onderzoekers. Het zou de moeite lonen al deze gegevens aan een nadere 
beschouwing te onderwerpen. 

J. G. &IASCHHAUPT: Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen 
en elders. I. Regenval, drainage en verdamping. Versl. Landbouwk. Onderz. No. 44 (1) A (1938). 
11. De scheikundige samenstelling van het drainwater. Versl. Landbouwk. Onderz. No. 47 (4) A 
(1941). 

ELINE STERK: Over regen, verdamping en kwel in de Haarlemmermeerpolder. Verhandeiingen 
Tqdschr. Kon. Inst. v. Ing. 1897-1898. 



FIG. 1. Lysimeters  bij R i jn lands  Observatoriuin t e  O u d e  Wete r ing  
l 

D O O R S N E D E  I 

D O O R S N E D E  1-11 1 h 10 

a = voor Iysimeten 1 en 2 prima bollengrond uit Lisse; voor 
lysimeters X en 4 zwarte teelaarde uit polders onigeving 
Oude Wetering 

b = zuiver duinzand, dik 9.5 cm 
e - fijn grind (Spraniex), dik 5 cm 
d = grof grind, dik 19 cni 

A = lysimeterbak 
B = opvangbtiis 
C I standpijpen alleen voor lysimeters i opvangbuizen 1 en 3 
D f = (met grondwater) 
E = afvoerboeht alleen voor oovan~bnizen 2 en B (zonder . - . grondwater) 

Lysimeter 1 - Zandgrond ni8t grondwater 
2 - idem zonder grondwater 
3 - Zwarte aarde iiibt grondwater 
4 - idem zonder grondwater 

FIG. 1 .  Lysimeters of R&jnlanda Observatorium at Oude Wetering 



c. Nieuwe lysimeters van Rijnland 

In  1940 hebben Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland hun goedkeuring 
gehecht aan de bouw van een nieuwe lysimeter-installatie in de tuin van genoemd 
observatorium. De installatie is van bescheiden omvang (de kosten hebben f 1375 
bedragen), maar tevoren had ik overleg gepleegd met Ir MASCHHAUPT en I r  BIEMOND, 
zijnde de personen, die met lysimeters gewerkt hadden. Fig. 1 toont een dwarsprofiel 
over een der vier lysimeters. Er zijn vier lysimeters, nos. 1 en 2 gev-~~ld met zand 
(uit een bollentuin bij Lisse), nos. 3 en 4 met zogenaamde ,,zwarte aarde.' uit de 
veenpolders in de omgeving. 

De oppervlakte is 1 m2, de diepte is 1,03 m, waarvan de bovenste 70 cm gevuld 
is met de te onderzoeken grond en de onderste 33 cm een drainerende laag is. De 
lysimeters 1 en 3 hebben grondwater, de lysimeters 2 en 4 niet. De grondwaterstand 
is binnen beperkte grenzen regelbaar. 

Het zakwater wordt opgevangen in opvangbuizen, waarin vlotters zijn aange- 
bracht. De vlotterbeweging wordt overgebracht door aanwjjzers, die lopen langs 
gecalibreerde schalen, waardoor elke toevoer van zakwater onmiddellijk zichtbaar 
en in hoeveelheid afleesbaar is. De hoeveelheden zakwater worden 2 x daags met 
de andere waarnemingen aan mij doorgegeven. Dit heeft grote voordelen, want ik 
volg zodoende het proces h la minute. Van de zandgrond van lysimeters 1 en 2 zijn 
alle physische constanten bepaald (tabel 1). 

's Zomers worden de grondwaterstanden in afzonderlijke standpijpen dagelijks 
afgelezen en aangetekend en na een daling van enkele centimeters wordt het grond- 
water aangevuld door diezelfde standpijpen. Op die wijze krijgen wij gegevens over 
de hoeveelheden water, die ter handhaving van de grondwaterstand nodig zijn. 
Deze geven ons een aanwjjzing omtrent de grootte van de infiltratie in gedraineerde 
bollengronden van overeenkomstige grondsoort. 

Van onze veengrondlysimeters kan ik niet zeggen, dat zij een succes gebleken 
zijn. De lysimeter 4 (zonder grondwater) is achteraf gebleken te ondiep te zijn, daar 
in het polderland de grondwaterstand 's zomers altijd daalt tot vrij ver beneden de 
onderkant van de veengrond in de lysimeter. De grond droogt niet alleen van boven, 
maar ook van onderen uit en de zakwaterhoeveelheden zijn volgens mij beslist lager 
en anders dan in de graspolders. De handhaving van de constante grondwaterstand 
in lysimeter 3 levert in de praktijk zeer grote moeilijkheden op, daar de grond het 
water uiterst moeilijk opneemt. Het ligt ook in mijn voornemen de geregelde aan- 
vulling te staken. 

De grondwaterstanden in deze lysimeter komen in het geheel niet overeen met 
die in de praktijk. 's Winters zijn de waterstanden in de lysimeter lager en 's zomers 
hoger dan in het veld. De hoeveelheden water, ter aanvulling gebruikt, geven wel 
een juist beeld van hetgeen het gras boven de neerslag zou verbruiken, als het in 
de praktijk mogelijk ware de grondwaterstand op 60 cm onder maaiveld te hand- 
haven. De uitvoerbaarheid hiervan acht ik echter gering. 

Wanneer mij gevraagd zou worden naar mijn mening omtrent hetgeen in de 
toekomst het eerst voor onderzoek in aanmerking moet komen en omtrent de wijze, 
waarop zulks zou moeten gebeuren, dan zou ik het volgende willen zeggen. 





A. De gegevens, waaraan waterstaat de meeste behoefte heeft, zijn: 
1. De verdamping van het wateroppervlak. 

2. De zijdelingse infiltratie voor verschillende grondsoorten. 

Het uitvinden van betere methoden dan tot nu toe gebruikt om de verdamping 
van sloten en meren te meten, ligt zeker in de eerste plaats op de weg van de water- 
staat in nauwe samenwerking met het K.N.M.I. Er is reeds vrij veel op dit gebied 
gedaan, maar de cijfers vertonen grote onderlinge verschillen. Coördinatie in het 
verrichten der waarnemingen en geregelde uitwisseling der uitkomsten zijn allereerst 
nodig, om deze te toetsen. Deze cijfers zijn voor waterstaat zo belan-ijk, dat een 
speciaal onderzoek naar mijn mening dringend nodig is. Onze verliesposten ontstaan 
voor een groot percentage uit de verdamping van het wateroppervlak. 

De zijdelingse infiltratie is voor zandgronden heel aardig te benaderen met 
behulp van lysimeters. Men moet dan eigenlijk de grondwaterstanden, zoals die 
zich in de praktijk voordoen, nauwkeurig in de lysimeter kunnen volgen. Met be- 
trekkelijk geringe kosten zouden wij onze lysimeter l van een inrichting kunnen 
voorzien, waardoor wij de werkelijke grondwaterstanden (die voor verschillende 
bollengronden onderling weinig zullen uiteenlopen) zouden kunnen volgen. 

Zoals ik zoëven reeds zei, heeft lysimeter 3 (veengrond met grondwater) geen 
uitkomsten gegeven, die voor ons practische waarde hebben. 

Ik  overweeg dan ook aan mijn bestuur voor te stellen de veengrond te vervangen 
door dezelfde zandgrond als in lysimeter 1. Wij zouden dan één lysirneter kunnen 
gebruiken om gegevens te verkrijgen van de huidige praktijk en één om na te gaan, 
hoe die gegevens beïnvloed zouden worden door andere grondwaterstanden, dus 
één voor de praktijkcijfers en één voor research. 

De bepaling van de zijdelingse infiltratie in veen- en kleigronden door middel 
van lysimeters is niet mogelijk. Men kan eenvoudig de toestanden in het veld niet 
nabootsen. 

B. De gegevens, waaraan landbouw de meeste behoefte heeft zijn: 
1. De verdamping (= het waterverbruik) van verschillende gewassen; 
2. Het optimale waterverbruik; 
3. 01) welke wijze kan men het eventuele watertekort opheffen? 
4. Indien dit alleen zou kunnen gebeuren door meer water beschikbaar te stellen, 

hoe moet dan de toediening van water van buitenaf geschieden en hoeveel 
water is hiervoor nodig? 

Deze gegevens betreffen alleen de ware verdamping (E'), zowel onder natuurlijke 
als onder kunstmatige omstandigheden. 

Over de natuurlijke verdamping der gewassen kan gezegd worden, dat zowel 
de absolute waarde als het verloop van deze grootheid voor alle grondsoorten zuiver 
bepaald kan worden met behulp van goed geconstrueerde weegbare lysimeters. Men 
moet dan echter de dikte van de te onderzoeken laag grond, althans voor Mei en 
veen, minstens 1,50 m maken; men dient ook een inrichting te hebben voor het 
meten van de grondwaterstand. Het verdient bovendien aanbeveling het nemen 
van ongeroerde grondmonsters op enige diepten beneden maaiveld mogelak te 
maken. Bepaalt men dan hiervan periodiek de watergehalten, dan kan men ook de 



uitdroging van de grond in de verschillende lagen nagaan, als alle physische con- 
stanten te voren bepaald zijn. Dergelijke lysimeters z~~l len zeer kostbaar zijn. 

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat het optimale waterverbruik ook 
voor waterstaat van zeer groot belang is en daarom wil ik hier nog iets van zeggen. 
De diep ontwaterde kleigronden (Haarlemmerineerpolder) hebben, althans volgens 
de bouwboeren, geen behoefte aan toediening van water 's zomers. De klei houdt 
voldoende water vast en de wortelontwikkeling is lang genoeg om elke clroogte- 
periode te overbruggen. De watervoorziening van gras op veengrond laat veel te 
wensen over, niet alleen onder de droge omstandigheden, zoals die zich vaak in ons 
land voordoen, maar naar mijn mening ook ui normale zomers. Ik heb veel reclame 
gemaakt voor bevloeiing, maar daar willen de boeren niet aan. Kunstmatige in- 
filtratie zou het allerbeste zijn, ook om de voortdurende inklinking van de veen- 
grond enigszins te remmen, maar is niet gemakkelijk uitvoerbaar. Beregening worclt 
al beproefd. 

Ik kom nu langzamerhand op het terrein van de andere inleiders en wil daarom 
alleen maar zeggen, dat ik nog niet goed inzie, hoe lysimeters ons omtrent deze groep 
van gegevens behulpzaam kunnen zijn. Wat de waterlozing betreft: met goed in- 
gerichte lysimeters kan men voor alle grondsoorten het zakwater vrij  juist benaderen, 
maar alleen de minimum, maximum en gemiddelde hoeveelheden per maand. De 
maxima per dag zijn beslist groter dan in het veld. 

Als men de hoogte van de te onderzoeken grond voldoende groot neemt, opdat 
de benedenste laag altijd in het grondwater staat, dan beperken zich de bezwaren 
tegen lysimeters tot het randeffect en tot het feit, dat de horizontale waterbeweging 
is uitgeschakeld. 

Het eerste bezwaar kan men verminderen door de wanden ruw te maken. 
Ten slotte nog dit: daar de waterhuishouding in zulke lysimeters van begin tot 

eind bekend is en de grondwaterstand regelbaar en daar de chemische samenstelling 
van het regen-, infiltratie- en zakwater te bepalen is, zijn de lysimeters ideale appa- 
raten, om de invloed van allerlei groeifactoren op de opbrengst te leren kennen en 
om allerlei bodemscheikundige proeven te nemen. Men kan er precies nagaan, welk 
gedeelte van de toegediende stikstof, kali, fosfaat en kalk met het drainwater ver- 
loren gaat l. Wij hebben dan ook de Tuinbouwschool te Lisse in de gelegenheid ge- 
steld onze lysimeters voor dergelijke doeleinden te gebruiken. 

DISCUSSIE 

I r  K. W. H, LEEFLANG: De Amsterdamse Waterleiding beschikt over gegevens ten aanzien van 
de waterbalans van de Loosdrechtse Plassen, welke wellicht van belang zijn voor 
de Waterstaat bij het opstellen van betrouwbare waterbalansen. Het wateroppervlak 
is hier 1800 ha groot. De wateraanvoer heeft plaats door de regen, het water dat 
afgevoerd wordt van de hoge gronden in de nabijheid (het Gooi) en uitgeslagen 
polderwater uit de Bethune en een kleine hoeveelheid lek- en schutwater. De 
waterverliezen bestaan uit hetgeen wordt onttrokken door de Amsterdamse Water- 
leiding, verlies door kwel naar de Bethune en de verdamping. De grootte van 

Zie proeven, door I r  MASCHHAUPT genomen, en de kali-uitspoelingsproef op bloembollengrond 
door Ir  P. L. SWANBORN te Lisse. (,!Tedecl. Dir. Tuinb. 11 (1946) 152-164. 



deze factor wordt op 2 plaatsen gemeten waarbij gebruik gemaakt wordt van de 
methode van VAN EVERDINGEN. De sluitpost van de balans bestaat uit het water, 
dat afkomt van de hoge gronden. De balansen, die gedurende 15 jaar worden 
bijgehouden, maken een zeer betrouwbare indruk. De beschikbare gegeveas worden 
gaarne ter beschikking van belangstellenden gesteld. 

I r  J. G. XASCHHAUPT: De verschillende uitkomsten ten aanzien van de invloed van de verdamping 
op de waterhuishouding, die het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut 
T.N.O. te Groningen en die Ir  DE GRUYTER vond, zijn wellicht te verklaren uit 
het verschil in begroeiing. In Groningen bestond deze uit landbouwgewassen terwijl 
in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland het grasland overheerst. Bij 
groenland vindt namelijk niet alleen verdamping door het gewas doch ook vanaf 
het gewas plaats. 

Prof. Dr O. DE VRIES: IS er iets bekend over de grootte van de zijdelingse infiltratie in veengrond ? 

ANTWOORD: De grootte van de zijdelingse infiltratie in veengrond is inleider niet bekend. In 
elk geval is zij niet met behulp van lysimeters te bepalen. 

I r  A. G. BRuac~u1a~ deelt mede, dat volgens zijn ervaringen de bovenste, bewortelde lagen van 
veengrond veelal een doorlatendheid blijken te bezitten, welke overeenkomt met 
die van grof zand. Juist de bovenlaag van veen is voor infiltratie goed toegankelijk. 



111. HET BELANG VAN LAND-, TUIN- EN BOSBOUW 

BIJ LYSIMETERONDERZOEK 

P. BRUIN 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

Een lysimeter wordt vaak gedefinieerd als een instrument, waarmede men de 
hoeveelheid en de samenstelling van het zakwater in het veld kan bepalen. Er is 
dus sprake van een tweeledig doel, namelijk de bepaling van de hoeveelheid en van 
de samenstelling van het percolatiewater. MASCHHATJPT~ heeft de resultaten van 
zijn Iysimeteronderzoek in twee delen neergelegd, welke op genoemde onderscheiden 
dielstellingen betrekking hebben; in beide delen wordt zeer veel literatuur verwerkt, 
waaruit blijkt, dat met behulp van lysirneters in beide richtingen veel gewerkt is. 
KOHNEE, DREIBELBIS en DAVIDSON merken in hun A Survey and discussion of 
lysimeters and a bibliography om their eo?zstruction and performance ook op, dat het 
doel van het onderzoek zuiver hydrologisch kan zijn, maar dat vooral bij de meer 
recente onderzoekingen het percolatiewater ook geanalyseerd wordt en dat de analyse- 
resultaten deel zijn gaan uitmaken van een studie omtrent de balans op het gebied 
der bodemauchtbaarheid en omtrent wording en verwording van de bodem. FBAAS 
(1859), van wie de naam lysimeter (Lösungsrnesser) afkomstig schijnt te zijn, ge- 
bruikte het apparaat om de uitspoeling in de grond te bestuderen. 

De historische ontwikkeling van het lysimeteronderzoek geeft mij dus het volste 
recht om ook in een milieu van overwegend hydrologen beide aspecten van dit 
onderzoek te belichten. Het belang van land-, tuin- en bosbouw, althans dat van 
land- en tuinbouw, is zeker bij beide aspecten evenzeer aanwezig. 

De hierboven genoemde overzichten vermelden zeer vele constructies van lysi- 
meters. Er is geenszins alleen sprake van een volkomen omwalling, (buiten beschou- 
wing blijft natuurlijk het bodemoppervlak) van de beschouwde grond of bodem. 
KOHNKE, DREIBELBIS en DA~IDSON classificeren de lysimeters allereerst naar de 
constructie in drie rubrieken, namelijk (1) Honolith or undisturbed soil-block, (2) 
Ebermayer and (3) Filled-in. 

Bij het Ebermayertype treft men geen zijwanden aan: de beide andere benamin- 
gen spreken voor zichzelf. Het is o.i. verder ook toelaatbaar het drainageproefveld, 
waarbij de drainwaterhoeveelheden gemeten kunnen worden, als een lysimeter te 
beschouwen. 

Het karakteristieke element van het lysimeteronderzoek is de afbakening van 
het object, waardoor het mogelijk is tot een min of meer volledige beschrijving van 
de waterhuishouding in de bodem en van de invloed van het water op bodem en 
plant te komen. Hieraan moet dan worden toegevoegd, dat de afbakening dermate 
eng genomen moet zijn, dat er van ,,precisiemetingenfl sprake kan zijn. HESSELIXK 
en HUDIG zijn bij hun onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen van dennen 

J. G. MASCHETAUTT: Lysimeter-onderzoekinp;en aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen 
en elders I. Regenval, drainage en verdamping. Versl. Landbouwk. Onderz. No. 44 (1) A (1938). 
11. De scheikundige samenstelling van het drainwater. Versl. Landbouwk. Ohderz. No. 37 (4) A 
(1941). 



op stuifzanden, dat onwillekeurig gedrongen werd naar de studie van de water- 
huishouding van de stuifzandbodem, begonnen met het verrichten van vocht-, 
bepalingen in pleksgewijze genomen grondmonsters. Toen bleek, dat de uitkomsten 
van deze bepalingen bij monsters, die vlak naast elkaar en direct na elkaar genomen 
werden, zeer grote variaties vertoonden, hebben genoemde onderzoekers het nut 
van een afbakening der proefobjecten, homogenisering van de gebruikte grond, enz. . 

bepleit en zijn tot de uitgebreide lysimeterproef bij Stroe gekomen, welke voor 
het gestelde probleem, namelijk de bestudering van de invloed van bodembedekking, 
voohttoevoer en vochtonthouding op de waterhuishouding van de grond en de groei 
der dennen, van nut is gebleken. Nu wil ik direct toegeven, dat het in dit geval 
misschien wel mogelijk geweest zou zijn om door een sterke vermeerdering van het 
aantal vochtbepalingen en met behulp van een meer moderne statistische bewerking, 
op welke richting van onderzoek Ir VISSER straks nader zal ingaan, ook zonder 
lysimeters het gestelde probleem tot een oplossing te brengen. De ervaring leert 
echter, en daarop willen wij in het bijzonder wijzen, dat beperking van de standaard- 
afwijkingen der waarnemingen, welke door uitschakeling van vele in de practijk 
voorkomende variabelen wordt verkregen, er onwillekeurig toe leidt, dat er meer 
denkenergie overblijft om tot het fundamentele der processen door te dringen. 
Inderdaad zal men zich dan moeten afvragen, of de verkregen resultaten in kwantita- 
tief opzicht zonder meer op de practijk zijn over te dragen. Veelal zal daarnaast 
veel onderzoek met andere hulpmiddelen verricht moeten worden om de resultaten 
van het lysimeteronderzoek nader tot waarde te brengen. Wij zouden het vooral 
van belang voor het land-, tuin- en bosbouwkundig onderzoek willen noemen, 
wanneer het onderzoek op het fundamentele van enkele problemen gericht zou 

, kunnen worden. Dit hoop ik in het hier volgende in het bijzonder te belichten. 
Over de wijze van afbakening van het studie-object, dus over de inrichting van 

lysimeters, is veel te doen geweest. Al naar de grondsoort en de aard van het te be- 
handelen object zal deze inrichting met zorg gekozen moeten worden. Na de ver- 
dediging van MÂSCHHAUPT wagen wij het er op de stelling te poneren, dat lysimeters 
wel zo ingericht kunnen worden en de resultaten wel zo critisch bekeken kunnen 
worden, dat de vele aangevoerde bezwaren het nut van de inrichting niet overwegend 
beschaduwen. Vakspecialisten moeten ter ondervanging van de bezwaren overleg 
plegen. Het is onze taak enige perspectieven te openen voor het onderzoek. 

Thans komen wij dan allereerst tot het hydrologisch aspect van het lysimeter- 
onderzoek. In het raam der hier gehouden inleidingen zouden wiJ het een waterstaats- 
belang en in sommige gevallen ook een belang van de waterleidingbedrijven willen 
noemen om georiënteerd te zijn over de samenhang tussen regenval, verdamping 
en zakwater onder verschillende omstandigheden. Immers het is de taak van de 
waterstaat om de verdeling van het voor Nederland beschikbare water te verzorgen 
en het is voor de drinkwatervoorziening van belang om bijvoorbeeld de invloed 
van bebossing op de hoeveelheid ,,nuttige neerslag" te kennen, zoals door Ir VAN 

NIEVELT is uiteengezet. Het groots opgezette onderzoek in de Rottegatspolder 
betreffende de verdamping van een polder, waarvan een drainage-lysimeterinstalla- 

l 18 weegbare ijzeren bakken: 1,5 bij 1,5 m ei1 1 m diep. 



tie 1 deel uitmaakt en dat in deze commissie reeds eerder werd besproken, is in ons 
verband vooral als een waterstaatsbelang te zien. Ook de voorgenomen Iysimeter- 
proef aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen 
heeft in eerste instantie tot doel de waterstaat in te lichten over het waterverbruik 
van grasland onder verschillende omstandigheden van. watervoorziening en be- 
mesting. Ten slotte wordt de installatie te Castricum terecht van de zijde der water- 
leidingbedrijven behandeld. 

Aan de andere kant is het ook voor land- en tuinbouw van belang over het totale 
waterverbruik der gewassen in eerste instantie georiënteerd te zijn. VON SEELHORST 
wijdt beschouwingen aan het jaarlijks waterverbruik van verschillende gewassen 
in verband met de vruchtopvolging. 

In Deel I van &~ÀSCHHAUPT'S ,,Lysimeteronderzoekingen aan het Rijlrsland- 
bouwproefstation te Groningen en elders", dat bij onze taakverdeling overwegend 
op waterstaatsbelangen betrekking heeft, wordt ook een hoofdstuk gewijd aan ,,de 
hoeveelheid water, welke de gewassen tijdens de groei verdampen". Daarin worden 
niet alleen de resultaten van Ïysimeterproeven, maar ook die van potproeven, welke 
eigenlijk in zeker opzicht toch als kleine lysimeters te beschouwen zijn, behandeld. 
M~SCHHAIJPT constateert, dat de door de verschillende onderzoekers gevonden 
waarden nogal uiteenlopen. Het wordt door hem nog niet zeker geacht of er ten 
aanzien van het waterverbruik per kg droge stof tussen de verschillende gewassen 
nog verschillen bestaan, uitgezonderd dan misschien tussen de leguminosen enerzijds 
en de graangewassen anderzijds (eerstgenoemde gewassen zouden een iets lagere 
coëfficiënt hebben). Onze kennis over het waterverbruik van grasland is zeker nog 
onvoldoende. Grasland neemt in verband met de zodevorming een op zichzelf staande 
plaats in. T e e j l  IMASCHHAUPT bij met akkerbouwgewassen begroeide lysimeters 
vindt, dat de jaarlijkse verdamping onafhankelijk is van de regenval, vermeldt hij 
resultaten van Engelse proeven bij lysimeters met grasbegroeiing, waarbij een 
sterkere afhankelijkheid tussen de verdamping en regenval wordt gevonden. 

Het zal in dit verband duidelijk zijn, dat de drainage-lysimeterinstallatie van 
de Rottegatspolder, waarbij te zijner tijd drie gewassen onderling zullen worden 
vergeleken, ook voor de landbouw bruikbare gegevens kan verschaffen, terwijl de 
aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te verkrijgen resultaten 
bij de lysimeters met grasbegroeiing ongetwijfeld ook voor ons landbouwkundig 
onderzoek van belang zullen zijn. Ten aanzien van de lysimeterinstallatie te Castri- 
cum, een waterleidingbelang, verdedigde TE WECHEL krachtig de betekenis vaii 
deze proef voor de bestudering van het waterverbruik van verschillende hout- 
opstanden. 

Het moge juist zijn, dat jaarcijfers voor het waterverbruik van gewassen voor 
land-, tuin- en bosbouw van belang zijn; het is ongetwijfeld van meer belang, wanneer 
wij meer kennis kunnen vergaren omtrent het gebruik over kortere perioden en 
vooral ook omtrent de waterbehoefte, wat iets anders is dan waterverbruik, inners 
in dit laatste kan een belangrijk deel aan luseconsurnptie verborgen zijn. Kennis 
omtrent de waterbehoefte der gewassen is vooral van belang bij gronden, waarbij 
de watervoorziening te wensen overlaat. Vragen omtrent de toelaatbaarheid van 
wateronttrekking aan de bodem worden in Eederland nogal eens gesteld; het ant- 
woord daarop moet meestal met veel reserve worden gegeven. 
L 6 vakken 25 bij 25 m. 

24 cylinders 1 me en 1 m diepte. 



De lysimeterinstallatie te Groningen (8 bakken, 89 dm2, diepte 140 cm) is niet 
zó ingericht, dat in hydrologisch opzicht een gedetailleerde beschrijving van de 
waterhuishouding van de bodem in samenhang met de watervoorziening van het 
gewas kan worden gegeven. Wij zullen zo aanstonds zien, dat de installatie ten 
opzichte van het chemisch aspect van het lysimeteronderzoek in dit opzicht veel 
volmaakter is. ~ ~ S C H B L ~ ~ T  wijst hierop zelf herhaaldelijk en betoogt daarbij het 
nut van weegbare lysimeters, zodat op elk tijdstip de waterbalans kan worden op- 
gemaakt en de ontwikkeling van het gewas daarbij kan worden beschouwd. 

Deze wenselijkheid komt onder andere in het bijzonder naar voren bij een be- 
schouwing van de vraag of lichtere zavelgronden, mits deze tot een diepte van 1 m 
uit fijnzandig materiaal bestaan, zelfs bij de meest ideale drainage zoveel water 
vasthouden, dat zij ook in abnormaal droge jaren maximale oogsten kunnen geven. 

~I~SCHHAUPT geeft deze beschouwing met betrekking tot de groei van de tarwe 
in het abnormaal droge jaar 1921 en komt dan tot de conclusie, dat de grond over 
de gehele diepte tot minder dan 1% vocht moet zijn uitgedroogd geweest; de groei 
van de tarwe liet niets te wensen over, er werd een zeer hoge oogst verkregen. 

Daarbij moet de uitdroging tot lager dan 1% vocht als een onmogelijkheid 
worden beschouwd. Het heeft geen zin na te gaan, waar een foute raming werd ge- 
maakt. Men staat reeds dadelijk stil bij de vraag, welke invloed dauw op het resultaat 
der berekening kan hebben, maar nog talrijke andere vragen doen zich voor. Het 
doel van dit voorbeeld is de wenselijkheid te illustreren van het vergaren van kennis 
omtrent de werkelijke behoefte der gewassen aan water enerzijds en omtrent de 
beschikbaarheid van water in de bodemlagen boven het gesloten capillair gebied 
respectievelijk ook van de aanvoer uit het grondwater voor de watervoorziening 
der gewassen anderzijds. Dit wijst dus heen op de noodzakelijkheid van weegbare 
lysimeters en ook van een inrichting met regelbare waterstand. 

Zoals U weet, waren de lysimeters te Stroe weegbaar; het is mij niet bekend, 
in welke toestand deze zich thans bevinden. Het ligt in de bedoeling de inrichting 
aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek uit weegbare lysi- 
meters met regelbare waterstand samen te stellen. Hoewel hiermede in eerste in- 
stantie een waterstaatsbelang wordt gediend, kan men er verzekerd van zijn, dat 
daaraan ook zuiver landbouwkundige studies verbonden zullen worden. Ten slotte 
wordt aan het Landbouwpoefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Gro- 
ningen aan een installatie met regelbare waterstand gewerkt, waaromtrent men 
nog van mening zal kunnen verschillen of hieraan de naam van lysimeter mag worden 
gegeven. 

Het is wel nodig nog iets nader in te gaan op bovengenoemde hydrologische 
studies omtrent de samenhang tussen de waterhuishouding van de bodem en die 
van de plant. Wij lopen hiermede misschien wat vooruit op de onderwerpen, weke 
op de volgende bijeenkomst van de commissie behandeld zullen worden. Het is 
slechts mijn bedoeling even de aard der onderzoekingen aan te stippen, waarmede 
men met de ontwikkeling van het lysimeteronderzoek op agrohydrologisch gebied 
te maken krijgt. 

I W ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  en zijn medewerkers hebben talrijke onderzoekingen verricht over 
de invloed van de factor water op de opbrengst der gewassen. In de lijn van zijn 



onderzoekingen met andere ,,groeifactorenH (meststoffen) waren ~HITSCHERLICH'S 
proeven er op gericht de grootte van de zogenaamde werkingsfactor te bepalen 
(de c in de formule 

dyl, = c @-Y) 
y opbrengst, x groeifactor, a optimale opbrengst, c werkingsfactor).- 

De proeven werden in potten onder gecontroleerde vochtverhoudingen gedaan. 
Het resultaat was, dat, wanneer de vochthoeveelheden op bepaalde wijze werden 
toegediend en het water een constant gehalte aan plantenvoedende bestanddelen 
bevatte, de werkingsfactor onder alle andere omstandigheden van bodem, klimaat 
en gewas een constante was. Er is op de vele onderzoekingen van MITSCHERLICH 
betreffende de werkingsfactor nogal critiek uitgeoefend. Het spreekt vanzelf, dat 
daarover het laatste woord nog niet gesproken is. Bovendien doen zich nog vele 
andere vragen voor, namelijk betreffende de invloed van droogteperioden op de 
ontwikkeling van het gewas. VAN DER PAATJW verrichtte hieromtrent met een uit- 
gebreide serie potten oriënterend onderzoek en verkreeg bij haver als gewas zeer 
aardige resultaten over wateropname en vooral ook betreffende de ontwikkeling der 
verschillende onderdelen van de plant in afhankelijkheid van de vochtverhoudingen 
tijdens de groeiperiode. Hierover zal op onze volgende bijeenkomst verslag worden 
uitgebracht. Thans stip ik een en ander even aan om er de nadruk op te leggen, dat 
agrohydrologisch lysimeteronderzoek niet op zichzelf moet staan, maar een onderdeel 
moet vormen van meer uitgebreid onderzoek. 

Ook het bodemkundig onderzoek van de factor water zal verder uitgebouwd 
moeten worden, wil het lysimeteronderzoek volledig tot zijn recht komen. Wij 
mogen hieromtrent verwijzen naar de zeer leerrijke voordracht van R. K. SCHOFIELD 
over T .  PF of the water in soil ter gelegenheid van het derde internationale bodem- 
kundige congres te Oxford in 1935 en naar enkele andere mededelingen hieromtrent 
in de verhandelingen van dit congres. De pF is een maat voor het a i j e  energie- 
verschil tussen water in de bodem en water met een vrij oppervlak bij dezelfde 
temperatuur en uitwendige druk; dit verschil wordt aangegeven door de log van een 
kolom water in cm en kan al naar de grootte van de pF door verschillende physische 
hulpmiddelen worden gemeten. De samenhang tussen de pF en het vochtgehalte 
van de grond in gewichtsprocenten hangt er van af of men bij stijgend vochtgehalte 
of bij dalend vochtgehalte meet. Met dit feit hangt het verschijnsel samen, dat men 
bij vochttoediening aan de bodem met een heterogene verdeling te maken krijgt, 
waarbij ook de aard van het profiel een rol van betekenis speelt. De pF belooft voor 
vochtstudies in de bodem in verband met vochtopname door de wartels een bruikbare 
maat te zijn. Het is nameïiJk gebleken, dat bij verschillende gronden en ook bij 
verschillende gewassen de zogenaamde permanent wilting (blijvende verwelking) 
bij dezelfde PF, namelijk ongeveer 4,2 optreedt. Het is duidelijk, dat reeds lang 
voordat blijvende verwelking optreedt de watervoorziening van grote betekenis 
voor de plantengroei kan zijn en dat in dit opzicht de grootte van de pF voor ver- 
schillende gewassen een verschillende betekenis kan hebben. Het is duidelijk, dat 
dergeiijke metingen in de bodemlagen boven het phreatisch vlak bij het lysimeter- 
onderzoek betrokken zullen moeten worden. Het zal van de aard van het onderzoek 
afhangen of het een bezwaar is, dat er mogelijk bbij de metingen wat al te zeer in de 
grond zal worden gewoeld. Men moet niet vergeten, dat het ons vooral om fundamen- 
teel onderzoek begonnen is. 



De vraag zal rijzen of voor de hierboven aangestipte onderzoekingen nu wel een 
lysimeterinstallatie nodig is en of men niet even goed in het vrije veld bij daarvoor 
in aanmerking komende bodemprofielen zijn onderzoek kan verrichten. Ir VISSER 
zal hierop nader ingaan. Van onze kant willen wij er op wijzen, dat het ons in ieder 
geval voor het verkrijgen van een fundamenteel inzicht zeer nuttig voorkomt ge- 
noemd onderzoek te verrichten bij een afgebakend object met regelbare waterstand 
en bij ook overigens controleerbare vochtverhoudingen. 

De bosbouwkundigen zullen zich afvragen of ook zij bij een dergeïljke ontwikke- 
ling van het onderzoek met lysimeters moeten werken. Ik wil niet verzwijgen, dat 
ik enigermate terugdeins voor die grote bomen, die steeds een grote heterogeniteit 
met zich meebrengen. Het zal o.i. serieus moeten worden nagegaan, of met een 
combinatie van Stroe (in welke toestand bevindt zich deze apparatuur '2) en Castricum 
nuttige gegevens verkregen zullen kunnen worden. TE ~VECHEL stipt een dergelijke 
samenwerking ook in ander opzicht aan. I r  VISSER zal mogelijk zijn oordeel nog 
uitspreken, hoever men op dit gebied met pleksgewijze en laagsgewijze bemonstering 
zal kunnen komen. Ook in de literatuur komen hieromtrent gegevens voor. 

Het spreekt vanzelf, dat voor de tuinbouw het vraagstuk even belangrijk is 
als voor de landbouw, 

Wij zijn er volkomen van overtuigd, dat voor welgekozen onderwerpen in deze 
richting zeer nuttig onderzoek is te doen. Het spreekt vanzelf, dat wij onze voor- 
beelden zullen ontlenen aan het werk van MASCHHAUPT. De inrichting van de lysi- 
meterinstallatie te Groningen is door de aanwezigheid van de mogelijkheid voor 
horizontale, laagsgewijze bemonstering uitermate geschikt voor fundamenteel 
onderzoek op het gebied van bodem en bodemvruchtbaarheid. MÂSCHIFBUPT werd 
bij zijn werk in de richting van het fundamenteel bodemkundig onderzoek geïnspi- 
reerd door G. J. MULDER, die er steeds met nadruk op wees, dat inzicht in bodem- 
kundige processen nodig is om te kunnen beschouwen, waar wij met onze wijze van 
behandeling der bouwbare aarde in de toekomst heengaan. De keuze der onder- 
werpen voor ons lysimeteronderzoek moet ook vanzelfsprekend daarop gericht zijn. 
Dit willen wij nader toelichten aan de hand van een tweetal voorbeelden betreffende 
twee complexen van onderwerpen, te weten de stikstofbalans onder verschillende 
omstandigheden van bodembehandeling en het verweringsproces der minerale 
bodembestanddelen; beide gebieden van onderzoek betreffen dus het verouderings- 
proces der gronden en middelen ter bestrijding daarvan. 

Het stikstofvraagstuk had aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen 
vanzelfsprekend reeds eerder de aandacht getrokken. In  1900 werd te Uithuizer- 
meeden op initiatief van SJOLLEMA een proefveld aangelegd, dat systematisch ge- 
draineerd werd en waarvan het drainwater in reservoirs verzameld kon worden; 
in onze terminologie een drainage-lysimeter dus. De Franse proeven van DE HE RA^ 
te Grignon hadden bij SJOLLEMA de stoot tot dit plan gegeven. De jaarlijkse nitraat- 
verliezen bleken namelijk zeer sterk te kunnen variëren. Te Rothamsted bedroeg 
dit verlies op braakland gemiddeld 40 kg per ha; DEHERAIN vond op een zandige 
leemgrond eens een verlies van 220 kg, een bedrag, dat ook door SJOLLEMA bij een 
zandgrond uit Wijster werd vastgesteld; door laatstgenoemde werd op een zavelige 



kleigrond te Aliddelstum een verlies van 70 kg nitraatstikstof gevonden. Deze resul- 
taten stippen wij slechts even aan; wij willen wat langer stilstaan bij de resultaten 
van MASCHHBUPT, aangezien deze een volledige balans heeft kunnen opmaken. 
Bij stikstof hebben wij namelijk te maken met biologische vastlegging in de bodem, 
met afbraak en verliezen door uitspoeling en opname der gewassen en met vast- 
legging van stikstof uit de lucht. Laatstgenoemde grootheid lijkt ons ter beoordeling 
van de gezondheidstoestand van de bodem van veel betekenis. 

Het resultaat, waartoe MÀSCHHAUPT bij de zavelgrond in zijn lysimeters komt, 
kan als volgt kort worden weergegeven. 

Over de periode 1923-1933: 
Jaarlijks verlies door drainage. . . . . . . . . . . .  61 kg N 
Jaarlijks verlies door gewassen . . . . . . . . . . .  186 lrg N 

247 kg N 
Toediening door bemesting (30 kg N), regen en zaaizaad 51 kg N 

Jaarlijks verlies . . . . . .  196 kg N 

In de grond was aanwezig O,11% N. Opgemerkt moet worden,dat de lysimeters 
geheel met grond van de bouwvoor werden gevuld. De verliezen uit de grond door 
afbraak van de humus zullen daarom gedurende een lange reeks van jaren hoog zijn. 
Vanaf 1918 tot 1938 wordt hiervoor gemiddeld 120 kg N per jaar gevonden. Wanneer 
MASCHHAUPT de balans opmaakt, komt hij tot een stikstofbinding uit de lucht van 
ongeveer 60 kg N per jaar. Dit is een hoog bedrag te noemen. De vraag doet zich in 
dit bijzonder geval voor, hoe de balans zal zijn, wanneer het profiel in de lysimeters 
een normaal profiel geworden zal zijn. Bij een bodemkundige studie van de Dollard- 
polders (zware klei) van opeenvolgende ouderdom komt MÁSCHHAUPT bij een voor- 
zichtige raming echter eveneens tot een jaarïljkse N-binding van 60 kg N per jaar. 

Bij de lysimeters wordt thans zeker roofbouw gepleegd, dat wil zeggen, dat er 
veel meer verloren gaat dan wordt toegediend. Het algemene probleem is nu of dit 
tegen te gaan is door toediening van stikstofmeststof alleen. Vanzelfsprekend is het 
thans niet mogelijk meer stikstof in de vorm van kunstmest toe te dienen, aangezien 
dan de gewassen gaan legeren. Zal het noodzakelijk zijn te zijner tijd in te grijpen 
door toediening van organische bemesting? Zal mogelijk organische bemesting 
in de vorm van groenbemesting de N-binding uit de lucht verhogen? Dit is bekend 
van de leguminosen. Hoe intensief moet men met leguminosen werken ? Waar komen 
we terecht, wanneer de koolzure kalk-verliezen zover zijn voortgeschreden, dat de 
reserve hieraan uitgeput zal raken ? Zal dan de N-binding uit de lucht ook belang- 
rijk minder worden? Is de grond dan te herstellen door gebruik van kalk alleen? 
U zult inzien, dat zich hierbij allerlei vragen voordoen van fundamentele aard, 
welke door lysimeteronderzoek nader tot een oplossing gebracht kunnen worden. 
Het spreekt vanzelf, dat ook veldonderzoek bij proefvelden tevens moet worden 
verricht. Gedurende de paar laatste jaren worden er door ons instituut stikstof- 
hoeveelhedenproeven genomen met de bedoeling de auchtbaarheiclstoestand van 
de grond onder verschillende omstandigheden vast te leggen. 

b. De verwering der minerale bestanddelen 
Thans komen wij tot het voorbeeld op het gebied der verwering. Wij beschouwen 

daarom de door MASCHHAUPT verkregen cijfers betreffende kali- en Si0,-balans. 



Over de periode 1923-1933: 
Jaarlijks verlies in zakwater . . . . . . . . . . .  58 kg K,O 
Opname door de gewassen . . . . . . . . . . . .  246 kg K,O 

304 kg KzO 

Aanvoer door bemesting (52), regen en zaaizaad . . 73 kg K,O 

Verlies . . . . .  231 kg K,O 

Ook hierbij grijpt dus roofbouw plaats. Het gehalte van de grond aan KSO, 
oplosbaar in 5% HCI bij kooktemperatuur, bedroeg bij de wlling der lysimeters 
0,201%. Deze hoeveelheid komt overeen met 31 705 kg &O per ha. Wanneer alleen 
de in 5% HC1 oplosbare kali ter beschikking van de gewassen zou kunnen komen, 
zouden wij na 137 jaar aan het einde gekomen zijn. In 1938, dus 20 jaar na het 
aanzetten van de proef, is dit gehalte aan kali echter practisch nog niet gedaald. 
Er komt dus voortdurend kali uit de mineralen ter beschikking. Het totale gehalte 
aan kali bedraagt 1,61% dus ongeveer achtmaal zoveel als werd gevonden voor in 
5% HC1 oplosbare kali. 

Er grijpt echter voortdurend roofbouw plaats. De plantenwortels helpen daaraan 
dapper mee, want de jaarlijkse verliezen bij de onbebouwde grond bedroegen slechts 
57 kg K,O. 

. Deze afbraak treedt ook duidelijk aan het licht bij de Si0,-cijfers. Op de bebouwde 
grond bedroegen de verliezen in de periode van 1923-1933 jaarlijks 233 kg SiO, 
per ha ten gevolge van onttrekking door de gewassen en 31 kg SiO, in het zakwater, 
dus in totaal 264 kg SiO,. Op onbebouwde grond werd een gemiddelde van 91 kg SiO, 
gevonden. Ook hierbij blijkt, dat de plant een belangrijk aandeel in de verwering 
heeft, Granen en vooral tarwe zijn veel actiever dan de overige gewassen (610 kg 
SiO, tegenover 36 kg SiO,). 

Er doet zich ook hierbij de vraag voor, waar wij in de toekomst met onze gronden 
heengaan. Het zou in dat verband zeker belangrijk zijn de balans voor een oude 
zavelgrond op te maken. Verder komt het probleem om de hoek Ejken of wij de 
afbraak bij onze alluviale minerale gronden niet eerder moeten bestrijden dan voor 
de groei der gewassen nodig is. 

De vraag zal opkomen of de bepaling van de chemische samenstelling van het 
zakwater ook voor bosbouwkundige problemen van belang is. Alle lysimeterwaar- 
nemingen voor de bosbouw richtten zich uitsluitend op de waterhuishouding. Het 
effect van de begroeiing of van een bepaalde behandeling van de begroeiing op het 
gehalte van het drinkwater aan chemische stoffen blijft steeds buiten beschouwing. 
Dit zal moeten worden toegeschreven aan het feit, dat de onttrekking van minerale 
stoffen aan de bodem door het bos in vergelijking met land- en tuinbouwgewassen 
gering is. Volgens EBERMAYER kunnen voor de jaarlijkse onttrekking door het hout 
(bij een goed verterend strooiseldek kan men zijn beschouwingen hiertoe beperken) 
de volgende cijfers voor de totale hoeveelheid mineralen (som van kali, kalk enz.) 
in rekening worden gebracht: 30 kg voor de beuk, 57 kg voor de wintereik en 15 kg 
voor de grove den bij een omloop van respectievelijk 120,20 en 100 jaren. HAUSRATH 
berekende uit de hoeveelheid mineralen, die in een omloop met het hout wordt 
onttrokken en uit de analyses van de grond, dat een grove dennengrond al naar zijn 
kwaliteit uitgeput zou zijn: na 4000 tot 7000 jaren, wat de kali betreft, na 1300 tot 
57 000 jaren, wat de kalk betreft en na 7500 tot 9800 jaren, wat fosforzuur betreft. 



Nu wij in Nederland over een lysimeterinstallatie met bebossing beschikken, zou 
het o.i. toch wel van betekenis zijn het drainwater eens op zijn belangrijkste bestand- 
delen te onderzoeken l. 

Ten aanzien van de tuinbouw kunnen bepalingen van de samenstelling van het 
zakwater zeker van belang zijn, vooral ook om problemen van uitspoeling van vaak 
overvloedig gegeven bemesting te bestuderen. Naar men mij mededeelde, zou het 
in de bedoeling liggen tuinbouwgewassen op de lysimeters van Rijnland te gaan 
verbouwen. 

Uit mijn inleiding zou men misschien de indruk kunnen krijgen, dat ik een plei- 
dooi hield voor een sterke uitbreiding van het aantal lysimeterinstallaties in ons 
land. Dit heeft echter geenszins in onze bedoeling gelegen. Men zal hierbij een gezond 
evenwicht moeten bewaren en door coördinatie van het onderzoek moeten trachten 
het grootste nuttig effect te verkrijgen. Voor langjarige proeven zullen de te be- 
studeren onderwerpen met veel zorg gekozen moeten worden. Wij vragen ons af 
of voor dit concrete onderwerp een samenwerking in wijder verband, dus ook buiten 
Nederland, mogeïijk zal zijn. KOHNKE, DREIBELBIS en DAVIDSON manen ook tot 
grote bezinning bij de opzet van lysimeterproeven. Zij wijzen er op, dat, wanneer 
het onderzoek niet op vragen van lokale aard, maar op fundamentele problemen 
betrekking heeft, men er op bedacht moet zijn, dat reeds vele principiële vragen 
werden beantwoord. Een grondige kennis van de literatuur is dus een eerste vereiste. 

Ten slotte bedank ik Ilrs M h m ~  en Dr VAN VLOTEN voor hun aantekeningen, 
die ik heb mogen doornemen, mijn collega's aan het proefstation voor hun intern 
uitgebrachte critiek en ik prijs mij gelukkig, dat ik zo van nabij kennis heb kunnen 
nemen van het werk van Ir M . , ~ ~ c ~ u P T  op dit gebied. 

DISCUSSIE 
Prof. W. F. J. M. KRUL is het geheel met Drs BRUIN eens, dat verdere coördinatie van het lysi- 

meteronderzoek in het algemeen noodzakelijk is. Zo zal samenwerking met het 
buitenland zeer nuttig en noodzakelijk zijn. In  dit verband wordt gedacht aan 
het congres van de Union Géodésique e t  Géophysique Internationale (U.G.G.I.), 
dat in Augustus 1948 in 0810 za1 worden gehouden. Over het lysimeteronderzoek 
in Nederland zal aan dit congres een samenvattend rapport worden gezonden. 
Wellicht zou van deze gelegenheid gebruik kunnen worden gemaakt om het inter- 
nationaie contact over dit probleem op te nemen. Nationaal zou de coördinatie 
kunnen geschieden door de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. of 
door de Nationale Sectie van de U.G.G.I. 

Voorts lijkt het wenselijk om ook in het lössgebied lysimeterproeven te nemen 
om de zogenaamde ,,nuttige neerslag" in dat gebied te bepalen. De kwestie is 
namelijk, dat in Limburg het grondwaterpeil zakt, wat grote problemen met zich 
medebrengt voor de drinkwatervoorziening. Het zou nuttig zijn om na te gaan 
in welke mate het grondwater in het Hoogterras en het Krijtmassief aldaar wordt 
gevoed door de neerslag. Hier is een mooie taak voor de Commissie voor Hydro- 
logisch Onderzoek T.N.O. weggelegd. 

ANTWOORD: Zeer veel. onderzoekingen over dit onderwerp komen van bodemkundige kant. 
Daarom zal het zoeken naar internationaal contact beter kunnen geschieden door 
middel van de Internationale Bodemkundige Vereniging. 

Prof. Dr O. DE VRIES: Deze kwestie zal op de vergadering der Hydrologische Commissie zelve 
ter sprake worden gebracht. 

l Men leze ook, wat F. A. VAN BAREN in zijn dissertatie ,,Het voorkomen en de betekenis van 
kali-houdende mineralen in Nederlandse gronden" schrijft over ,,De betekenis van de minerale 
reserve voor de bosbouw". 
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IV. CRITISCHE VERGELIJKING TUSSEN HET GEBRUIK VAN DE 

LYSIMETER EN VAN ANDERE BEPALINGSMOGELIJKHEDEN 

VAN DE WATERBALANS 

W. C. VISSER 

Cultuurtechnische Dienst, Utrecht 

In  de lysimeter heeft het waterhuishoudkundig onderzoek zich een waarnemings- 
middel geschapen, dat, zo goed als dit bij het gecompliceerde vraagstuk van de 
waterbalans mogelijk is, in staat stelt de verschillende componenten te analyseren. 
Dit geeft het lysimeteronderzoek een grote grondleggende waarde. Men dient hierbij 
echter niet te vergeten, dat naast waardevolle eigenschappen de lysimeter ook aan 
beperkingen is gebonden. Men dient zich deze beperkingen goed te realiseren. Het 
zou onjuist zijn voor elk waterhuishoudkundig onderzoek de lysimeter als het 
ideaal waarnemingsinstrument te zien. 

De beperkingen van de Iysimeter stammen uit 7 oorzaken: 
1. De lysimeter is kostbaar. Er zullen er in Nederland niet spoedig meer dan een 

half dozijn komen. Men zal dus zeer nauwkeurig moeten nagaan, welke urgentie- 
volgorde van onderzoekingen in acht zal moeten worden genomen en welke 
onderzoekingen volgens andere methoden zullen moeten worden aangepakt. 

2. De lysimeter sluit water van buiten uit. In vele waterhuishoudkundige aaag-  
stukken is de kwel of wateraanvoer op andere wijze een essentieel onderdeel. 
Men kan deze complicaties aan een lysimeter wel aanbrengen, maar specialiseert 
hem daarmede en vermindert daarmede wellicht de waarde in ander opzicht. 
Staat het werkprogramma deze vermindering van de algemene of bijzondere 
betekenis van een bepaald lysimeteronderzoek niet toe, dan moet men naar 
andere methoden omzien. 

3. Het onderzoek naar de watervoorraad geschiedt bij de lysimeter tot dusverre 
op een meer beperkte wijze dan men dit bij bepaalde onderzoekingen graag zou 
wensen. Ook dit zal veelal naar andere onderzoekingsmethoden doen grijpen. 

4. Bij de lysimeter is het profiel van de ingevulde grond veelal kunstmatig en vol- 
doende variatie is slechts met hoge kosten te bereiken. Hier tegenover zullen 
veldmethoden grote voordelen hebben. 

5. Bij de lysimeter dient wegens mogelijke randeffecten een slecht te overzien en 
moeilijk te begroten correctiebedrag op de resultaten te worden toegepast. 
Onderzoek, dat randeffecten uitsluit, kan daarom waardevolle kanten hebben. 

6. Het lysimeteronderzoek is belast met alle fouten van de regeweter. Condensatie 
is één van de grote problemen bij het lysimeteronderzoek. Ook hier dient naar 
mogelijkheden van oplossing van deze vragen te worden gezocht, wellicht buiten 
de lysimeter om. 

7. De lysimeter werkt herhaaldelijk onder waterhuishoudkundige omstandigheden, 
die niet voldoende gelijk zijn aan die in de grond. De overeenkomstigheid is bij 
veldproeven beter. 



De evenwichtsformule voor de waterbalans is: 

 wel'+ inlaat + regen + condensatie = afvoer + verdamping + vochtvoorraad- 
veranderingen. 

Kwel dient langs andere dan via de lysimeter lopende wegen bepaald te worden. 
Toch is het acht slaan op de kwel van belang, omdat bij wateraanvoer in droge 
zomers de verdamping groter zal zijn. Men kan aan dit punt tegemoetkomen door 
aan de lysimeter van onderaf per etmaal een zekere hoeveelheid vocht toe te voeren. 

De regen wordt met een regenmeter bepaald, die een essentieel onderdeel van 
de lysimeter vormt. Als regenmeter zal dit deel van de installatie geen zorg leveren. 
Als sneeuwmeter zal men op het verwaaien van sneeuw moeten letten, hetgeen voor 
lysimeterbak en regenmeter niet gelijk zal zijn. 

De bepaling van de condensatie, ook wel horizontale neerslag genoemd, vormt 
één van de onopgeloste problemen. De hoeveelheid waterdamp, die in de grond 
condenseert, of die in het gewas als dauw neerslaat en bij bomen als bladdrup of 
als een stroompje langs de stam naar de grond afgevoerd wordt, is met een regen- 
meter niet te grijpen. De bruikbaarheid van de in Amerika wel toegepaste condensa- 
tiemeter van FER~USSON is weinig bekend en werd vermoedelijk in ons land 
nog nooit toegepast. De getallen, die men voor de condensatie geeft, zijn dermate 
belangrijk, dat het buiten beschouwing laten van deze component in staat is het 
onderzoek ernstig te ondermijnen. Dit punt maakt het van belang ook naar methoden 
te grijpen, die onafhankelijk zijn van het opmeten van de regenval. 

De afvoerbepaling is bij de lysimeter het sterke punt. Hierop valt weinig af te 
dingen. Eigenlijk is een lysimeter niet anders dan een percolatiemeter. Over het 
algemeen zal meer zorg nodig zijn ten aanzien van het handhaven van de overeen- 
komstigheid met het object, waarover het lysimeteronderzoek wordt uitgevoerd. 

Men dient vooral te denken aan het handhaven van de overeenkomstige water- 
spanning in de grond. Het zonder contrôle laten afstromen van het water in het 
opvangvat komt wel redelijk overeen met de toestand bij diep ontwaterde gronden, 
maar lijkt voor gronden met hoge grondwaterspiegel geen goed vergelijkingsobject. 

De verdamping vindt men bij de meeste lysimeters als een restwaarde. De bij 
'een dergelijke berekening verkregen resultaten zou men graag wat meer gedetailleerd 
en wat nauwkeuriger zien. Veel belangrijkere mogelijkheden ziet men bij de weegbare 
lysimeter ontstaan. Hier is inderdaad een directe verdampingsbepaling mogelijk. 
De ervaring op dit punt in het onderzoek van HESSELINK en HUDIG lijkt echter nog niet 
voldoende om over de mogelijkheden van dit lysimetertype een oordeel uit te durven 
spreken. Het onderzoek van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek 
zal in de toekomst hierover ongetwijfeld nader inzicht geven. 

Ten aanzien van de betekenis van de vochtvoorraad boven het phreatisch vlak 
dient men bij het beoordelen van de methoden van onderzoek te onderscheiden naar 
de hydrologisch-technische en agrohydrologische doelstellingen. In het eerste geval 
zullen veelal gegevens omtrent de totale hoeveelheid van dit water voldoende zijn. 
Krijgt de vraag echter een landbouwkundige kant, dan is de verdeling van het 
water naar hoeveelheid en spanning over het profiel van groot belang. Tot dusverre 



heeft de lysimeter op dit punt te weinig gegevens verschaft. Een weegbare lysi- 
meter met een spanningsmeter-installatie en door ijking bepaalde hydrologische 
eigenschappen van het profiel kan in de landbouwkundige richting belangrijke 
nieuwe inzichten leveren. 

Wanneer het gebruik van lysimeters niet mogelijk of niet gewenst is, staan enkele 
andere methoden ons ten dienste. Men zou ze in het algemeen als volgt kunnen 
onderscheiden : 
1. De waterstaatkundige methode. 

Bepaling van regen, uitslag en slootvulling. 
2. De zoutbepalingsmethode. 

Bepaling van de regen en het zoutgehalte van grond, sloot en uitslagwater. 
3. De watertoevoer met contrôle op de bevochtigingsgraad. 

Watertoevoer door besproeiing of begieten tot een vaste vochttoestand. Alleen 
voor perioden met beperkte regenval. 

4. De vochtbepalingsmethode. 
Regelmatige vaststelling van de vochtvoorraad in het profiel, gecombineerd 
met spanningsmeting en bepaling van de vochtaan- of afvoer ondergronds. 

Hoewel elk van deze methoden haar eigen moeilijkheden heeft en men de defini- 
tieve oplossing van het waterhuishoudingsvraagstuk evenzeer slechts met moeite 
langs deze wegen kan benaderen als met de lysimeter, hebben deze methoden alle 
bepaalde voordelen, die een dergelijk onderzoek, alleen of naast een lysimeter- 
onderzoek verlopend, zeker het overwegen waard doen zijn. 

Ten einde de onderlinge waarde van de vier methoden goed met elkander te 
kunnen vergelijken, dient men te bedenken, dat de bepaling van de waterbalans 
over het algemeen bestaat uit 3 termen. Namelijk zijn aanvoer plus afvoer plus rest 
samen nul. Nu bepaalt men er steeds twee, bij de lysimeter dus percolatie en regenval. 
Op grond van statistische overwegingen tracht men daarna de restterm nog te de- 
tailleren in een verdamping en een voorraad. Bij de waterstaatkundige methode 
wordt b.v. de restterm gesplitst in kwel en verdamping. De zoutgehaltemethode 
geeft verdamping, watervoorraad en regenval en kan dus bij de restterm een splitsing 
in percolatie en condensatie toelaten. Op deze wijze redenerende kan men aantonen, 
dat elke methode uitkomsten volgens een directe en een indirecte bepaling geeft, 
zodat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ten dele van primaire, ten dele van 
secundaire aard zijn. Van het bestudeerde onderwerp zal afhangen, van welk onder- 
deel van het vraagstuk men betrouwbaarheid het meest op prijs zal stellen en welke 
methode men dientengevolge zal moeten kiezen voor zijn onderzoek. 

Dit type van onderzoek verdient zijn naam op grond van het feit, dat de doel- 
stelling-in hoofdzaak zich op waterstaatkundig belangrijke vragen richt. Bij polders 
is het nl. vaak gewenst de grootte van de kwel en van de verdamping te kennen en 
de daarmede verband houdende vraag van water inlaten en ten slotte de vraag 
omtrent de noodzakelijke bemalingscapaciteit op te lossen. 



De regenval wordt vastgesteld, de hoeveelheid uitgeslagen water wordt uit 
capaciteit en maaluren bepaald, de slootinhoud wordt bepaald door bij geschikte 
klimatologische toestand verschillende hoeveelheden water uit te slaan en de peil- 
verlaging, die daarop volgt, vast te stellen. De kwel vindt men door in het koudste 
deel van het jaar de verdamping gelijk nul te stellen, zodat het verschil tussen regen- 
val en uitgeslagen water een indruk van de kwel geeft. 

De vochtvoorraadschommelingen in het profiel plegen hierbij buiten beschouwing 
gelaten te worden. Men zou deze kunnen benaderen met grondwaterstandswaar- 
nemingen en kunnen bepalen met vochtgehaltewaarnemingen in de verschillende 
bodemprofielen. 

Men vindt de uitkomsten voor de polder als een geheel. Differentiatie naar kwel- 
gebieden, bodemprofielen of gewassen is'moeilijk of onmogelijk. De gevonden ver- 
damping is een schijnbare. Men kan toename van de vochtvoorraad er niet van 
onderscheiden. Dientengevolge verschuift de schijnbare verdamping naar latere 
perioden dan de werkelijke, Deze oplossing is echter voor de polderhydrologie be- 
langrijker dan een wetenschappelijk en gedetailleerd lysimeteronderzoek en .kost 
bovendien, op grond van ae meestal reeds voorhanden maalurenboekhouding, zeer 
weinig. 

Door verfijning van dit onderzoek met kwelwaarnemingen, grondwaterstands- 
opnamen, bepaling van vochtprofielen, afzonderlijk verdampingsonderzoek, ingepast 
in een bodemkartering enz., kan men zeer waardevolle kennis verzamelen, die veel 
meer gedifferentieerd is dan een lysimeter kan leveren. Een zeer groot voordeel is, 
dat de proefomstandigheden dezelfde zijn als die, waarop men de resultaten wil 
toepassen. 

Een speciaal vraagstuk, tot deze groep van methodische mogelijkheden behorende, 
is dat van de afvoer van hoge gronden. Het speciale ligt hier vooral daarin, dat de- 
voorraadsterm zo'n eigen karakter krijgt, doordat de tijdfactor hier bij wordt gehaald 
bij de bestudering van de retentie, de traagheid of spoed, waarmede het water tot 
afstroming komt. De betekenis hiervan voor het maximale debiet van rivieren en 
beken is welbekend. Vermoedelijk bij deze studie van de retentie en de ervaringen, 
die men over de invloed van bos op de afstroming heeft opgedaan, is het idee ont- 
staan, dat bos in staat zou zijn het klimaat te bepalen, een opvatting die, men mag 
wel zeggen, overal door het waterhuishoudingsprobleem rondspookt en in aride 
streken tot de vermoedelijk niet juiste opvatting voert, dat men door bomen te 
planten (die het weinige water verdampen) meer regen en een vochtiger klimaat zou 
krijgen. Onderzoekingen op het gebied van de afvoer van hoge gronden zou ver- 
moedelijk speciaal voor de bestudering van de vochthuishouding van bossen van 
veel belang kunnen zijn, althans, indien men ten aanzien van de retentie-factor 
de invloed van de begroeiing en die van de dichtheid van het waterlopennet op de 
waterhuishouding kan ontwarren. 

4. HET ONDERZOEK MET BEHULP VAN ZOUTBEîBLINGEN 

Uit de zekerheid, dat bij verdamping van zouthoudend water het zich accumu- 
lerend zout ons een inzicht moet kunnen geven van de waterbeweging en de ver- 
damping, valt ten aanzien van de waterhuishouding veel af te leiden. 

De zoutgehaltebepaling heeft twee mogelijkheden. Bij polders, door zeewater 
omringd en zonder zoete kwel, geeft het aantal kilogrammen uitgemalen zout per 



jaar aan, hoeveel zout naar binnen kwelt. Haalt men hier het zoutgehalte van het 
indringende zoute water bij, dan heeft men een behoorlijk nauwkeurig inzicht in de 
zoute kwel. Bepaling van het zoutgehalte in de poldersloten leert de voorraadschom- 
melingen en de localisatie van de kwel in de polder kennen. De zoutgehalten h de 
poldersloten en in de diverse profielen leren ten slotte de regionale samenstelling 
van de verdamping kennen. 

Terwijl het waterstaatkundig onderzoek in eerste aanleg een gemiddelde over 
een gehele polder geeft, ligt bij de zoutgehaltemethode de differentiatie naar plaats 
en grondsoort het meest voor de hand. MoeGjke problemen ontstaan echter, indien 
de kwel een variabel zoutgehalte heeft. Terwijl bij het waterstaatkundig onderzoek 
het hoofdaccent ligt op het vaststellen van de percolatie, ligt bij het zoutgehalte- 
onderzoek het accent op de verdamping. Combinatie van de twee methoden is dan 
ook zeer belangrijk. Ten aanzien van de mogelijkheden om de waterhuishouding 
uit zoutgehalteschommelingen af te leiden, zij men verwezen naar het werk, dat 
hierover door de onderzoekers van Kampen voor de Zuiderzeepolders en in het geïnun- 
deerde Zeeland werd verricht, waarbij speciaal gedacht wordt aan de publicaties 
van ZUUR en het nog niet afgesloten onderzoek van VERHOEVEN in Zeeland. 

Het principe, waarop deze methode van onderzoek berust, wordt gevormd door 
de eenvoudig& overweging, dat men in staat is de verdamping te bepalen, indien 
men slechts in staat is het verdampte water op gezette tijden weer aan te vullen 
tot een wel-gedefinieerde bevochtigingsgraad. Het meest bekend is in dit opzicht 
het aanvullen tot een vast gewicht, zoals dit bij potproeven gebruikelijk is. Speciaal, 
indien een serie potten met verschillende vochthoeveelheden per eenheid aan grond 
wordt aangezet, zullen zeer belangrijke gegevens kunnen ontstaan. Men zie de 
betreffende proeven van MITSCHERLICH. Ook de Amerikaanse proefnemingen met 
de auto-irrigatorpot kunnen waardevol inzicht leveren, speciaal omdat bij deze 
proeven de vochttoestand beter gekarakteriseerd kan worden. Op dit punt van 
juiste karakterisering zijn de potproeven tot dusverre wel wat tekor t  geschoten. 
De belangrijke kant aan dit onderzoek is, dat men de verdamping leert kennen bij 
verschillende niveaux van vrije energie in het capiilaire water. 

Een zeer belangrijke mogelijkheid op dit punt werd onderzocht door de onder- 
zoekers van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. 
Nen besproeide met een commercieel regenapparaat een proefveld van een flinke 
uitgebreidheid, waarbij telkens een hoeveelheid water werd gegeven tot een bepaalde 
tensimeterwaarde was bereikt. Op deze wijze kunnen over gebieden van vele aren 
grootte verdampingscijfers worden bepaald. Door tensimeterwaarden van toenemende 
hoogte als eindstand te nemen, kan men de verdamping te weten komen vanaf een 
natte tot een matig droge toestand (zuigspanning f 60 cm Hg). Voor het onderzoek 
zou het van uitermate groot belang zijn, indien een vochtspanningsmeter zou worden 
ontworpen, die tot aanzienlijk hogere waarden in staat zou zijn de vochtspanning 
of vochtvoorraad in de grond te bepalen. In de toekomst mogen wij hierover van 
MAKKINK ongetwijfeld nog belangrijke mededelingen verwachten. 

Een belangrijk aspect van het vraagstuk omtrent de verdamping bij opklimmende 
vochtspanning ontstaat, indien men zich in het probleem verdiept, hoe men de ver- 
damping van het vrije wateroppervlak, dat men veelal als meteorologisch constante 



pleegt te bepalen, binnen de belangensfeer van de landbouw kan betrekken. Wanneer 
men de verdamping van het vrije watervlak mag opvatten als een verdamping bij 
een waterspanning nul, dan ligt het voor de hand hier aan te koppelen cylinders 
met zand met aan het oppervlak opklimmende capillaire spanningstoestanden, 
om op deze wijze de verdamping van onbegroeide grond met opklimmende graad 
van droogte te leren kennen. Niet minder belangrijk zou echter een gelijke proef, 

- doch begroeid met een toetsingsgewas, kunnen zijn. Een dergelijke verdampingsmeter, 
zodanig geconstrueerd, dat de waterspanning automatisch goed op peil kan worden 
gehouden, hoort eigenlijk evenzeer bij een goed waterhuishoudingsonderzoek, 
hetzij lysirneter- of veldonderzoek als een goed regenwaarnemingsstation. 

Wanneer men regelmatig het vochtgehalte over het gehele profiel door analyse 
vaststelt, dan is men in staat vele belangrijke inzichten ten aanzien van de water- 
huishouding boven het phreatisch vlak te verzamelen. 

Door deze vochtbepalingen kan men de totale vochthoeveelheid tot de diepte 
van bemonstering vaststellen, die in een profiel aanwezig is, terwijl men tevens 
de vochtspanningen in elke laag op elk moment van monsteren kan benaderen. 
De toename van dit bedrag geeft een inzicht in het effect van regen en kwel, afname 
die van verdamping en percolatie. 

Bij zorgvuldige bewerking moet het mogelijk zijn de invloed van toevoer van 
water door regen te scheiden van die van aan- of afvoer door de grond, indien althans 
deze aan- en afvoer in grote trekken constant zijn. Met meer moeite zal ook de 
invloed van de verdamping van andere invloeden te scheiden zijn. Hiervoor dient 
men echter over voldoende gegevens te beschikken, hetgeen tot dusverre bij water- 
huishoudkundig onderzoek &ons  land nog nooit het geval geweest is. 

De vochtbepalingsmethodiek heeft haar zwakste kant daar, waar de lysimeter 
het sterkste is, namelijk bij de bepaling van de percolatie, die hier indirect is. De 
gedetailleerde karakterisering van de vochthuishouding boven het phreatisch vlak 
maakt deze methode bij uitstek van belang voor problemen met een sterk landbouw- 
kundige inslag. 

a. Bepaling van de bemaligscapaciteit van een polder 
Bij dit vraagstuk, waarin regenval, kwel en verdamping mede beheersende 

factoren zijn, zal men niet spoedig naar de lysirneter grijpen. Het gaat hier om een 
schijnbare verdamping, omdat de variaties in de grondwatervoorraad buiten de 
belangstelling van de ontwerper van het gemaal zullen liggen. Men berekent hier 
het beste de gewenste capaciteit uit de maalstaten (Probleem Waterstaat en Cultuur- 
technische Dienst). 

b. Bepaling van, de verdamping van boezemlanden 
Hier is de berekening uit maalstaten onmogelijk. Het vraagstuk zal zich toe- 

spitsen op de perioden met de grootste verdamping. Vermoedelijk zal de vocht- 
bepalingsmethode te duur zijn. De besproeiing tot een bepaalde vochtspanning lijkt 
hier een zeer aanbevelenswaardige methodiek. Bij voldoend doorlatende grond zou 



men ook denken aan infiltratie tot een vaste grondwaterspiegel en de wateraanvoer 
kunnen meten (Probleem Rijnland). 

c. Bepaling van de verdumping van gronden met kunstmatige beregening 
Bij dit vraagstuk zou men eveneens aan een veldproef met besproeiing kunnen 

denken. Hier komen echter vele fundamentele vraagstukken naar voren, van belang 
ten aanzien van het probleem van opvoer van de graslandopbrengst door middel 
van stikstof en met aansluitende grasdroging, dat hier een aanpakken met behulp 
van de lysimeter van belang is (Probleem Raad van de Waterhuishouding). 

d. Bepaling van de verdamping van bosgronden 
De lysimeter is hier, ten gevolge van de grootte van het te onderzoeken object 

en het gevaar van oncontroleerbare randwerkingen, technisch niet het eerst in 
aanmerking komende analyse-apparaat. Maalstaten zijn niet aanwezig en ook de 
zoutbepalingsmethode valt af. Watertoevoer b j  gecontroleerd bevochtingseindpunt 
levert niet gemakkelijk een op het praktijkgeval overdraagbare oplossing en is 
eveneens wegens de moeilijkheden, die deze methode in regenrijke tijden oplevert, 
om deze reden minder geschikt. De methode van vochtanalyse levert de moeilijkheid 
op, dat de vochtverdeling in bosgrond ongelijkmatig is en dat dit vele monsters zal 
vereisen. Het vraagstuk is moeilijk. Toch lijkt het, dat de vochtbepalingsmethode, 
door de nauwe aanpassing aan de variabele omstandigheden, grote mogelijkheden 
in zich bergt en door de geringere kostbaarheid zeker overweging verdient naast : 
de lysimeter. Combinatie van de percolatiebepaling van de lysimeter en de ver- 
dampingsbepaling van de vochtbepalingsmethodiek zal de zekerste oplossing op- 
leveren, speciaal indien men als vast punt in zijn beschouwing de beschikking heeft 
over de resultaten van lysimeters van zodanige uitgebreidheid als ons land in Castri- 
cum rijk is (Probleem Waterleiding Duinstreek). 

Een ideale methodiek zou zijn te ontwerpen door combinatie van een aantal 
waardevolle eigenschappen van verschillende methoden. De lysimeter zal daarvan 
de centrale apparatuur moeten vormen. In afwijking van de gebruikelijke uitvoering 
zal de lysimeter echter dieper moeten zijn dan gewoonlijk, dieper b.v. dan 1,50 m en 
gevuld met ongeroerde grond. De grondwaterstand zal moeten worden geregeld 
naar een praktijkgeval, dat als stuurobject zal moeten dienen. De vochtverdeling 
boven het phreatisch vlak zal voortdurende moeten worden gecontroleerd, ver- 
moedelijk met tensimeter-waarnemingen, waaronder hier de meest algemene vocht- 
spannings- en hoeveelheidsbepaling langs indirecte weg wordt verstaan. De juiste 
methodiek zal hiervoor nog ontwikkeld moeten worden. Verder zal de lysimeter 
weegbaar moeten zijn. 

De regenmeter zal moeten worden aangevuld met condensatiemeters met hun 
noodzakelijke contrôle-apparatuur, waarvan de zelfregistrerende thermometer en 
luchtvochtigheidsmeter in het micro-klimaat van de verdampingsmeter wellicht 
de belangrijkste objecten zullen zijn. Het ontwerp voor een condensatiemeter, die 
niet door regenval gestoord wordt, staat nog niet direct ter beschikking. 

Naast de regenmeter zal een verdampingsmeter moeten worden geconstrueerd, 
welke de verdamping kan leren kennen onder omstandigheden, die variëren van 



de vrije waterspiegel tot een vochtspanning, overeenkomende met het verwelkings- 
punt, wanneer het om begroeide oppervlakken gaat en tot de vochtspanning van 
de droge bovenlaag, wanneer het over onbegroeide oppervlakten handelt. Men zou 
hier kunnen denken aan het meten van de verdamping van zoutoplossingen van 
verschillende sterkte. 

Het onderzoek naar de waterbalans is nog niet in een stadium van volledigheid 
gekomen, noch in de uitvoering van de lysimeter, noch in de uitvoering als veld- 

- onderzoek. De onvolkomenheden zijn oorzaak, dat men met een bepaalde opzet 
slechts bepaalde problemen kan oplossen. Bij een organisatorische samenbundeling 
van onderzoekingen, ten einde met de bestaande lysimeterinstallaties zo veel mogelijk 

. allerlei doelstellingen te bevredigen, zullen vele doelstellingen te kort moeten komen. 
Organisatorisch juist zou misschien zijn eerst de methodiek te vervolmaken en 

eerst dan mogelijkheden van combinatie van onderzoekingen mogelijk te maken, 
welke onderzoekingen dan zonder tekortkomingen tot uitvoering zouden kunnen 
worden gebracht, waardoor organisatorische discussies, die de resultaten en niet de 
methodiek alleen betreffen, zin, kunnen krijgen. 

DISCUSSIE 

Prof. W. F. J. M. KRUL: De bepaling van de wateraanvoer door de kwel met behulp van het 
zoutgehalte is alleen mogelijk in droogmakerijen langs de zee, aangezien meer 
landinwaarts het zoutgehalte van de gasbronnen en van het kwelwater zelf on- 
voldoende bekend is. 

ANTWOORD: Het onderzoek had betrekking op de polder van Zwartewaal (Voorne), waar het 
merendeel der Nortonwellen gedicht was, terwijl van de overige het zoutgehalte 
van het water bekend was. 

Dr Ir P. C. LINDENBEROH: Bij lysimeterpiroeven wordt te weinig rekening gehouden met de 
- lucht, die in de bodem aanwezig is. Toch is deze factor van zeer groot belang, 

aangezien lucht een remmende invloed heeft op de waterbeweging in de grond. 

Dm G. F. IMAKEINK: In hoeverre is het zoutgehalte van de lucht van invloed op het zoutgehalte 
van het oppervlaktewater ? 

Aan de 4 methoden, welke I r  VISSER in zijn inleiding genoemd heeft om anders 
dan met lysimeteronderzoek de verdamping te meten, kan nog een 50 methode 
worden toegevoegd, namelijk de methode, die bij het Centraai Instituut voor 
Landbouwkundig Onderzoek wordt toegepast. Hierbij wordt van uitgestoken 
graszoden het waterverlies geregistreerd, dat in een korte periode, ca een half 
uur, na het uitsteken der zode heeft plaata gehad. Men kan langs deze weg het 
waterverbruik der grasvegetatie bepalen. 

ANTWOORD: De aanvoer van zout door de lucht is van geheel andere orde van grootte dan de 
aanvoer van zout door kwel. 

I r  J. G. MASCHHAUPT: Ir VISSER blijkt te twijfelen aan de juistheid van de regenwaarnemingen 
om gegevens te verkrijgen omtrent de hoeveelheid water, die door regenval in de 
lysimeter wordt gebracht. Spreker heeft dit in eigen lysimeterproeven nagegaan, 
waarbij bleek, dat de regenmeterwaarnemingen inderdaad een juiste maat gaven. 
De moeilijkheid was een juist inzicht te krijgen van het water, dat aangevoerd 
wordt door sneeuwval. 

Verder werden bij de onderzoekingen te Groningen geen verschillen gevonden 
tussen de uitkomsten van lysimeters naet en lysimeters zonde? grondwater. Klaar- 
blijkelijk bestond de verdamping voornamelijk uit de verdamping van de gewassen. 

ANTWOORD: Het al of niet voorkomen van grondwater bij lysimeters zal in vele gevallen een 
groot verschil uitmaken op de uitkomsten, namelijk wanneer de vochtcurve ven 
de grond een grote helling heeft. 



Ir P. DE GRWTER is het op dit punt geheel eens met inleider. 

I r  T. K. Hmzmca: De temperatuur heeft een grote invloed op het vochtgehalte van de grond. 
Nu geeft het randeffect van lysimeters een afwijking in de tempratuur en daardoor 
een onjuistheid in de waarnemingsuitkomst. 

Dr S. B. HOOGHOUDT: Met het lysimeterondenoek kan een grotere nauwkeurigheid worden 
bereikt dan bij onderzoek met de door Ir  VISSER genoemde 4 methoden. 

ANTWOORD: De nauwkeurigheid is een factor, die ter sprake komt bij de beantwoording van 
een wetenschappelijke vraag. Daarvoor past men wetenschappelijke methoden toe. 
Voor de beantwoording van practische vragen kan men met practische methoden 
volstaan. 

Prof. Dr O. DE VRLES: Gezien de critiek geleverd op de betrouwbaarheid van de resultaten van 
het lysimeteronderzoek, verdient het overweging om een werkgroep in het leven 
te roepen voor het onderzoek van deze methode. 
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I. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

P. BRUIN 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

Deze dag, gewijd aan het onderzoek over De watervoorziening der gewassen kan 
beschouwd worden ah  een vervolg op de serie voordrachten van de ,,Waterstands- 
dag" op 24 October 1946. In de korte inleiding die ik toen hield, stipte ik even aan, 
welke bijeenkomsten er in Nederland onder auspiciën van de Ned. Bodemkundige 
Vereniging respectievelijk van het Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap in 
samenwerking met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs reeds over het probleem 
der waterhuishouding van de grond respectievel$k de watervoorziening van de ge- 
wassen waren gehouden. De doelstelling van de Commis~ie voor Hydrologisch 
Onderzoek T.N.O. brengt met zich mee, dat de in deze kring te houden voordrachten 
een instructie moeten inhouden voor coördinatie van verder onderzoek terzake, 
terwiJ1 de hiervoor genoemde Verenigingen meer beogen overzichten van de stand 
der problemen te geven voor belangstellend wetenschappelijk Nederland. Wij staan 
hierbij even stil aangezien de voordrachten van deze dag meer de indruk zullen 
geven van algemeen beschouwend en terzake mededelend te zijn dan dat ze een 
instructie zullen inhouden voor coördinatie van verder onderzoek. In  zoverre zouden 
ze dus niet thuis horen in deze bijeenkomst van de Commissie voor Hydrologisch 
Onderzoek T.N.O. En toch zijn ze hier wel op haar plaats. Allereerst, omdat er 
mede beoogd wordt de gestelde problemen van de landbouw nader binnen de ge- 
zichtskring van de collega's van Waterstaat en Drinkwatervoorziening te brengen 
en verder omdat de richtingen en resultaten van onderzoek, welke op de ,,Water- 
standsdag" en op deze ,,Watervoorzieningsdag" naar voren komen bij de leden 
van de commissie bekend moeten zijn, wanneer men er in 1950 aan zou toekomen 
om de regeling van waterrégimes voor verschillende gebieden van ons land aan de 
orde te stellen, zoals in de laatste huishoudelijke vergadering werd gesuggereerd. 
Dit ter toelichting van het doel van deze bijeenkomst. 

Op de ,,Waterstandsdagfl had het toen behandelde onderzoek betrekking op 
gronden, waar de grondwaterspiegel met het zich daarboven bevindende en daarmee 
in verband staande water zozeer binnen het bereik der plantenwortels komt, dat 
de grondwaterstand zelve a h  correlatieve factor bij de bewerking der resultaten 
kon worden gebruikt. Buiten beschouwing bleven dus de gevallen, waar men alleen 
met de vochthuishouding van de grond te maken heeft zonder aan de waterstand, 
die zich op grote diepte bevindt, te denken. Wij merkten echter toen reeds op, dat 
de inleiders er zich vanzelfsprekend van bewust waren, dat de plant niet ,,van het 
grondwater drinkt", zodat men ook bij de toen behandelde gevallen eigenlijk ook 
met de waterhuishouding boven het phreatisch vlak te maken had en enkel en 
alleen van de waterstand kon uitgaan, aangezien deze, zoals hierboven gezegd, een 
voor de toestand boven het phreatisch vlak bepalende factor was. Het onderscheid 
tussen de materie van de Waterstandsdag en de Watervoorzieningsdag is dus niet 
zozeer gelegen in een zich binnen respectievelijk buiten het bereik van de planten- 
wortels bevindend phreatisch vlak, maar veel meer in het feit, dat thans het probleem 
van de waterhuishouding vooral wordt bekeken vanuit het wezen van de levende 
plant. Men krijgt dus te maken met onderzoek betreffende de eisen, die de cultuur- 



gewassen al naar hun geaardheid aan de watervoorziening stellen en met vragen 
betreffende de beschikbaarheid van het water in de bodem voor de plant. Terwijl 
op de eerste dag het behandelde onderzoek overwegend correlatief van aard was, 
zal het nu in meerdere mate gaan over het inzicht in de problemen. Tezamen hebben 
wij dus met twee richtingen van landbouwkundig onderzoek te maken, die voor een 
gezonde groei steeds hand in hand moeten gaan. Dit ter omschrijving van de aard 
der voordrachten. 

Men kan over het algemeen problemen toelichten door een overzicht te geven 
van het gehele betreffende gebied, maar ook door daaruit eens een onderzoek te 
lichten, waarop dan meer in bijzonderheden kan worden ingegaan, zodat het ge- 
compliceerde van de problemen van bodem en plant meer voelbaar naar voren 
treedt. Wij hebben gemeend voor deze dag beide wegen te kunnen bewandelen. 

Ten slotte nog dit. Bij kennisneming van het feitenmateriaal, dat op de Water- 
standsdag naar voren werd gebracht, trof het me, dat dit toch reeds belangrijk 
omvangrijker was dan bij de vroegere bijeenkomsten over de waterhuishouding 
gegeven kon worden. Naar wij hopen, zal blijken, dat wij ook ten aanzien van de 
gegevens, welke ons meer inzicht geven in de watervoorziening der gewassen, rijker 
zijn geworden. Toch zullen ongetwijfeld de volgende zinsneden nog van kracht zijn 
welke Prof. Dr O. DE VXIES bij zijn Inleidende beschouwingen over de waterhuishouding 
van den grond, bekeken uit landbouwkundig oogpunt ter gelegenheid van de bijeen- 
komst van het Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap en van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs te Utrecht op 24 September 1940, naar voren bracht: 

,,Er gebeurt ongetwijfeld heel wat voor de watervoorziening der gewassen, maar het ideaal, 
dat in ons waterrijke land de watervoorziening systematisch zoo goed verzorgd wordt als dat 
maar in onze menschenmacht ligt, is nog ver verwijderd. Het ligt op den weg van de voort- 
schrijdende landbouwwetenschap om zich dat ideaal te steilen en methodisch te trachten het 
te bereiken". 

Naar wij hopen, zal deze bijeenkomst er nog het hare toe bijdragen om in de zo 
zeer gewenste richting voort te gaan. 



11. HET BODEMWATER IN VERBAND MET DE WATERVOORZIENING 

VAN DE PLANT 

P. K. PEERLKAMP 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

Het wortelstelsel van de plant bevindt zich boven het phreatisch oppervlak. 
We zullen ons daarom in het navolgende beperken tot de waterhuishouding in de 
bodem boven dit vlak, dus tot het gebied, waar de bodem in het algemeen niet met 
water verzadigd is. 

Historisch hebben zich min of meer parallel drie methoden van onderzoek naar 
de waterhuishouding in dit gebied ontwikkeld: 
a. Het karakteriseren van de waterhuishoudkundige eigenschappen van een bodem 

door één of meer, door een conventionele bepalings~jze vastgelegde vochtig- 
heidstoestanden (maximale waterinhoud, veldcapaciteit, vochtequivalent, ver- 
welkingsgrens, hygroscopiciteit e.d.). 

b. Onderzoek aan de hand van een modelvoorstelling van de bodem. 
c. Onderzoek op basis van een energetische beschouwingswijze van het bodemvocht. 

2. CONVENTIONELE VOCHTIGHEIDSTOESTANDEN 

Hiervan zijn er in de laatste halve eeuw een zeer groot aantal, vaak onder de 
minder juiste naam ,,bodemvochtconstanten" samengevat, door verschillende auteurs 
ingevoerd. Alleen het v o c h t e q u i v a l e n t  en de v e r w e l k i n g s g r e n a  
worden hier nader besproken, daar ze voor de watervoorziening van de plant een 
bijzondere betekenis hebben. \ 

Het vochtequivalent werd in 1907 door BRIGGS en MC L ~ N E  ingevoerd als het 
maximale vochtgehalte van een grondmonster, dat door middel van een centrifuge 
geplaatst is in een gravitatieveld met een versnelling van 1000 g. 

BRIGGS en SHANTZ introduceerden in 1912 de verwelkingsgrens. Dit is het vocht- 
gehalte van de bodem, waarbij de vochtopname door de wortels zover achterbïljft 
bij het vochtverlies van de plant door transpiratie, dat een blijvende verwelking 
van de oudste bladeren optreedt. Als proefplanten worden meestal jonge zonne- 
bloemen (met drie paar bladeren) gebruikt in potten, waarbij de directe verdamping 
uit de grond (evaporatie) verhinderd wordt. Verweken de onderste bladeren en 
herstelt zich dit juist niet door de plant 1P-l6 uur in een vochtige donkere kamer 
te plaatsen, dan is het vochtgehalte van de grond in de pot gelijk aan de verwelkings- 
grens. Een bepaling van deze grens met andere gewone plantensoorten geeft ongeveer 
dezelfde waarde. 

De verwelkingsgrens wordt ook wel het eerste verwelkingspunt of verwelkuigs- 
coëfficiënt genoemd. Treedt een blijvende verwelking van alle bladeren op, dan is 
het zogenaamde uiterste verwelkingspunt bereikt: Tussen eerste en uiterste ver- 
welkingspunt ligt een gebied van vochtgehalten (verwelkingsgebied), waarvan de 
breedte met toenemende fijnheid van de grond toeneemt van ongeveer 1 tot ongeveer 



6 gew.% vocht. Dit verwelkingsgebied is te beschouwen als het laatste vochtreser- 
voir, dat de plant (tezamen met physiologische middelen als sluiten van de stomata 
en afstoten van bladeren) door een droogteperiode heen kan helpen. 

Naast het pogen om een bodemlaag in waterhuishoudkundig opzicht te karakteri- 
seren door het bepalen van het vochtgehalte bij een conventionele evenwichtstoe- 
stand, kwam de wens naar voren verschillende waargenomen verschijnselen bij de 
vochtverdeling boven het phreatisch oppervlak kwalitatief en kwantitatief te be- 
schrijven. De voornaamste fundamentele physische wetten over capillaire ver- 
schijnselen, die bij dit probleem een rol spelen, waren bekend. De grote moeilijkheid 
werd echter gevormd door de geometrie van de ruimten, waarin het bodemwater 
zich bevindt. 

Het meest voor de hand liggende bodemmodel was de bundel, onderling gelijke, 
verticale capillairen. Hiermede was immers het ontstaan van de capillaire zone 
boven het phreatisch oppervlak te verklaren en ook de hyperbolische ahame van 
de capillaire stijgsnelheid met de tijd klopte globaal met wat men bij het opstijgen 
van water in een kolom grond vond. Verschillende verschijnselen bleken echter 
zonder meer niet uit het model te verklaren. De bij zware gronden te verwachten 
grote stijghoogten werden in werkelijkheid niet gevonden, evenmin als de te ver- 
wachten volledige verzadiging van de capillaire zone. Verder bleek de theoretische 
afname van de stijgsnelheid van water in een zuil grond alleen gedurende de eerste 
10 à, 15 min. in redelijke overeenstemming met de waargenomen snelheidsverandering 
te zijn. 

Men trachtte deze moeilijkheden te overwinnen door het model te wijzigen en 
via het model van een bundel verschillend wijde capillairen, die echter elk over hun 
gehele lengte een constante doorsnede hadden, over te gaan op buizen met een in 
de lengterichting wisselende doorsnede. Van dit laatste model is het maar een be- 
trekkelijk kleine stap naar dat van de z.g. ,,ideale grond", bestaande uit een dichte 
pakking van bolvormige deeltjes van één grootte, met er tussen een netwerk van 
tetraedrische en rhomboedrische, onderling met elkaar in verbinding staande cellen. 
Het model van de ,,ideale grond" werd in 1898 door SLICHTER ingevoerd, maar door 
hem en door -G alleen gebruikt bij onderzoekingen over de grondwaterstroming; 
bij het probleem der vochtbeweging in een met water verzadigde bodem dus. Het 
baanbrekende werk ter oplossing van het probleem der waterhuishouding in een 
onverzadigde bodem met behulp van het model van een ,,ideale grond" is, na pioniers- 
werk van VERSLWS (1916), gedaan door HAIXES (1927). Hij ging daartoe uit van 
het bekende feit, dat de druk van een vloeistof met een gebogen oppervlak een 
andere is dan die van een vloeistof met een vlak oppervlak en van de relatie, die er 
bestaat tussen deze drukverandering en de beide kromtestralen van het gebogen 
vloeistofoppervlak. Deze kromtestralen hangen weer af van de straal der bolvormige 
gronddeeltjes, van het vochtgehalte en van de wijze, waarop het water in het bodem- 
model verdeeld is. Het gelukte -ES op deze basis kwantitatief het proces van 
de bevochtiging van een ,,ideale grond" van droog tot verzadigd, en ook omgekeerd 
de uitdroging, te beschrijven. De druk van het water in een onverzadigde bodem 
blijkt kleiner te zijn dan die onder een vlakke waterspiegel, dus kleiner dan 1 atm. 

Bij uitdroging van een oorspronkelijk met water verzadigde bodem neemt de 



onderdruk van het bodemwater toe van nul tot zeer grote waarden (ongeveer 10 000 
atm.); bij bevochtiging, uitgaande van de stoofdroge grond vindt het omgekeerde 
plaats. H~ICNES toonde verder aan, dat éénzelfde onderdruk bij verschillende vocht- 
gehalten van de bodem kan optreden en wel bij hogere of lagere, al naar gelang we 
met een toestand van uitdroging, dan wel van bevochtiging te maken hebben. 
Het proces van uitdroging en bevochtiging vertoont dus hysteresis. 

4. DE ENERGETISCHE BESCHOUWïNGSWIJZE VAH HET BODENVOCHT 

Zoals we boven zagen, heeft EAINES door theoretische beschouwingen aan de 
hand van een ,,ideale grond" laten zien, dat het water sterker door de bodem wordt 
vastgehouden naarmate het vochtgehalte lager is. Als ervaringsfeit was dit reeds 
lang bekend en het gaf BUCFIINGHAM aanleiding tot invoering van zijn ,,capillaire 
potentiaal" (1907). Deze grootheid vormt een maat voor de bindingsenergie van 
het vocht in de bodem en is, absoluut genomen, gelijk aan de energie, die nodig is 
om de massa-eenheid vocht uit de bodem onder een vlakke vloeistofspiegel te brengen. 
BUCKINGHAM toonde aan, dat in een toestand van evenwicht de capillaire potentiaal 
in de bodem gelijk is aan -gh, waarbij g de versnelling van de zwaartekracht en h 
de hoogte boven het phreatisch oppervlak is. De gradiënt van de capillaire potentiaal 
bepaalt (afgezien van de invloed van de zwaartekracht) de drijvende kracht bij 
vochttransport in de bodem. 

Aan de capillaire potentiaal van Bucriw~~anil  werd maar weinig aandacht 
geschonken, totdat GARDNER in 1920 liet zien, dat deze potentiaal een ruimere 
betekenis had dan uit de toevoeging ,,capillairev zou volgen en een verklaring kon 
geven voor de betekenis van de verschillende conventionele bodemvochtigheids- 
toestanden. Omdat de capillaire potentiaal niet uitsluitend door capillaire ver- 
schijnselen veroorzaakt behoeft te worden, d e n  we verder spreken van de v o c h t- 
p o t e n t i a a l. Deze wordt meestal niet in energiemaat uitgedrukt, maar in cm 
water zuigspanning, nodig om vocht aan de bodem te onttrekken. Daar deze zuig- 
spanning echter varieert van O tot 107 en de grootste veranderingen in het vocht- 
gehalte bij de lage waarden van de onderdruk plaats vinden, is het doorgaans handi- 
ger de 10log van de in cm &O gemeten zuigspanning als maat voor de vochtpotenti- 
aal te gebruiken. SCHOFIELD heeft hiervoor in 1925 het symbool pF ingevoerd. 

In het laboratorium kan de pF bepaald worden door een bodemmonster op een 
poreuze membraan te plaatsen en de onderdruk te meten, die het water onder de 
membraan moet hebben om met het bodemvocht in evenwicht te zijn. Het analogon 
hiervan voor metingen in het veld is de waterspanningsmeter. Beide methoden zijn 
theoretisch bruikbaar voor pF < 3, geven echter doorgaans maar betrouwbare 
waarden tot pF 2,8. 

In het gebied tussen pF 2,8 en 4,3 zijn in het algemeen verschillende methoden 
voor PF-bepaling mogelijk. In het laboratorium kan water aan het monster ont- 
trokken worden onder overdruk op een membraan (PF 2,s tot 4,2) of door centri- 
fugeren (PF 2,7 tot 4,O). Ook kan de aiespuntverlaging t bepaald worden, waaruit 

Lt met een thermodynamisch afgeleide formule (SCHOFIELD, 1935), pF = log -, 
gTo 

de pF bepaald wordt (L = smeltwarmte, T, = smelttemperatuur van water onder 
1 atm., g = versnelling zwaartekracht). Voor PF-metingen in het veld maakt men 
in het gebied pF 2,7 tot 4,3 gebruik van z.g. Bowoucos-blokken, d.w.z. blokken 



van poreus materiaal (gips, aardewerk), met twee inwendige electroden die, inge- 
graven in de bodem, in vochtevenwicht zijn met de omringende grond en waarvan 
het electriseh geleidingsvermogen een maat is voor de PF. Ook worden in het gebied 
PF 2,8-3,6 wel warmtegeleidingsmetingen in de bodem in situ verricht ter bepaling 
van de PF. 

Bij PF-waarden tussen 4,2 en 7,O moeten dampspanningsbepalingen gedaan 
worden. Men laat het vochtmonster dan in evenwicht komen met een atmosfeer van - 
een relatieve vochtigheid h. Met de thermodynamisch afgeleide formule (SCHOFIELD, 
19351 

RT 
PF = log ( M g  In 100/h) 

is uit h de corresponderende pF te berekenen (R = mol. gasconstante, M = mol. 
gewicht van water, T = absolute temperatuur, g = versnelling van de zwaarte- 
kracht). 

Bij een stoofdroog monster is de pF 7,O. 

Hieronder verstaan we de lijnen, die het verband tiissen het vochtgehalte en 
de pF aangeven. Uit de bestudering van de vochtkarakteristieken blijkt het volgende. 
a. De vochtverdeling boven het phreatisch oppervlak is ongeveer een toestand van 

vocht-evenwicht. 
b. De conventioneel bepaalde vochtigheidstoestanden worden gekarakteriseerd 

door zekere p$-waarden. Het vochtequivalent komt overeen met pF 2,7, de 
verwelkingsgrens met pF 4,15. 

c. Ten gevolge van de hysteresis kunnen bij éénzelfde p$ sterk uiteenlopende 
vochtgehalten optreden. Daardoor kunnen gedeelten van de bodem, Faarvan de 
vochtgehalten 10 en soms zelfs 30 ti 40 vol. verschillen, met elkaar in vocht- 
evenwicht verkeren. Ook is het mogelijk, dat er vochtbeweging van een plaats 
van lager vochtgehalte naar een plaats met een hoger vochtgehalte plaats vindt. 
Het hysteresisverschijnsel maakt het onmogelijk met behulp van waterspanning- 
meters of Bonroucos-blokken nauwkeurige metingen van het vochtgehalte 
in de bodem te doen. 

d. Het beloop van de vochtkarakteristiek is in sterke mate afhankelijk van textuur 
en structuur, zoals door een aantal voorbeelden van verschillende gronden werd 
toegelicht. Duinzanden verliezen beneden pF2 doorgaans al 80% van het water, 
dat ze maximaal kunnen bevatten. Aan kleigronden wordt het merendeel van 
het bodemwater pas boven pF3 onttrokken. Bij humeuze zandgronden is de 
wateronttrekking doorgaans meer regelmatig verdeeld over het gehele PF-traject 
van -N tot 7. Een bouwvoor van een zandgrond vertoont dikwijls twee gepronon- 
ceerde p$-waarden, waarbij een sterke wateronttrekking plaats vindt (resp. 
uit de ruimten tussen en in de aggregaatjes). 

e. Uit de vochtkarakteristiek van een bodemlaag volgt hoeveel water die laag 
voor het gewas beschikbaar kan stellen. De ondergrens van het traject vocht- 
gehalten, waarin voldoende wateropname door de plant mogelijk is, is uiteraard 
de verwelkingsgrens (PF = 4,15). De bovengrens is minder goed gedefinieerd. 



Men neemt hiervoor gewoonlijk het vochtequivalent (PF = 2,7), omdat dit het 
vochtgehalte in de hangwaterzone is, indien geen verdamping plaats vindt (voor 
pF > 2,7 is het watertransport nl. zeer gering). Een paar voorbeelden van 
hoeveelheden beschikbaar water vindt men in tabel 1. 

TABEL 1. Beschikbare waterhoeveelheden in verschillende gronden 

TABLE 1. Available quantities of water in varia8 soik 

De watervoorziening van de plant is niet alleen een statisch probleem (voldoende 
water aanwezig binnen het bereik van de wortels), maar heeft ook een belangrijke 
dynamische zijde (wateraanvoer van elders naar de wortels). 

Het onderzoek over de vochtbeweging in een onverzadigde bodem staat echter 
nog in de kinderschoenen. De grote moeilijkheid is het niet constant zijn van de door- 
laatfactor, daar deze van de vochtigheid van de bodem afhangt. Volgens MOORE 
(1939) is de doorlaatfactor maximaal indien de grond met water verzadigd is; hij 
neemt bij afnemend vochtgehalte snel af om in de buurt van pF2 vfijwel nul te wor- 
den. In  de terminologie van VERSLUYS treedt dan de pendulaire toestand in en is 
vochttransport alleen maar meer in dampvorm mogelijk. MOORE geeft voor de PF, 

Vochtequivalent 

waarbij he? vochttransport in vloeistofvorm nul-wordt, de volgende waasden: 
zand 1,90, fijn zandige leem 1,96, zavel 2,08 en klei 2,15. Andere onderzoekers (o.a. 
ALWAY en MCDOLE (1917) ) vinden waarden, die dichter bij pF3 komen. In  het glge- 
meen kan dus gezegd worden, dat bij het vochtequivalent (PF = 2,7) het vloeistof- 
transport in de bodem nihil wordt, hetgeen in overeenstemming is met het feit, 
dat de ,,veldcapaciteit" (VEIHMEYER en H~NDRICESON (1931) ) doorgaans vrijwel 
met het vochtequivalent samenvalt. Ook kan hierdoor het langzame doordringen 

Verwelkingsgrens 
(vol. %l 

Duingrond . . . . . .  
Brab. zandgrond . . .  
Jonge dalgrond . . .  
Rivierklei . . . . . .  
Zeeklei. . . . . . . .  

van water in een droge grond in de vorm van een duidelijk waar te nemen ,,frontu 
verklaard worden. 

Over de juiste samenhang tussen de doorlaatfactor en het vochtgehalte bij ver- 
schillende gronden is nog vrijwel niets bekend. De meeste onderzoekers hebben zich 
bezig gehouden met de waterbeweging in grondkolommen, waarvan het ene uiteinde 
verzadigd en het andere op het vochtequivalent was. Definiëren we de doorlaat- 
factor k ook in een niet verzadigde bodem door de wet van DARCY: Q10 = k grad 
(Pv+Pz), waarbij Q het debiet door een oppervlak O loodrecht op de vochtbeweging, 
P, de vocht- en P, de zwaartekrachtspotentiaal is, dan worden voor k bij vochtge- 
halten ongeveer midden tussen verzadiging en vochtequivalent waarden gevonden 
van de orde van grootte van 0,l à, 10 cm per etmaal. 

Beschikbaar 
water 

(vol. %l 

5-20 cm 
5-10 cm 
7-12 cm 
1-15 cm 

65-70 cm 

7 
23 
3 1 
39 
48 

1 O 
17 
24 
18 

14 
l 5  
30 



Bij de bepaling van de voor de planten beschikbare watervoorraad in de bodem 
staat men voor de vraag over welke laag geïntegreerd moet worden. Men zou hiervoor 
de doorwortelde laag kunnen nemen, maar vraagt zich dan af of de plant te velde 
elke zone van deze laag tot de verwelkingsgrens zal kunnen uitputten, zoals dit 
in de sterk doorwortelde pot bij de experimentele bepaling van de verwelkingsgrens 
het geval is. Verschillende onderzoekers +zen er op, dat de plant bodemvocht 
van hogere pp-waarden dan 4,15 (verwelkingsgrens) kan opnemen, mits wortels 
of wortelharen met dit water in contact komen. men moet zich dus voorstellen, 
dat tot het vochtequivalent wateraanvoer van buiten de rhizosfeer naar de wortel 
mogelijk is, doch dat bij een verder uitdrogen de plant alleen maar vocht uit de rhizo- 
sfeer kan opnemen. Aan de hand van gegevens, door GOEDEWAAGEN bij zijn be- 
wortelingsonderzoek verkregen, is het mogeïijk een schatting te maken over de 
grootte van de rhizosfeer. Voor een bodemzuil van 120 cm hoog en 1 cm2 doorsnede 
vinden we dan b.v. bij een normaal gewas zomertarwe op kleigrond met een be- 
wortelingsdiepte van 120 cm een rhizosfeervolume van 16 cm3. Stellen we het vocht- 
equivalent voor klei op 39 vol. % en veronderstellen we, dat de plant alle water, 
waarmee de wortels in contact komen, op kan nemen, dan zou de verwelkingsgrens 
104 . 0,39 

120 
. 100 = 34 vol. worden, terwijl deze grens, op de conventionele 

wijze bepaald, 24 vol. % bedraagt. Hoewel de nodige critiek op deze schatting moge- 
lijk is, wijst het resultaat er op, dat men voorzichtig moet zijn om bij de berekening 
van de beschikbare hoeveelheid water in de bodem zonder meer aan te nemen, dat 
het gemiddelde vochtgehalte in de doorwortelde laag bij verwelking in het veld 
gelijk is aan de verwelkingsgrens. Veel gecombineerd bewortelings- en waterhuis- 
houdkundig onderzoek zal nog dienen te geschieden om de hier liggende problemen 
op te lossen. 

Bescfiouwen we het vraagstuk van de watervoorziening van de plant van een 
dynamisch standpunt, dan kunnen we ons afvragen of de bodem voldoende snel het 
voor een sterk transpirerende plant benodigde water kan aanvoeren. Zou een planten- 
wortel het direct aanliggende grondlaagje tot beneden het vochtequivalent leeg 
zuigen, dan zou hier stationnair een ,,front1' ontstaan, analoog aan dat, wat we bij 
het doordringen van water in een droge grond zien voortschuiven. 

Uit de resultaten van onderzoek van GARDNER en WIDTSOE (1921) over het 
doordringen van water in droge grond kunnen we afleiden, dat het debiet van de 
vochtbeweging aan dit front gemiddeld ongeveer 5 mm/dag kan bedragen. Nu doet 
zich echter direct de vraag voor door welk worteloppervlak de wateropname plaats 
vindt. Uit waarnemingen over de beworteluig door GOEDEWAAGEN is af te leiden, 
dat b.v. bij zomertarwe met een bewortelingsdiepte van 120 cm het totale wortel- 
oppervlak (exclusief wortelharen) in een bodemzuil van 1 cm2 doorsnede 22 cm2 
bedraagt. Het vochttransport in de rhizosfeer laat dus een waterverbruik van het 
gewas toe van 110 mm/dag, hetgeen veel meer is dan noodzakelijk. De transpiratie 
wordt dus niet beperkt door het watertransport in de rhizosfeer, maar door de snelheid 
van aanvoer van buiten de rhizosfeer, b.v. van het grondwater uit. Bij de berekening 
van laatstgenoemd vochttransport treedt de moeilijkheid van een integratie over 
alle afstanden van de wortels tot het grondwater op. Denken we daarom de mater- 
opname door het wortelstelsel vervangen door die in een horizontaal vlak op 213 van 



de grondwaterstand (- maaiveld) boven het phreatisch oppervlak, dan laten zich 
voor een kleigrond (doorlaatfactor 1 mmldag) bij verschillende grondwaterstanden 
de volgende debieten berekenen: 
Grondwaterstand (cm-maaiveld) . . . . . . 20 40 60 80 100 120 140 200 250 
~Xogelijke vochtaanvoer uit grondwater (mmldag) 38 19 12 10 8 6 5 4 3 

Waar onder gunstige omstandigheden transpiraties van 6 mm per dag kunnen 
voorkomen, zou uit bovenstaande cijfers blijken, dat bij een grondwaterstand van 
ongeveer 150 cm - maaiveld de voorziening van de plant met grondwater on- 
voldoende begint te worden in perioden van sterke transpiratie. De wortels, welke 
het diepst gaan, zullen dan voor een 'deel de watervoorziening, van het grondwater 
uit, eerst nog in stand kunnen houden. Doorgaans is de zijdelingse infiltratie echter 
niet voldoende en daalt het phreatisch oppervlak zodanig, dat de plant verder op 
het beschikbare hangwater is aangewezen. 

DISCUSSIE 

I r  P. DELVER: Het verwelkingspunt is een levende karakteristiek van de vochttoestand van de 
grond, omdat hierin het reageren van de plant op een bepaalde vochttoestand tot 
uiting komt. In  hoeverre acht U een invloed van de voedingstoestancl van de 
plant zelf aanwezig op de ligging van het verwelkingspunt? 

ANTWOORD: Uit de literatuur is mij hierover niets bekend. 

Prof. Dr H. L. VAN DE SANDE BAEE~UYZE'~: Ook mij is over een invloed van de voedingstoestand 
van de plant op de verwelkingscoëfficiënt niets bekend. Wel weet men, dat de 
snelheid, waarmede de permanente verwelking bereikt wordt, van belang is. Deze 
snelheid mag niet te groot zijn. De verwekgscoëfficiënt is bij alle planten ongeveer 
gelijk omdat deze, in atmosferen uitgedrukt, gelijk is aan de maximum zuigkracht, 
d.i. de osmotische concentratie in de wortels in atmosferen, nl. ongeveer 10 atmos- 
feer. 

Drs G. MAKXINE: Het is wel bekend, dat ais de transpiratie te snel verloopt het verwelkingspunt 
eerder bereikt wordt dan wanneer de verdamping minder snel verloopt. 

Prof. Ir J. W. TEFIERRY: Indien men bij bevochtiging op een bepaalde pF blijft staan, komt dan 
het vochtgehalte na enige tijd weer op dat van de uitdrogingskromme? 

ANTWOORD: Dit gebeurt alleen indien op de één of andere wijze (b.v. door verdamping) vocht 
aan de bodem onttrokken wordt. Elk punt tussen de bevochtigings- en uitdrogings- 
karakteristiek geeft een evenwichtstoestand weer. 

I r  P. DE GRUYTER: Mag uit de voordracht worden afgeleid, dat de verdamping van onbebouwde 
grond vrijwel uitsluitend plaats heeft direct en na enige tijd na een regenbui. Dit 
is hem uit eenvoudige proeven gebleken. 

ANTWOORD: Als er na de regenbui voldoende tijd is geweest voor het instellen van een even- 
wicht, is dit inderdaad het geval. Als het bovenste laagje uitgedroogd is tot het 
vochtequivalent, dan vindt er geen traiisport meer plaats. 

Dw P. BRUIN: merkt hierbij nog op, dat Ir  MASCHHAUPT gevonden heeft, dat de grondwaterstand 
geen invloed heeft op de verdamping. 

Dr I r  F. W. G. PIJLS: Kunnen de opvattingen, waartoe men gekomen is over de dikte van de 
kleilaag in verband met landaanwinning achteraf bevestigd worden door Dr 
PEERLKAMP met behulp van zijn opvattingen en zijn theorieën over waterstroming 
in de grond bij verschillende PF-waarden? Men is tot bepaalde opvattingen over 
de dikte van de kleilaag gekomen op grond van z.g. empirisch onderzoek. 

ANTWOORD: Ondanks het feit, dat in verschillende onderdelen door gebrek aan betrouwbare 
kwantitatieve gegevens met schattingen gewerkt moest worden, is het gelukt uit 
de vochthuishouding in een kleilaag op zand, de dikte te berekenen, welke deze 
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laag moet hebben om verdroging van het gewas te voorkomen (zie desbetreffencl 
rapport aan de Commissie Onderzoek Landaanwinning T.N.O.). Het resultaat 
waa in redelijke overeenstemming met de empirisch gevonden waarden. De methode 
opent perspectieven, maar er zal nog een aantal leemten in onze fundamentele 
kennis over verdamping en beworteling opgevuld moeten worden. 

I r  C. B o s ~ m :  Is het mogelijk om uit het verloop van de vochtkarakteristiek iets te zeggen over' 
de fractie-verdeling van de gronden ? 

ANTWOORD: Dit ZOU voor zandgronden misschien wel kunnen, maar toch spelen hierbij ook 
andere factoren als de pakkingsdichtheid, aggregatie e.a. een rol, die de verkregen 
resultaten onbetrouwbaar zouden kunnen maken. 

Dr L. J. L. DEIJ: Wordt het gebruik van de waterspanningsmeter als grondvochtmeter door U 
volledig veroordeeld Z Kan men betere resultaten verwachten met poreuze blokken ? 

ANTWOORD: I n  verband met de hysteresis kan de waterspanningsmeter alleen voor zeer globale 
bepalingen van het vochtgehalte gebruikt worden. Hetzelfde kan gezegcl worden 
van de Bou~oucos-blokken, daar de hysteresis een eigenschap van de grond is. 
Voor het bepalen van vochtgehalten ten behoeve van vochthuishoudingsbai~~nsen 
zijn beide methoden onvoldoende nauwkeurig. 



III. BETREKKINGEN TUSSEN CULTUURGEWASSEN EN BODEMVOCHT 

G .  F. U K K I N K  

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen 

Hydrologen stuiten bij de bepaling van de nuttige neerslag steeds op de planten- 
wereld, omdat wilde en gecultiveerde gewassen van de neerslag een niet geringe tol 
heffen. Dit waterverbruik zal het onderwerp van mijn voordracht zijn. 

Het waterverbruik onderscheidt zich principieel van het verbruik van mest- 
stoffen. De door de plant opgenomen chemicaliën vindt men volledig terug in de 
plantendelen; het opgenomen water is slechts voor een fractie in de plant terug te 
vinden als H,O of als H- en O-atomen in assimilaten. De rest heeft de plant verlaten. 

In  het volgende tabelletje is het totale verbruik aan enkele meststoffen, t.w. 
P,O,, K,O, N en Ca0 en water in kg per ha weergegeven voor een grasopbrengst van 
ca 12 ton droge stof op basis van 600 kg water per kg droge stof. 

In de eerste plaats wordt in de plant veel meer water in assimilaten chemisch 
gebonden dan meststoffen, in de tweede plaats dient het water als vulmateriaal en 
veroorzaakt daarbij de stevigheid die men turgor noemt en die noodzakelijk is voor 
de celstrekking bij de groei. I n  de derde plaats speelt het water een rol bij het transport 
van ionen en bij de warmtehuishouding van de plant. Hieraan neemt een hoeveelheid 
water deel, die de vorige hoeveelheden water volkomen in de schaduw stelt. Redenen 
genoeg om het waterverbruik met het mestverbruik niet over één kam te scheren. 

Men kan het water beschouwen als het inwendige milieu waarin zich de levens- 
verschijnselen afspelen. Al onze cultuurgewassen zijn landplanten, een enkele een 
moerasplant. Geen van hen behoort tot de echte waterplanten, die een ondergedoken 
leven leiden in het milieu, dat de bakermat van het leven op aarde was. Zij missen 
dus het veilige beschermende medium water om zich heen en bevinden zich bijna 
steeds in uitdrogingsgevaar. Dit belaagt niet alleen het bovengrondse deel, maar 
van tijd tot tijd ook het ondergrondse. De volle, indrukwekkende betekenis van dit 
gevaar blijkt zeer duidelijk uit een diagram, dat voor een deel aan de botanicus 
GRADMANN is ontleend. Hieruit wordt ons duidelijk, dat bij een pF van de grond 
groter dan 4,2, het verwelkingspunt, overeenkomend met een spanning van 16 
atmosferen, de wortelharen te weinig of geen water meer aanvoeren en zelfs zullen 
uitdrogen, terwijl het wortelstelsel verder is aangewezen op de bescherming van de 
verkurkte schorscellen. 

Anderzijds is de plant bij een atmosferisch vochtdeficit, dat met het verwelkings- 
punt overeenkomt, nl. 1,3%, aangewezen op zijn morphologische aanpassingen aan 
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uitdroging, die de epidermis van de spruit biedt: waslagen, een dikke cuticula, 
haren, sluitingsmechanisme en ingezonken ligging der huidmondjes. 

R.V. ATM. p F  

Links 3 schalen van vochtigheid, resp. 
uitgedrukt in procenten relatieve voch- 
tigheid, in atmosferen zuigspanning en 
in PF-waarden. 
Rechts een schema, waarin wordt weer- 
gegeven, dat de plant leeft in het traject 
van pF = O tot 4,20, terwijl de epidermis 
van spuit en wortel bescherming hebben 
te bieden tegen de nadelen van zeer veel 
hogere waarden. 

T o  the left 3 scales of moistness resp. 
expressed i n  procents of relative moistness, 
i n  atmospheres suction force and in  P F -  
values. 
T o  the right a scheme showing thot the 
plant i s  living i n  the traject from pF = 0 
u p  tilt 4.20, while the epiderma of sprmt 
and root have to protect the plant against 
the detrimentd influence of m c h  higher 
values. 

Men ziet dat de atmosfeer bijna steeds een bedreiging voor de plant oplevert, 
omdat het vochtdeficit bij ons gewoonlijk 1,3% ver overtreft, en bovendien de wind 
de waterdamp van de bladoppervlakte voortdurend wegvaagt. 

Wanneer men met een plant temidden van een meer of minder dichte vegetatie 
te maken heeft, wordt het uitdrogingsgevaar geringer ten gevolge van een gewijzigd 
microklimaat in het plantendek. Hier is de relatieve vochtigheid hoger ten gevolge 
van een geringere windsnelheid en een lagere temperatuur. Aan de oppervlakte van 
de vegetatie is het uitdrogingsgevaar het grootst en het komt de planten zeer van 
pas, dat de structuur van de hogere en in de zon gevormde bladeren meer in xero- 
morphe richting is gewijzigd, d.w.z. meer is aangepast aan drogere omstandigheden. 

In tegenstelling tot de atmosfeer heeft de bodem alleen in het zomerhalfjaar 
en dan nog alleen kaar in droge perioden en verder slechts in een laag van beperkte 
dikte een pF hoger dan 4,2. In diepere lagen neemt de pF af, d.w.z. de vochttoestand 
wordt voor de plant gunstiger en is daar bovendien aan minder schommelingen 
onderhevig. Zolang in droogteperioden de hele bewortelde laag niet tot het ver- 
welkingspunt is uitgedroogd, kan de plant nog water opnemen, al zal dit niet steeds 
voldoende zijn om zijn verbruik te dekken. Het zal duidelijk zijn, dat in het algemeen 
elke maatregel, die er toe bijdraagt de bewortelingsdiepte en -dichtheid te vergroten 
en de groei der wortels aan de gang te houden, een middel is om de resistentie van 
een gewas tegen droogte te vergroten. 

Wij willen nu de rol, die de plant speelt bij het watertransport van bodem naar 
de atmosfeer, nader bezien. 



De lucht, die langs het blad strijkt, neemt de waterdamp mee, die door de talnjke 
poriën naar buiten komt (door de- opperhuid tussen de huidmondjes in gaat in de 
regel slechts een fractie van de waterdamp, zelden meer dan 10%, in de regel veel 
minder). Hierdoor wordt aan de bladmoescellen, die aan de intercellulaire holten 
grenzen, water onttrokken en treedt een osmotische gradiënt op tussen deze blad- 
moescellen en die welke dieper in het weefsel gelegen zijn. als gevolg hiervan ver- 
plaatst zich water van cel tot cel van binnen naar buiten. Het water moet zodoende 
steeds de levende laag protoplasma, die de celwand aan de binnenzijde bekleedt, 
passeren en hieruit volgt, dat factoren, die de permeabiliteit van het protoplasma 
beïnvloeden, de transpiratie kunnen wijzigen, zoals de temperatuur. 

De cellen, die grenzen aan de waterbanen, dat zijn de houtvaten die in de nerven 
en vaatbundels liggen, kunnen het water hieruit putten. In deze houtvaten, waarin 
tussenschotten en protoplasma ontbreken, kan een stroming plaats vinden, die het 
water van de wortelvertakkingen af ononderbroken aanvoert. De houtvaten be- 
ginnen vlak onder het losse, dunwandige schorsweefsel van de wortel. Hierin kan 
het water slechts weer via een reeks levende cellen gaan, gevolg gevend aan een 
osmotische gradiënt. Ten slotte zijn het de niet verkurkte maar de levende opper- 
huidcellen van de wortel, in het bijzonder de lange uitlopers er van die wortelharen 
heten, die liet water uit de bodem opnemen, wanneer ook hier de vereiste gradiënt 
aanwezig is. Het spreekt vanzelf, dat ook hier factoren, die de toestand en functies 
van de levende huid- en schorscellen der wortel beïnvloeden, een grotere of geringere 
weerstand kunnen veroorzaken voor het watertransport. Narcotica en giften verkleinen 
de permeabiliteit zoals ROSENE (1944) aantoonde. En KWER (1940) vond, dat 
wanneer men de grond, waarin tomaten of zonnebloemen groeien, met CO, verzadigt, 
de transpiratie binnen een uur tot op de helft of een derde vermindert. Slechte 
afvoer van het door de wortels zelf afgescheiden CO, belemmert dus ook de waterop- 
neming. De temperatuur is, zoals van grote invloed. 

- 

Bepalingen van de osmotische waarde van het celvocht en het vocht in de water- 
banen hebben aangetoond, dat deze inderdaad van wortel naar bladeren toeneemt. 
De hoogste osmotische waarden treft men in de hoogste bladeren aan. De wortels 
hebben steeds een osmotische waarde, die enige atmosferen hoger is dan die van de 
grond; echter alleen tot de verwelkingsgrens. 

Men krijgt de indruk, dat het gehele watertransport in de levende plant, behou- 
dens de levende weerstanden en regelmechanismen, een zuiver physisch verschijnsel 
is. De levende component is echter niet geheel zonder betekenis. Wanneer een plant 
nl. in een voldoend vochtige grond op het einde van de nacht zijn weefsels tot barstens 
toe heeft kunnen vullen met water en dus volledig turgescent is geworden, terwijl 
het waterverlies nog gering is, treedt het water in druppeltjes uit de bladeren, aan de 
top of langs de rand, waar gepreformeerde poriën zitten speciaal voor waterlozing. 
Het druppelen of gutteren van bladeren is een verschijnsel, dat met dauw niet te 
verwarren is, wanneer men het eenmaal gezien heeft. Dit op- en uitpersen van water, 
uiting van de zogenaamde worteldruk, is afhankelijk van het levendzijn der wortel- 
cellen en houdt op bij stopzetten der levensfuncties. Het is KRAMER (1939) gebleken, 
dat door deze actieve absorptie de plant ten hoogste 5% van zijn transpiratie- 
kwantum kan aanvullen; het vermogen, dat de wortels hierbij zelf kunnen presteren 
is hoogstens 2 atmosferen. 

Hoe functionneert nu deze watetransportladder in de loop van de dag? 
Komt de zon op en neemt de lichtintensiteit toe, dan worden de huidmondjes, 



die nl. op licht reageren, geopend. Het CO2 kan binnen dringen en de assimilatie 
kan beginnen. Nu neemt de transpiratie, die eerst uiterst zwakjes door de cuticula 
plaats vond, toe en wel des te sterker, naarmate de huidmondjes verder open gaan. 
Men heeft vastgesteld,' dat de huidmondjes, die bij honderden per mm2 blad aan- 
wezig zijn, maar wanneer zij open zijn, toch slechts een fractie van het totale blad- 
oppervlak beslaan, zoveel CO, en waterdamp laten passeren, dat het slechts weinig 
verschil maakt of het blad een opperhuid heeft of niet. Dit is het gevolg van de 
physische wetten, die het damptransport door multiperforate wanden beheersen. 
Het opengaan der huidmondjes staat dus practisch gelijk met het geleidelijk kwijt 
raken van de beschuttende opperhuid. 

De transpiratie doet nu geleidelijk de p$-gradiënt in de plant toenemen, zozelfs, 
dat in plaats van een overdruk een aanzienlijke onderdruk in de houtvaten ontstaat. 
Dit wil zeggen, dat de wortels het waterverbruik niet kunnen bijhouden. De actieve 
absorptie geraakt geheel op de achtergrond en de plant wordt in hoofdzaak tot een 
physische watergeleider. Door het aanzienlijke waterverlies via de bladeren, neemt 
de osmotische waarde van het weefselsap al maar toe, als gevolg waarvan, niettegen- 
staande de uitdroging van de grond, water van steeds hogere pF kan worden be- 
machtigd. Deze wateropname wordt in steeds sterkere mate door het waterverlies 
overtroffen en het gevolg is, dat de weefsels slapper worden naarmate de dag ver- 
strijkt. Het is intussen middag geworden. De huidmondjes worden nu door een actief 
be~eiligin~smechanisme, dat nog vrijwel onbekend is, langzamerhand gesloten, 
zodat de beschermende opperhuid als het ware geleidelijk terugkeert. De transpiratie 
neemt hierdoor snel af tot de waarde der cuticulaire transpiratie en blijft gering 
tot de volgende dag. De assimilatie neemt hiermede tegelijkertijd af. Intussen gaat 
de waterabsorptie gedurende de nacht, wanneer de bodem niet te koud is, door, 
de watertoestand van de plant herstelt zich en als de p$ van de grond niet te hoog 
is geworden door de wateronttrekking, gaat de plant in de nanacht weer gutteren. 

Wordt de verwelkingscoëfficiënt van de grond overschreden, bijvoorbeeld door 
zuiver physische evaporatie, dan keert de vochtgradiënt tussen plant en bodem 
om en moeten de wortels water aan de grond afstaan. Dit werd inderdaad door enkele 
onderzoekers aangetoond. 

Ik zou nu even willen stilstaan bij enkele consequenties van deze PF-ladder, 
die in de plant bestaat. 

Omdat over het algemeen de hoogste bladeren aan de sterkste verdamping bloot- 
staan, zullen hierin de hoogste osmotische waarden optreden. Het water in de vaat- 
bundels zal dus de sterkste neiging hebben om naar de hoogste bladeren te vloeien. 
Bij sterke wateronttrekking en zwakke toevoer zal het kunnen gebeuren, dat de 
lager gelegen bladeren, al hebben die weliswaar minder water nodig, niet hun deel 
kunnen krijgen, waardoor ze gaan verwelken resp. verdorren. Dit verschijnsel doet 
zich bij sterke droogte steeds voor. 

Wat de wortels betreft volgt uit het zoëven gezegde, dat dié, welke zich bevinden 
in een grondlaag waar het water het gemakkelijkst verkrijgbaar is, de grootste 
hoeveelheid opnemen. Na een regenbui, wanneer de bovenlaag natter is dan de 
ondergrond, zal hier vooral het water worden onttrokken. Omdat hier veelal ook 
de dichtste beworteling aanwezig is, zal de plant in korte tijd zijn hydratuur (water- 
toestand) op peil kunnen brengen. 

In tijden van droogte echter is het water in de diepere lagen het gemakkelijkst 
verkrijgbaar (lagere p$) zodat dan de onttrekking aan dieper lagen plaats zal vinden. 



Dit zal over het algemeen de hydratuur van de plant minder snel herstellen, omdat 
het wortelstelsel hier ijler pleegt te zijn. Vaak is het hier ook minder goed voorzien 
van zuurstof, waardoor de wortelactiviteit aan banden is gelegd en het protoplasma 
een weerstand kan gaan vormen. Ook de groei is tot stilstand gekomen, waardoor 
geen vocht op andere plaatsen kan worden bereikt. 

De volgende figuren geven een beeld van de waterspanning (aangegeven in dm 
waterkolom) in een humusarme zandgrond en in een humusrijke zavelgrond geduren- 
de precies dezelfde periode van 1947 onder een grasvegetatie. De isocurven zijn 
getrokken volgens de aflezingen van tensiemeters op 4 diepten. 

FIG. 2. Isotensen-diagram van de vochtspanning in het profiel van een vochthoudende lichte 
kleigrond van 4 Juni tot 23 Juli 1947. 
Bovenaan is de regenval, onderaan de grondwaterstand aangegeven. 

FIG. 2. Isotenses-diagram of the soil-suction force in  the profile oj a mowt light claysoil from June 4 
til1 July 23, 1947. At the top the rainfall i s  given, at the bottom the watertable. 
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Men ziet duidelijk, dat op de zavel het grootste deel van het wortelstelsel bijna 
steeds gemakkelijk verkrijgbaar water tot zijn beschikking heeft. Op de zandgrond 
echter is gedurende een aanzienlijke periode een groot deel van de grond arm aan 
verkrijgbaar water. Dit blijft nog zo nadat er regen is gevallen. Hierdoor zal het 
gras gedurende enige tijd het water nog slechts kunnen betrekken uit de bovenste 
grondlaag én, al zal dit slechts in mindere mate gebeuren, uit de diepere lagen. 
Kunstmatige beregening moet daarom voor gewassen met een dichte oppervlakkige 
beworteling, zoals gras, van groot belang geacht worden, omdat hierdoor in korte 
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tijd het gemakkelijk verkrijgbare water kan worden opgenomen. Bij de besproeiings- 
proeven van het C.I.L.O. is gebleken, dat in 1947 een maximale grasopbrengst werd 
verkregen bij een gemiddelde tensiemeterspanning van ongeveer 2 m water, d.i. 
een pF van 2,30. In vochtige jaren zal dit vermoedelijk ook zo zijn, al is dan de 
optimumlijn veel korter, zoals in 1948 inderdaad bleek het geval te zijn. Dat men 
in ons land zo weinig sproeit, moet o.m. worden toegeschreven aan de mening, dat 
in ons atlantische klimaat de regenverdeling meestal gunstig is, zodat men in de 
regel geen grote meeropbrengsten verwacht, echter niet geheel terecht. 

FIG. 3. Cowesponding diag~am of the sarne period for a high s;tuated light sandy soil 

De vraag, die gesteld is, of een plantendek invloed heeft op de capillaire opstijging 
van het bodemwater, kunnen wij nu voor de meeste gronden ontkennend beant- 
woorden, nl. voor die, waar de naleveringssnelheid te gering is. Verplaatsing van 
water als gevolg van een capillaire spanningsgradiënt is alleen van enige omvang 
bij grond, die behoorlijk vochtig is. 

De schets van het watertransport door de levende plant, die ik heb gegeven, 
toont duidelijk, hoezeer de plant de speelbal is van de physische wetten, die de 
dampspanningsevenwichten in de grond en atmosfeer beheersen. 

In aansluiting hieraan wil ik nog even op de middelen wijzen van biologische aard, 
die de plant ten dienste staan om een uitdrogingsdood te verhinderen of uit te stellen. 

Daar is dan in de laatste plaats - vergun mij, dat ik de volgorde omkeer - het ver- 
mogenom onder omstandighedenvandroogte bladeren te vormen, die beter tegen droog- 
te bestand zijn, doordat de structuur in xeromorphe richting gewijzigd is. Het spreekt 
vanzelf, dat dit een voorziening is op lange t e w n ,  die de plant alleen geschikt maakt 
aan de geleidelijke tendens naar droogte in het seizoen het hoofd te bieden. 

Een tweede middel bezit de plant in de uitbreiding van het wortelstelsel. Men 
pleegt dit middel te onder~chatten, maar sedert gebleken is, dat het vochttransport 
door de grond in de meeste gevallen zeer traag verloopt en vooral, naarmate de 
grond droger wordt, moet men de betekenis van de wortelgroei des te meer als zeer 
belangrijk erkennen. 



Wanneer de zaken zo staan, dat de wortelharen in hoofdzaak het water kunnen 
krijgen, dat zich in de bodemcapillairen bevindt, waarmee zij in verbinding staan, 
dan betekent dit, dat op deze duizenden plekjes van microscopische uitgebreidheid 
het water snel tot het verwelkingspunt verbruikt zal zijn. De groei van de wortels 
stelt de plant nu in staat het water op andere plekjes te vinden en aan te spreken. 

Volgens onderzoekingen van JEFFS (1922) en van FARR (1925) groeien wortel- 
haren onder gunstige omstandigheden in de orde van 3 mm per etmaal, terwijl volgens 
WEAVER (1925) de wortels van mais tot 6 cm per etmaal kunnen groeien. DITTMER 
(1937) berekende, dat de totale wortellengte van een alleenstaande roggeplant 
gedurende de groeiperiode dagelijks met ca 5 km toeneemt. KRAMER (1940) berekende 
uit dergelijke gegevens, dat een graangewas door groei en ontwikkeling van nieuwe 
wortelharen in een met water verzadigde grond aanzienlijke hoeveelheden verkrijg- 
baar water kan ontsluiten, nl. in zavel 1,6 liter per dag, in klei 2,9 liter. Omdat de 
wortels meermalen dezelfde grond zullen doorkruisen en de grond niet steeds maxi- 
maal verzadigd is, zullen de planten in werkelijkheid minder water kunnen bemach- 
tigen. De wortelgroei kan volgens sommigen zelfs zover gaan, dat in volkomen 
droge grond wortels kunnen binnendringen en daaraan water afgeven. Hierbij zijn 
zij ze& in staat ionen op te nemen. 

Ik kom nu aan de snelste methode, waarover de plant beschikt om zijn water- 
verlies te beperken: het sluitingsmechanisme van de huidmondjes. Volgens de 
onderzoekingen van STALFELT (1929) en anderen berust dit mechanisme op twee 
factoren: de hydratuur, d.i. de vochttoestand van het bladweefsel en op de werking 
van het licht. Het zou te veel tijd kosten deze processen in details te  behandelen, 
maar op één ding wil ik wijzen, nl. dat de vochttoestand van de bladeren het sluitings- 
mechanisme in werking zet, zodra deze te zeer daalt. Wij hebben al gezien, dat bij 
vele planten in de namiddag daardoor de huidmondjes veelal gesloten zijn. Dit 
mechanisme zorgt er voor, dat planten, die geen water meer ontvangen, veel minder 
water gaan verbruiken dan planten waarvan de watervoorziening gehandhaafd 
blijft. Dit blijkt uit vele onderzoekingen. Verschillende onderzoekers stelden vast, 
dat door de huidmondjes geen regen, dauw of waterdamp uit de atmosfeer wordt 
opgenomen, zelfs niet wanneer de plant bezig is te verwelken. Of liever juist dan 
niet, doordat dan de huidmondjes volledig gesloten zijn? 

Na al deze inleidende beschouwingen kan ik overgaan tot de bespreking van het 
waterverbruik zelf, in het bizonder dat van onze cultuurgewassen. 

3. &T WATERVERBRUIK DER CULTUURGEWASSEN 

a. De grootte-orde van de wateronttrekking 
Om een indruk te geven van de grootte-orde van de wateronttrekking geef ik 

enige cijfers van VON SEELHORST (1911), FRECKMANN (1926) en ZLJLSTRA (1938). 
Alleen de maximale waarden uit de diverse perioden van de groeicyclus zijn 

genomen. De bedragen kunnen voor bepaalde dagen met sterke waterverdamping 
a1J belangrijk hoger gaan. ZIJLSTRA vond zelfs een waarde van 10,4 mm voor gras 
op 24 Juni. Berekeningen op grond van eigen bepalingen aan uitgestoken graszoden . 
gedaan, gaan tot 6,O mm per etmaal, maar kunnen onder omstandigheden waar- 
schijnlijk hoger zijn. Deze bedragen variëren naar maand, weersomstandigheden en 

Anderen toonden aan dat deze wateropname wel mogelgk is, maar zeer onvoldoende om het 
verbruik overdag te dekken. 



TABEL 1. De grootte-orde van de wateronttrekking door verschillende gewassen 

Gewas, etc. I mmletmaal I Onderzoeker 

I I 
Haver . . . . . . . . . . .  
Tarwe . . . . . . . . . . .  
Gerst . . . . . . . . . . .  
Rogge . . . . . . . . . . .  
Aardappelen . . . . . . . .  
Bieten . . . . . . . . . . .  
Klaver . . . . . . . . . .  
Braak . . . . . . . . . . .  
Div. grassen . . . . .  

Div. grassen . . . . . . . .  
Kale grond. . . . . . . . .  

VON SEELHORST, 191 1 
(over dekaden) 

FRECKMLW, 1926 (over 
maand) 

I l 

TABLE 1. The ertent of water withd~awal by variowr crops 

4,1 
1,7 

Max. waterverbruik (div. jaren, 
div. grondsoorten) 

de stand (hoogte) van het gewas. Wij vonden zelf, dat het waterverbruik van een 
grasvegetatie groter is naarmate het gewas hoger is. Dat een vegetatie dus conser- 
verend werkt op de waterreserve van de grond moet in het algemeen genomen als 
een fabel worden beschouwd. Begroeide gronden verliezen per dag naar omstandig- 
heden 1 tot 5 X zoveel als kale (BARTELS 1933). Bij natte doorlatende grond (na 
regen) wanneer de capillaire stijging continu is en bij sterke verdamping zou de kale 
grond echter een gewas zelfs misschien kunnen overtreffen. 

Waar het waterverbruik sterk uiteenloopt naar gelang van de omvang van het 
gewas, is men bij vergelijkend onderzoek genoodzaakt deze grootheid op een andere 
te betrekken. Het verbruikte water nu kan men betrekken op de hoeveelheid blad- 
oppervlak, die te velde staat, op het verse gewicht van de oogst, op het droge ge- 
wicht van de oogst of ook op het verse of droge gewicht van de gehele plant, wortel 
en spruit tezamen. De meest gebruikelijke coëfficiënt krijgt men wanneer men de 
totale hoeveeìheid verbruikt water berekent per kg aan droge stof van de boven- 
grondse delen. Ik zal deze coëfficiënt hier nu noemen de w a t e r v e r b r u i k s- 
c o ë f f i c i ë n t. Al meteen kunnen wij vaststellen, dat bij een cultuurgewas te 
velde een deel van het water door evaporatie van de bodem verloren gaat en dit 
bedrag maakt deel uit van de teller van ons verhoudingsgetal. Het is niet gemakkelijk 
precies te bepalen welk deel dit is, omdat op een contr6leperceel zonder gewas de 
evaporatie anders is dan op de beplante bodem. Zowel de luchtbeweging als de 
bestraling van de oppervlakte van de bodem zijn er gewijzigd. VON SEELHORST (1910) 
heeft dit deel bij rogge op 14% bepaald, door de evaporatie te meten van grond 
die met dode roggeplanten was bezet. 

Wij mogen misschien wel zeggen, dat bij gewassen, die zeer dicht groeien, zoals 
bij een grasbedekking van voldoende hoogte en dichtheid, de evaporatie op O 
gesteld mag worden. In potproeven kan men de evaporatie uitsluiten door de 
grond te bedekken met een laag kralen of met een waslaag. Waar de evaporatie nul 
mag worden geacht, doet men goed de coëfficiënt aan te duiden als transpiratie- 
coëfficiënt. 

ZIJLSTRA, 1938 (over maand) 



De oudste beialingen van de waterverbruikscoëfficiënt dateren al van 1699 
(WOODWARD). BRIGGS en SHANTZ (1913) zijn zo verdienstelijk geweest om de litera- 
tuur tot 1912 samenvattend te bespreken. Gaat men hun gegevens en die van de 
vele onderzoekers na hen na, dan komen we tot de conclusie, dat de waterverbruiks- 
coëfficiënt wel een zeer variabele grootheid is. 

Bij sommige gewassen kan de coëfficiënt tot het zevenvoud toenemen (gras), 
bij lucerne tot het 5-voud. Bij de subtropische gewassen als mais en gierst, die bekend 
zijn om hun spaarzame waterverbruik, liggen de uitersten veel dichter bijeen en 
dit is ook het geval voor enkele typische zandgewassen als boekweit, rogge en haver. 
Wanneer men zulke cijfers ziet, moet men zich wel afvragen wat men nu nog voor 
waarde mag hechten aan deze coëfficiënt. Deze vraag is het, die wij ons als hydrologen 
moeten stellen, omdat wij veelal bij berekeningen en schattingen van het water- 
verlies of de waterwinst van bepaalde gebieden en bij alle berekeningen van soort- 
gelijke aard, het verbruik van cultuurgrond stellen op een bedrag, dat wij veelal 
plegen te verkrijgen door geschatte opbrengsten te  erm menig vul big en met in de 
literatuur opgegeven waterverbruikscoëfficiënten. Deze manipulaties worden wel - -  - 
zeer gevaarlijk, wanneer onze coëfficiënten tot veelvouden uiteenlopen. 

W V  k9 Gierst Sorahurn 

g dr. s t .  

Verband tussen het waterverbruik 
en de droge-stofproductie naar 
cijfers van DILLMAN (1931) 

Relation between the water-con- 
mmption a d  the dry matter pro- 
duetion of sorgho (upper figure) 
and s?n.ing wheat (lower figure) 
after data of DILLIKAN (1931) 

Het is daarom allereerst onze taak om na te gaan wélke wijzigingen de coëfficiënt 
ondergaat bij wélke omstandigheden. Kennen wij eenmaal deze tendenzen en corre- 
laties, dan kunnen wij met meer kennis van zaken uit de hele schaal der coëfficiënten 
een waarde kiezen. Zou van een gewas de coëfficiënt constant zijn, dan zou dit 
betekenen, dat het waterverbriiik evenredig is met de opbrengst. 



Zet men het waterverbruik (dus niet de coëfficiënt) uit tegen de opbrengst bij 
potculturen, die onder gelijke omstandigheden zijn gegroeid, dezelfde bemesting 
en watervoorziening hebben gehad, dan krijgt men lijnen, die inderdaad vaak een 
recht verloop hebben. Veelal zien wij ze bij hogere opbrengsten wat afwijken. Aan 
een nauwkeurig onderzoek van D m =  (1931) waarbij evaporatie was uitgesloten, 
heb ik enige cijfers ontleend en grafisch uitgezet. 

Men ziet, dat soms het waterverbruik evenredig met de opbrengst stijgt, maar 
dat soms het water zuiniger, soms royaler is gebruikt naarmate er meer droge stof 
is gevormd. 

Verder bekt ,  dat eenzelfde opbrengst soms met meer, soms met minder water 
tot stand komt. 

FIG. 5. Verband tussen waterverbruik en 
droge-stofproductie van aardappels 
(gehele plant) in cultuurvloeistoffen 
van diverse samenstelling en concen- 
tratie van 1 atm. osmotische waarcle 
naar gegevens van JOHNSTON (1920) 

FIG. 5 .  Relation between the water-consumption 
and dry naatter production of potatoes 
(whok plants) in culture-solutions of 
dzfferent. compositwn anà concentra- 

0 11 Opbr. droge siat $t+ wart. in zo g tion of JOHNSTON of I atm. osmotic (1920) value after rlata 

c. De invloed van berneAing 
Vele gegevens levert de literatuur op over waterverbruik en vorming van droge 

stof bij een betere bemestingstoestand. Hieruit blijkt, dat een zwaarder gewas een 
zuiniger waterverbruik vertoont. Het is niet gemakkelijk uit te maken of dit het 
gevolg is van de dichtere vegetatie of van een gewijzigde microscopische structuur, 
dan wel het gevolg van een invloed, die van de ionen zelf op het waterverbruik 
uitgaat. 

VON SEELHORST (1910) gaf a h  verklaring van dit feit al aan, dat bij een beter 
bemeste grond de benodigde hoeveelheid mineralen door relatief minder water kan 
worden aangevoerd. In deze uitspraak ligt echter onuitgesproken de veronderstelling 
opgesloten, dat de wateropname resp. het waterverbruik zich zou regelen naar de 
ionenopname. Uit een onderzoek van J O ~ S T O N  (1920), die aardappelen kweekte 
in oplossingen van gelijke osmotische waarde, maar met uiteenlopende hoeveelheden 



K, P en N kan men afleiden, dat het niet de pF van de bodemoplossing alleen kan 
zijn, die het zuiniger waterverbruik bij grotere opbrengst te voorschijn roept (In 
een proef van EATON (1941) werd een invloed van de structuur van het bovengrondse 
plantendeel uitgeschakeld. Hij deed bij eenzelfde tomatenplant de ene helft van het 
wortelstelsel in een slappe cultuurvloeistof, de andere helft in een sterkere, en ver- 
wisselde deze vloeistoffen om de andere dag. Dat uit de slappe oplossing veel meer 
water werd verbruikt, wijst op een invloed van de PF). 

BAIAAICD (1933) en WILLLAMS (1935) wezen er op, dat de zaak veel gecompliceerder 
is, doordat bij goed bemeste gewassen in de eerste perioden van de groei naar ver- 
houding minder wordt getranspireerd, dan bij minder goed bemeste gewassen. 

Dit verschil berust volgens hen op een groeiverschijnsel, dus op een invloed van 
wijzigingen in de structuur van het gewas tijdens de groei. Op dit verschijnsel kan 
ik nu niet dieper ingaan. 

Waterverbr. kg • 

FIG. 6. Waterverbruik in afhankelijk- 
heid van de opbrengst van 
haver bij een toenemend aan- 
tal malen begieten volgens 
cijfers van S c m z  (1927) 

FIG. 6. Water-consu~tion as a func- 
tioa of the yield of oats with an 

20 40 60 
increusing number of watering8, 

Opbr. dr. s t .  g after data of S C H ~  (1927) 

d .  De invloed van een betere wa;tervovrziening 
Heeft een betere mineralenvoorziening de tendens het gewas tot economischer 

waterverbruik te brengen, bij een betere watervoorziening is vaak het omgekeerde 
het geval. Weliswaar verkrijgt men bij groter of £requenter watergiften een grotere 
opbrengst, maar tegelijkertijd gaat het gewas het water verkwisten. Dit blijkt goed 
uit de gegevens van een onderzoek van S c m z  (1927) voor een aaïltal van de door 
hem gebruikte plantensoorten. Men kan zich niet geheel aan de indruk onttrekken, 
dat hier de stofproductie beperkt wordt door een factor, die ten gevolge van de 
rijkere watervoorziening in het minimum geraakt. Dit zou, niettegenstaande S c m z  
met grofkorrelige grond werkte, toch wel eens de zuurstofvoorziening van de wortels 
kunnen zijn geweest. Deze verklaring wordt gesteund door de resultaten van ~ Y N E S  
(1948), die zag, dat bij verschillende groepen maisplanten de transpiratiecoëfficiënt 
dezelfde was, niettegenstaande de meest uiteenlopende watervoorziening, wanneer 
hij de grond opzettelijk aëreerde. 

De tijd laat niet toe achtereenvolgens na te gaan door welke factoren en op 



welke +ze op de verhouding tussen het waterverbruik en de vorming der droge 
stof invloed wordt uitgeoefend, dus de coëfficiënt wordt gewijzigd. Ik  wil er mede 
volstaan te zeggen, dat alle factoren, die de waterdamppassage door de huidmondjes 
op andere wijze beïnvloeden dan de assimilatie reeds in beginsel wijzigingen in de 
transpiratiecoëfficiënt moeten veroorzaken. Maar ook wijzigingen in het verbruik 

WATERVERBR. K6 
6 FIG. 7. Waterverbruik in samen- 

hang met opbrengst aan 
droge stof (wortel en 

S - spruit) van mais naar 
HAYNES (1948) 
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~4. U..,, i<- FIG. 7. Water-consumption in re- 
* M I  VWS& W~UYUWV.  tion to yield of dry matter 

(sterns and roots) of indi- 
vidual rnaize plants in 
bottles with different ways 

10 20 30 40 of watering after HAYNES 
OPBR. OR. ST. S 4 W 1ti 6 (1948) 

van assimilaten, door delen, die aan de transpiratie niet deelnemen, met name door 
de wortels, moet op de waarde van de coëfficiënt uitwerking hebben. 

In  het volgende staatje heb ik de invloed van verschillende factoren op de 
transpiratiecoëfficiënt samengevat, ontleend aan de publicaties van meerdere onder- 
zoekers. 

Zuiniger waterverbruik bij: 
betere bemesting 
minder planten per bodemvolume 
meer licht 
meer CO, in de lucht 
vochtiger lucht 
lagere temperatuur 
dikkere bladen ? 

Royaler waterverbruik bij: 
overvloedig water 
slechte bodemaëratie ? 
def oliatie 
roestaantasting 
aaltjesaantasting 

Onzekere invloed op transpiratiecoëfficiënt: 
groeistadium 
knippen en maaien 

Hieruit kan men duidelijk zien, dat de omstandigheden, die de productie bevor- 
deren, over het algemeen een zuiniger waterverbruik in de hand werken. Men kan 
met deze inzichten zijn voordeel doen bij schattingen van het waterverbruik van 
gewassen. Ik mag van dit punt niet afstappen zonder nog even afzonderlijk de 
invloed van het klimaat te hebben besproken. 

e. De invloed van ket klimaat 
Wij zagen al dat een lagere temperatuur evenals een vochtiger lucht de trans- 

piratiecoëfficiënt verlagen. Deze factoren verklaren de gegevens van Ta-~IKOW 



(1915, 1917, 1922), die gedurende verschillende j aren op verschillende plaatsen in 
Rusland met dezelfde plantenrassen onder uniforme behandeling, deze coëfficiënten 
bepaalde. Zijn resultaten zijn in de grafieken 8 en 9 weergegeven. 

W V C  

Fm. 8. De waterverbruikscoëfficiënt in 
verschillende streken van Rusland 
(van west naar oost gerangschikt) 
naar T m m o v  (uit MaxIMov 
1929) 

FIU. 8. The water-cmmption coefficient 
in different Zocations in Rumia, 
awanged f r m  Wait to Emt) for 
oats, barley, what and sorgho, 
after TUL-OV (from M a o v  

West  Oost 1929) 

W V C  

De waterverbruiksco- 
ëfficiënt over een reeks 
jaren van haver, tarwe, 
gerst, pluimgierst en 
mais,volgena T a m o v  

The water-cmsumption 
coeffent in a series 
of years for oats, wheat, 
barzey, sorgho and mize ,  
after WOV. ,,Droog 
jaar" meam : dry year, 
,,nat jaar'' meam : wet 
year 



Wij zien hieruit, dat in drogere jaren het waterverbruik royaler is dan in natte, 
en dat van west naar oost gaande, dus naar plaatsen met drogere zomers, het water- 
verbruik eveneens royaler wordt. 

D ~ L M A N  (1931) kon een duidelijk verband *den tussen de transpiratiecoëffi- 
ciënt en het dampdeficit van de atmosfeer gedurende de vegetatieperiode. Dit toont 
de volgende grafiek. 

Waterverb. coeft. 
550 FIG. 10. De watemerbruikscoëfficiënt van tarwe, 

uitgezet tegen de gemiddelde verdam- 
ping van vrij water in de periode van 
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Juni t/m Aug., naar DILLXAX (1931) 
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0 FIG. 10. The water-consumption coefficient of 
wheat, plotted against the average evapo- 
ration of free water i n  the period of 

300 400 450 500 550 800 June till Aug. incl., after DILLNAX 
Gem. evap vrijewater*opo. Juni t/m Aug. mm (1931) 

Uit dit alles blijkt, dat w13 onze keuze uit de schaal der waterverbruikscoëfficiënten 
toch wel kunnen beperken tot een traject van niet t e  brede marge, wanneer wij van 
enige premissen uitgaan betreffende cultuurmaatregelen en weersomstandigheden. 
Ons vertrouwen in de waarde van deze coëfficiënten wordt nog belangrijk gesterkt, 

WATERVERB. i<G 
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wanneer wij eens een aantal cijfers uit publicaties van verschillende onderzoekers 
in grafieken brengen. 

Ik kies een opgave van Voa SEELHORST (1911) over een aantal rogge opbrengsten 
van 3 jaren, waaruit duidelijk blijkt, dat er niettegenstaande de verschillende om- 



standigheden, waaronder het gewas groeide, een nauw verband bestaat tussen 
waterverbruik en opbrengst. 

Ditzelfde kan gezegd worden voor een onderzoek van FRECKMANN (1926) aan 
8 grassoorten in monocultuur op lysimeters. De lijn, die men hier voor het water- 
verbruik kan trekken, kan men beschouwen als de scheiding tussen de spaarzame 

- en verkwistende soorten. 

WATERVERB. MM FIG. 12. Waterverbruik van verschil- 
800 lende grassoorten in mono- 

cultuur in afhankelijkheid 
700 van de opbrengst naar op- 
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Ten slotte een voorbeeld van resultaten van waterbalansberekeningen in het 
veld, ontleend aan een publicatie van FBECXMANN en BAUMBNN (1937), waarin het 

w v  kg FIG. 13. Waterverbruik van bieten in samen- 
hang met de opbrengst aan droge stof 
in g per ma voor veen (boven) en 
(van links naar rechts) voor zand, 
leem, zandige leem, lemig zand en 
klei. Volgens cijfers van FRECKMANX 
en BATJMANN (1937) 
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to t h  production of  dry matter in g/ma 
in peat soil (upper dot) and (from the 
Zeft to the right) in sandy sod, loam, 
sandy loam, loamy sand and clay soìl. 



bieten betreft, op verschillende grondsoorten gekweekt. Onverwacht nauw is hier, 
niettegenstaande de verschillende grondsoorten, de betrekking tussen waterverbruik 
en opbrengst. Dat in alle soortgewe grafieken steeds op éénzelfde grondsoort het 
gewas verkwistend met het water omgaat, heeft ons na het voorafgaande niet te 
verwonderen: het is het veen. 

Resumerend mag ik misschien het volgende zeggen. Hoewel de plant gezien kan 
worden als een physische watergeleider tussen twee media, waar tussen een PF- 
gradiënt bestaat, zijn er te veel regulatieve factoren van biologische aard, dan dat 
dit watertransport uit de PF-gradiënt te bepalen zou zijn. Het rekenen met water- 
verbrnikscoëfficiënten is daarentegen veel gemakkelijker en biedt m.i. nog wijde 
perspectieven. 

Wanneer men nl. systematisch voor de voornaamste cultuurgewassen gedurende 
een reeks van jaren onder een aantal gevarieerde omstandigheden het waterverbruik 
gaat bepalen, moet het mogelijk zijn de gemiddelde coëfficiënten der gewassen te 
verkrijgen met hun afwijkingen voor bepaalde cultuuromstandigheden. Iliervoor zijn 
pot- en lysimeterproeven nodig of veldproeven met bepaling van de waterbalans 
voor een dikke grondlaag. Heeft men deze fase van onderzoek achter de rug, dan 
kan men voortaan volstaan met de droge stof van de oogsten als uitgangspunt voor 
berekeningen te nemen. 

Zou verder bevestigd worden, dat er tussen de waterverbruikscoëfficiënten en 
de physische evaporatie een verband bestaat zoals DILLW vond voor tarwe, dan 
kan men voortaan bovendien de waterverbruiksberekeningen met behulp van een- 
voudige verdampingsmetingen controleren. 

Het was de bedoeling van deze voordracht voor een gezelschap, dat voor een 
groot deel uit hydrologen bestaat, enige botanische aspecten van bodemvocht en 
waterverbruik van cultuurgewassen te belichten. Ik ben er van overtuigd het vraag- 
stuk slechts summier en te eenvoudig te hebben voorgesteld. Wanneer men dit nu 
maar eenmaal weet, dan zal men er niet licht in vervallen de betekenis van de plant 
in het proces van het watertransport van bodem naar atmosfeer te onderschatten. 

DISCUSSIE 

I r  B. F. VAN NIEVELT: Ontlenen plantenwortels water aan het phreatisch vlak? 

ANTWOORD: Hierover is nog weinig met zekerheid bekend. Naar mijn mening zal dit wel ge- 
schieden als de wortels slechts korte tijd in het phreatisch vlak komen te liggen. 
Biijven zij te lang hierin, dan zullen zij door gebrek aan zuurstof sterven en dus 
niets meer opnemen. Bij snelle schommelingen van het phreatisch vlak zal stellig 
grondwater worden opgenomen, maar hierover is nog weinig bekend. 

Prof. I r  F. HELLINGA: Wat geschiedt er als door droogte de haarwortels der planten in de boven- 
laag zijn afgestorven en er weer water beschikbaar komt? 

Dr M. A. J. GOEDEWAAGEN: Na een regenbui is de plant in staat om spoedig nieuwe zij~vortels 
te vormen. De omstandigheden zijn dan gunstig voor de groei, aangezien het 
regenwater rijk is aan zuurstof. 

Dr P. K. PEERLKAMP: Hoe varieert de waterverbruilacoëfficiënt met het ontwikkelingsstadium 
van de plant? 



ANTWOORD: Hiervan is nog weinig bekend. De getoonde grafieken hebben alleen betrekking 
op de voliedige oogst. Wel is bekend, dat de waterverbruikscoëfficiënt niet in alle 
groeistadia even groot is. De literatuur op dit punt is evenwel niet eensluidend. 

Prof. Dr H. L. VAN DE SANDE BAEEWZEN en I r  J. BUTIJN: In hoeverre neemt de plant ook 
door de cuticula water op? 

ANTWOORD: Dit is zeer gering, zo het al gebeurt. Ook verwekte planten in water gedompeld 
nemen niets op. 

I r  P. DE GRUYTER: U hebt ons een grafiek getoond van het waterverbruik van verschillende 
gewassen in verschillende jaren, waaruit bleek, dat het verbruik het grootst was 
in droge jaren. Dit geldt toch alleen als het gewas een onbeperkte beschikking heeft 
over water, want in de practijk is het juist andersom. 

ANTWOORD: Uit de grafiek bleek, dat het waterverbruik per kg droge stof in de droge jaren 
het hoogst was; wanneer er een kleine opbrengst verkregen wordt, kan het absolute 
waterverbruik nog wel klein uitvalien. 



IV. AANPASSING EN SCHADE VAN HET GEWAS HAVER 

BIJ WATERGEBREK 

F. VAN DER P U U W  

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen 

(Beknopt overzicht) l 

Deze voordracht handelt over de uitkomsten van een onderzoek met een be- 
perkte doelstelling, nameïijk de vaststelling van de mate, waarin door het gewas 
haver schade wordt geleden bij een tijdelijke blootstelling aan sterke verdroging, 
en van de mogelijkheden, waarover deze plantensoort beschikt om een dergelijke 
invloed te weerstaan. 

De proef is zodanig opgezet, dat droogtepe~ioden van verschillende duur invallen 
op verschillende tijdstippen van de ontwikkeling. Nagegaan is de invloed op de 
grootte van de opbrengst (fig. 1) en de samenstelling van de oogst (fig. 2), de pro- 

korrelopbrengst FIG. 1. Schade welke door de korrelop- 
g/pot 

4 0  - brengst als gevolg van droogte- 
perioden is geleden. De duur van 
deze perioden, die in verschillende 
tijden vielen, bedroeg resp. 1, 2,3 
en 4 weken. De volgetrokken lijnen 
geven de invloed van de duur van 
de droogteperiode aan, stippel- 
Zijnen de invloed van perioden van 
dezelfde duur, die op verschillende 
tijdstip zijn ingevallen. De data 
bij de abscis hebben betrekking 
op de beëindiging van de droogte- 
periode. 

FIG. 1. Damuge d m e  to the grain yieW as 
a result of dry spellô. The  cz~ration 
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ductie van stof tijdens de ontwikkeling, de lengtegroei van stengel (fig. 3) en blad, 
en het opnemend vermogen van het wortelstelsel. Verder is aandacht besteed aan 
de klimatologische factoren, die op de verdamping invloed uitoefenen. In  bijgaande 
grafieken zijn de voornaamste uitkomsten aangegeven (fig. 4). 

l Het onderzoelr is uitvoerig gepubliceerd in Plant and Soil 1, 4 (1949) 303-341 onder de titel: 
Water relations of outs with special attention to the influence of periods of drought. 



s0 t FIG. 
s/* lo/a a/T 17/7 3!/7 

datum einde droogte 

korrelgewicht (grain weight) 
. . . . . . . . . . . . aantal halmen (number of stalks) 
- . - . -.-.- opbrengst (yield) - - - - - - - - - - korrels per pluim (grains per panick) 

FIG. 3. Invloed van droogteperioden 
van 2 weken op de opbrengst 
aan korrels en desamenstelling 
van de oogst, uitgedrukt in 
procenten van de uitkomsten 
bij constante ruime watervoor- 
ziening. De data hebben be- . 
trekking op het einde van 
een droogteperiode 

Influence of dnj  spells of 2 
weeks on the yield of grains 
and the composition of the crop, 
expressed i n  percentages of the 
yieEds with a constant ample 
water w p p l y .  The dates refer 
to the end of a dmj spel1 

Droogteperioden bleken de opbrengst van potten met haver belangrijk te ver- 
minderen, min of meer evenredig aan de duur van de droogte. Droogte invallend 
tijdens het schieten en de bloei bleek het schadelijkst (fig. 1). Vroege droogte deed 
minder krachtige zijhalmen afsterven, droogte tijdens de bloei verminderde het 
aantal korrels per pluim, late droogte de vulling van de korrels (fig. 2). Sterke reductie 
van een oogstbestanddeel kan ten dele opgevangen worden door sterkere ontwikke- 
ling van een ander. 

De stofproductie op een betrekkelijk droge grond wordt op den duur relatief 
beter dan op een steeds vochtige grond. Krijgt een onder ,,drogeu omstandigheden 
gegroeid gewas ruim water, dan is de groei aanmerkelijk krachtiger: inhalen van 
een tijdelijke achterstand is mogelijk. Zelfs bij zeer ernstige droogte komt de lengte- 
groei van blad en stengel (fig. 3) niet tot stilstand; na enige tijd komt zelfs sneliere 
groei dan bij ruime watervoorziening voor, hetgeen toe te schrijven is aan aanpassing 
aan een nieuwe evenwichtstoestand. 

Uit de vergelijking tussen de verhoudingen van waterverbruik en gevormde 
droge stof bij groei op ,,drogew en op ,,natteH grond bleek, dat op den duur op de 
droge grond per eenheid aanwezige stof onder bepaalde omstandigheden zelfs meer 
verdampt kan worden dan op natte grond, wat wijst op aanpassingen van het wortel- 
stelsel. Als gevolg van dit vermogen zich in verschillende opzichten aan te passen, 
is de schade van de oogst toch geringer, dan men aanvankelijk zou verwachten. 

De temperatuur bleek een zeer belangrijke invloed op het dagelijks waterverbruik 
te hebben (fig. 4), de luchtvochtigheid, de lichtintensiteit en de windsnelheid slechts 
een geringe. De temperatuurinvloed doet zich waarschijnlijk gelden op de water- 
permeabiliteit van de wortels. De bodemtemperatuur zou dus bij dit gewas van 
overwegende betekenis zijn. 1 

Deze veronderstelling wordt thans (Febr. '51) op grond van verder onderzoek ernstig betwijfeld. 



FIG. 3. Groei van ,,schijnstengel" 
en stengel bij constante 
ruime watervoorziening 
(getrokken lijn), vergeleken 
met de groei bij tijdelijk 
sterke droogte (stippel- 
lijnen). Pijltjes geven aan, 
dat de ruime watertoevoer 
is hervat. De cijfers rechts 
geven de lengte van het 
rijpe gewas aan. 

Development of ,,fake stalk" 
and stalk in case of constant 
and ample water s-upply 
(full line) a s  compared with 
the development during a 
very dry spel1 (dotted line) . 
Arrows show when the ample 
.uiater supply i s  resumed. 
T h  figures at right illu- 
stratethe length of themature 
crop. 
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verdamping glpot FIG. 4. Verband tussen de tempe- 
ratuur en de dagelijkse ver- 
damping bij verschillende 
relatieve vochtigheid van 
de lucht ( X ,  o, +, - rele 
tieve vochtigheid resp. 50, 
60, 70,  80%) 
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DISCUSSIE 

Prof. W. F. J. M. KRUL: Werden dergelijke proeven ook reeds genomen in extreme ornstandig- 
heden, zoals die b.v. in Curapao heersen ? Is  er een coördinatie met andere proeven 
op dit gebied elders? 

ANTWOORD: In  dit verband zijn nog maar weinig proeven genomen. De enige proeven, die 
bekend zijn, zijn die van VON SEELHORST, ca 50 jaar geleden genomen. Wel zijn 
er proeven genomen in Amerika, doch hier ging het er meer om wanneer er door de 
irrigatiedienst water moet worden gegeven aan de aanplantingen en dus niet om 
de invloed van de droogte. 

I r  P. DE GRWTER: De door inleider voor haver uiteengezette verschijnselen komen wonderwel 
overeen met die van het suikerriet op Java. Daar geeft men opzettelijk in het 
begin van de groei betrekkelijk weinig bevloeiingswater, opdat de wortels goed 
naar beneden zullen groeien. Daarna komt er een periode, waarin veel irrigatie- 
water gevraagd wordt, terwijl, &s het riet eenmaal bloeit, met veel minder water 
kan worden volstaan. 

Dr C. KRAMER: Kunt U een indruk geven van de statistische fluctuaties in Uw metingen van 
blad- en stengelgroei in verband met het aantal gebruikte planten per proef. 

ANTWOORD: De in de figuren weergegeven uitkomsten hebben betrekking op gemiddelden van 
8 waarnemingen. Uit de figuren bleek, dat gemiddelden van gelijk behandelde 
series zeer goed overeenstemden, zodat de betrouwbaarheid van de metingen groot is. 

I r  B. VERHOEVEN: Hoe is de geringe invloed van de windsnelheid op de transpiratie te verklaren ? 

ANTWOORD: Er is wel degelijk invloed van de wind op de transpiratie, maar alleen als men meet 
t.o.v. volkomen windstilte. De maximum transpiratie wordt bij een geringe wind- 
snelheid zeer snel bereikt, zodat een grotere windsnelheid verder slechts weinig 
invloed heeft. Bovendien speelt bij waarnemingen over langere duur de regeling 
door de huidmondjes een rol. 



V. WORTELONTWIKKELING EN DROOGTESCHADE IN HET GEWAS, 

I N  HET BIJZONDER OP GRASLAND 

M. A. J. GOEDEWAAGEN 

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.W.O., Groningen 

Wanneer op bouw- of grasland verschijnselen van watergebrek in het gewas 
worden waargenomen, is in sprekende gevallen een eenvoudig morphologisch onder- 
zoek van het wortelstelsel, gecombineerd met een profielonderzoek, vaak al voldoende 
om de oorzaak der droogteverschijnselen op het spoor te komen. Het verdient echter 
in het algemeen aanbeveling, aan het wortelonderzoek een hydrologisch onderzoek 
van de grond te verbinden, omdat anders de kans bestaat, dat de wortelwaarnemingen 
verkeerd worden geïnterpreteerd. Zo heeft BLAAUW door een gelukkige combinatie 
van deze beide richtingen van onderzoek kunnen aantonen, dat de bolgewassen 
op onze humusarme geestgronden, zelfs in jaren met normale regenval, in ,,opbrengst" 
achteruitgaan, wanneer het grondwater daalt beneden een diepte van 50 à 60 cm 
onder het maaiveld, doordat in dat geval te weinig wortels in de boven het grond- 
water gelegen capillaire zone konden doordringen. Hierop kon een advies worden 
gebaseerd, dat voor de bloembollencultuur in de omgeving van Lisse van grote 
betekenis is geweest. 

Omgekeerd loopt de agrohydroloog gevaar, op een dwaalspoor te geraken, 
wanneer hij bij de bestudering van verdrogingsproblemen te weinig aandacht zou 
schenken aan de beworteling van de gewassen, die op de betreffende grond worden 
verbouwd. Het kan nl. voorkomen, dat zich in het gewas verdrogingsverschijnselen 
voordoen, die niet zonder meer uit de hydrologische toestand van de grond kunnen 
worden verklaard. Niet zelden blijkt dan de verdroging het gevolg te zijn van een 
gebrekkige ontwikkeling van het wortelstelsel, die een eigenschap van het gewas zelf 
kan zijn dan wel veroorzaakt kan zijn door omstandigheden, die belemmerend 
hebben gewerkt op de wortelgroei. In het eerste geval dient verhoging van de grond- 
waterstand te worden overwogen, terwijl in het laatste geval de wortelgroei door 
doeltreffende cultuurmaatregelen moet worden bevorderd. De belemmeringen, die 
de wortels bij hun groei kunnen ondervinden, zijn velerlei. Enerzijds kunnen deze 
van mechanische aard zijn, b.v. indien er een ploegzool, een oerbank, een spalterlaag 
of andere structuurgebreken in de grond vo~rkomen, anderzijds kunnen er groei- 
stoornissen optreden, die niet zo direct uit het profiel af te lezen zijn of zelfs op 
geheel andere oorzaken berusten. Van deze laatste categorie werden door mij in 
de Tweede Technische Bijeenkomst van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek 
T.N.O. reeds enige voorbeelden besproken. 

Ditmaal zal een korte beschouwing worden gegeven over de wisselwerking tussen 
de groei der plantenwortels en de waterhuishouding van de grond, gevolgd door 
een uiteenzetting over de invloed der bemesting op de wortelontwikkeling aan de 
hand van enige voorlopige resultaten, die door mij zijn verkregen op een bemestings- 
proefveld, gelegen op een graslandperceel, dat in droge perioden in ernstige mate 
aan verdroging onderhevig is. Dit onderwerp werd voor deze voordracht gekozen, 
omdat in de practijk van de landbouw de bemesting veelal beschouwd wordt als 
een hulpmiddel, om de droogteschade te verminderen. 



Bij de opzet van een agrohydrologisch onderzoek, dat ten doel heeft meer inzicht 
te verkrijgen in de watervoorziening der gewassen, dient men zich allereerst reken- 
schap te geven van het bewortelingsvermogen der betreffende gewassen. 

Nog al te vaak vergist men zich in de diepte, die door de wortels der gewassen 
kan worden bereikt. Bij een onderzoek aan het Proefstation te Groningen werd 
waargenomen, dat gezonde aardbeiplanten, die 2 h 3 jaar oud zijn en in een goed 
doorluchte en goed ontwaterde, vochthoudende grond worden gekweekt, tot een 
diepte van minstens 90 cm rijk beworteld zijn. Een beperkt aantal wortels slaagde 
er zelfs in een diepte van 1,15 m te bereiken. De hydroloog zal dus met zijn vocht- 
bepalingen minstens even diep moeten gaan. VEIHMEIJER C.S., die een hydrologisch 
onderzoek deden op aardbeiakkers, doch in de mening verkeerden, dat aardbeien 
oppervlakkig wortelen, bemonsterden deze akkers aanvankelijk slechts tot een 
diepte van 60 cm. Na zekere tijd bleek het vochtgehalte in de bemonsterde laag 
(0-60 cm), dat aanvankelijk met de veldcapaciteit (vochtaequivalent) overeenkwam, 
tot de verwelkingscoëfficiënt gedaald te zijn, terwijl het gewas nog geen spoor van 
verwelking vertoonde, hetgeen deed vermoeden, dat de wortels dieper dan 60 cm 
in de grond gedrongen waren. Bij herhaling van het onderzoek tot een diepte van 
1,20 m werd ook beneden 60 cm een vochtonttrekking geconstateerd. De verwelkings- 
grens werd hier echter niet bereikt, hetgeen te verklaren is uit de op deze diepte 
aanwezige ijlere beworteling. I n  de grafieken van fig. 1 is het resultaat van dit vocht- 
onderzoek in beeld gebracht. 

CONRAD en VEIHMEIJER hebben het verband tussen de worteldichtheid en de 
vochtonttrekking nagegaan bij Sorghum - een in Amerika verbouwde graansoort - 
op hoog gelegen zavelgrond, die door de winterregens tot op grote diepte was be- 
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vochtigd en waarvan het vochtgehalte in het vroege voorjaar overeenkwam met 
de veldcapaciteit. Het gewas kwam goed tot ontwikkeling, niettegenstaande er 
in de zomermaanden geen regen visl. Toen de planten in bloei stonden en er vocht- 
bepalingen werden verricht, bleken er aan de diverse bodemlagen ongelijke hoeveel- 
heden water onttrokken te zijn, die verband hielden met de wortelontwikkeling. 
In het centrale en rijkst vertakte gedeelte van het wortelstelsel was de verwelkings- 
grens bereikt, in de periferie van het wortelstelsel, waar de grond minder intensief 
doorworteld was, bleek de vochtonttrekking op en af te gaan met de worteldichtheid, 
terwijl buiten het wortelstelsel het vochtgehalte nog steeds overeenkwam met de 
veldcapaciteit. Alleen bij de oppervlakte van de grond werd het vochtgehalte ten 
gevolge van evaporatie lager gevonden dan de verwelkingsgrens. 

Uit de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd, dat er in gronden, 
waarvan het vochtgehalte overeenkomt met of lager is dan de veldcapaciteit (een 
waarde, die overeenkomt met het z.g. vochtaequivalent) bij wateronttrekking door 
de wortels en bij daling van het vochtgehalte in de rhizosfeer zo goed als geen aan- 
vulling van water uit de uiteraard vochtigere omgeving tot stand komt. 

De wortels zijn onder deze omstandigheden voor hun wateropilame aangewezen 
op het capillair gebonden bodemvocht, waarmee de absorberende opperhuidcellen 
in aanraking komen. Een belangrijke rol spelen daarbij de wortelharen, daar zij 
de wortel in contact brengen met meer vehjderde, vochthoudende bodemcapillairen 
en zodoende het werkzame oppervlak der wortels vergroten. De werkingssfeer der 
wortels is echter beperkt, doordat de wortelharen meestal niet lang zijn. Zo bleek 
ons de gemiddelde lengte der wortelharen bij granen ongeveer mm en bij aard- 
appelen niet meer dan circa l/, mm te bedragen. Gezien de geringe actieradius der 
wortels, is het te verwachten, dat bij sterk verdampende planten het vochtgehalte 
van de grond in de directe omgeving van het behaarde gedeelte der wortels snel zal 
dalen tot de verwelkingscoëfficiënt, indien het watertekort niet door regenval wordt 
aangevuld. De wortelgroei en de wortelvertakking alsmede de vorming van nieuwe 
wortelharen moet dus voortgang vinden, wil het gewas in droge perioden blijvend 
in zijn waterbehoefte kunnen voorzien. 

Voor de watervoorziening van het gewas is de wortelgroei dus van zo groot 
belang - niet het minst in de diepere bodemlagen -, dat hierbij een ogenblik moet 
worden stil gestaan. Er dient dan vooropgesteld te worden, dat in ons klimaat de 
herfst- en wintermaanden in het algemeen genoeg neerslag geven om in het water- 
tekort, dat in het voorafgaande seizoen onder invloed van het gewas in de grond 
is ontstaan, zodanig te voorzien, dat een vochtgehalte wordt bereikt, dat op zijn 
minst met de veldcapaciteit overeenkomt. Daar er reeds op geringe diepte practisch 
geen water door evaporatie uit de grond verloren gaat, treffen de wortels overal 
in de grond voldoende water aan om, indien ook de andere omstandigheden daartoe 
medewerken, een redelijke wortelgroei mogelijk te maken, behalve eventueel bij de 
oppervlakte van de grond, waar het vochtgehalte door evaporatie min of meer 
gedaald kan zijn. Pas wanneer in een of andere bodemlaag een dicht wortelnet tot 
stand is gekomen en al het beschikbare water door de wortels daaraan is onttrokken, 
komen de wortelgroei en de wortelvertakking tot stilstand, doordat de worteltoppen 
bij de heersende zuigspanning van het bodemvocht (PF = 4,2) het voor de wortel- 
groei benodigde water niet meer kunnen opnemen. Dat de wortels dan niet verder 
kunnen groeien werd bewezen door VEIEMELTER en HENDRICKSON, die proefonder- 
vindelijk konden aantonen, dat de wortels van onze landbouwgewassen, die in een 



vochtige grond tot ontwikkeling zijn gekomen, niet in een droge laag kunnen door- 
dringen, wanneer het vochtgehalte van de droge grond overeenkomt met of daalt 
beneden de verwelkingscoëfficiënt, een resultaat, dat overeenkomt met een ervaring, 
die door mij werd opgedaan bij tarwe, die gekweekt werd in een vochtige grond, 
die rustte op een (droge) ondergrond, waarvan het vochtgehalte beneden de ver- 
welkingscoëfficiënt was gelegen (fig. 2). 

Voor een goed begrip van deze zaak dient vermeld te worden, dat de lengtegroei 
der wortels tot stand komt, doordat 
er in het uiterste gedeelte van de FIG. 2. De wortels, gegroeid 

achter glas, dringen worteltop een groot aantal kleine, niet in de drogo 
embryonaal gebouwde (z.g. meriste- groiid door 
matische) cellen gevormd worden, 
die door middel van osmose, waarop 
hier niet dieper kan worden inge- 
gaan, water uit de grond opnemen 
en daarbij een enorme volumever- 
meerdering vooral in de lengterich- 
ting der wortels ondergaan (celstrek- 
king) . Intussen worden er door deling 
nieuwe meristeemcellen gevormd, 
hetgeen mogelijk wordt gemaakt 
door aanvoer van organische stoffen 
uit de bovengrondse organen. Zo- 
doende zijn er in een gezonde wor- 
teltop steeds cellen voorhanden, die FIG. 2. The roots grmn 
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volg, dat de wortels lange tijd kunnen TARWE soil 
doorgaan met groeien en steeds ver- 
der in de grond kunnen doordringen, zolang er in de omgeving der worteltoppen 
voldoende water voor de celstrekking beschikbaar is. 

Natuurlijk is de aanwezigheid van water niet de enige voorwaarde voor de wortel- 
groei. Daar hiervoor ook organische stof nodig is, werken alle omstandigheden, die 
de koolzuurassimilatie der bovengrondse organen benadelen, zoals vreterij en ziekte 
in het gewas, tevens remmend op de wortelgroei. In  de directe omgeving moeten de 
wortels bovendien kunnen beschikken over zuurstof, een voorwaarde, waaraan op 
gronden, die een overmaat aan water bevatten of in een slechte structuurtoestand 
verkeren, niet altijd wordt voldaan. Ook kan er op natte gronden wortelbeschadiging 
optreden door ophoping van koolzuur. Reeds werd gezegd, dat er in de grond op 
geringe diepte verdichtingen kunnen voorkomen, die het indringen van de wortels 
in de ondergrond verhinderen, waardoor het gewas van de watervoorraad in de onder- 
grond wordt afgesneden. Ook de grondsoort is van invloed op de wortelgroei. In  een 
humusarme zandgrond staat de groei en de vertakking der wortels meestal achter 
bij de wortelontwikkeling in een humusrijkere gr6nd of in klei. Op een humusarme 
zandgrond werkt de beperkte wortelgroei extra nadelig omdat er in deze grond veel 
minder water voor het gewas beschikbaar is dan in gronden, die wegens het hogere 
gehalte aan klei of humus meer water kunnen vasthouden. 

Zeer nadelig voor de wortelgroei kan een zandlaag zijn, die zich op een zekere 
diepte onder een humusrijkere zandlaag of onder een kleilaag bevindt. Dit is in 



beeld gebracht in fig. 3, waar de wortels van aardbeien op een bedrijf in Paterswolde 
in Februari 1949 slechts tot een diepte van circa 60 cm in de grond gedrongen zijn, 
doordat zij afstuitten op een zandlaag, die zich onder de ongeveer 60 cm dikke 
humeuze laag bevond. 

FIG. 3. 
Wortels van aardbeien (Febr. 
1949) in humeuze zandgrond 
te Paterswolde dringen niet 
in de humusarme ondergrond 
door. In  droge zomers heeft 
het gewas gebrek aan watar 

FIG. 3. 
Strawberry roots (Febr. 1949) 
in humous sandy soil at 
Patermolde do not penetrate 
into the subsoil which is poor 
i n  humus. In dry sum9ners 
the crop swffers from lach of 
water 

In  een droog voorjaar treedt hier droogteschade op (kleine, harde vruchten), 
doordat het capillair opgestegen grondwater de humeuze laag nauwelijks kan be- 
reiken. Dit is grafisch weergegeven in fig. 4 door de twee krommen, die met de letter 
N zijn aangeduid. 

Men ziet de kromme der vochtgehalten (N, links) tot op een diepte van 60 cm 
onder het maaiveld geleidelijk dalen, een daling, die gelijke tred houdt met de afname 
van het humusgehalte (N, rechtse figuur). Ondanks de verdere daling van liet humus- 
gehalte ziet men de vochtkromme (N) beneden 60 cm stijgen ten gevolge van de 
capillaire opstijging van het grondwater, waarvan het gewas evenwel niet kan pro- 
fiteren. Op het moment der waarneming reikte de capillaire zone bij N tot de grens 
van humus en zand. I n  het groeiseizoen, wanneer het grondwater lager staat, zijn de 
wortels door een droge zandlaag van de capillaire zone gescheiden. - Op een ander 
gedeelte van dezelfde akker werd nooit last van droogte ondervonden. De Z-krommen 
in de figuur, die hierop betrekking hebben, laten zien, dat het humusgehalte en de 
beschikbare hoeveelheid vocht - vooral beneden 40 cm - hier veel hoger zijn 
dan op het gedeelte van de akker, waar het gewas in droge zomers aan watergebrek leed. 



Bijzondere aandacht verdient de bemesting van de grond, daar hiervan een grote 
invloed op de wortelontwikkeling kan uitgaan. Zoals reeds werd opgemerkt, is het 
een oude ervaring in de practijk van de landbouw, dat de gewassen in droge zomers 
op een vruchtbare grond minder nadeel van de droogte ondervinden dan wanneer de 
grond onvoldoende is bemest. I n  Duitsland kon deze ervaring door BUNGER, GERICXE 

FIG. 4. Vocht- en humusgehalten in verschillende bodemlagen op een aardbei-alker te Paters- 
wolde (Febr. 1949). 
N = noordzijde van de akker (ìijdt in droge zomers aan droogte. Vgl. het profiel in fig. 3). 
Z = zuidzijde van de akker (geen droogteschade) 
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, FIG. 4. ~Moisture and humus contents in different soil strata, in a strawberry orchard at Paterswolde 
(Febr. 1949). 
N = north side of the orchard (suffers from lach of water in dry summers. Compare profile 

in fig. 3 ) .  
Z = south &de of the orchard (no damage through drought) 

en GERLACH door middel van pot- en veldproeven worden bevestigd. Door GERICKE 
en GERLACH werd waargenomen, dat op droge, onvruchtbare gronden door bemes- 
ting een opbrengstvermeerdering wordt teweeggebracht, die niet zelden ver uitgaat 
boven de opbrengststijging, die door een betere vochtvoorziening van de grond tot 
stand komt. Zo werd door GERLACH in een gebied met weinig neerslag (50 cm per 
jaar) door kunstmatige beregening van een droge, onvruchtbare grond bij rogge een 
opbrengststijging van 9% vastgesteld, terwijl de opbrengst door bemesting van 
dezelfde droge grond zonder beregening met een bedrag van 51 % kon worden ver- 
meerderd. Bij suikerbieten bedroeg de opbrengstvermeerdering door beregening 
en bemesting resp. 9 en 21%, bij aardappelen 10 en 11%, bij haver resp. 49 en 20%, 
zodat alleen in het laatste geval de watergift een groter effect heeft gesorteerd dan 
de bemesting. 

Het ligt voor de hand, dat er door de planten op de bemeste grond wegens de 
krachtigere ontwikkeling der bovengrondse organen hogere eisen worden gesteld 
aan de in droge tijden uiteraard beperkte watervoorraad in de grond. Dat hieraan 
voldaan kan worden, wordt veelal toegeschreven aan de rijkere wortelontwikkeling 



in de bemeste grond. Inderdaad treft men in een vruchtbare grond in de regel meer 
wortels aan dan in een arme grond en doorgaans is dit tot op grote diepte in de 
gehele doorwortelde bodemzone het geval. 

Hierbij moet echter bedacht worden, dat de hoeveelheid wortels met de mestgift 
in de regel in geringere mate toeneemt dan de massa der bovengrondse delen. Er 
treedt met de bemesting meestal een stijging op in de gewichtsverhouding van 
,,spruit9' en ,,wortelH (sprlw), die vooral biJ toediening van stikstof en doorgaans 
in mindere mate ook bij fosfaatbemesting duidelijk aan de dag treedt. In tegen- 
stelling hiermee ondergaat bij stijgende kalibemesting het sprlw-quotiënt dikwijls 
geen verandering. Het resultaat is, dat een NPK-bemesting op een arme grond meestal 
met een relatieve daling der wortelmassa (d.i. met een stijging van het spr/w-quotiënt) 
gepaard gaat. 

Neemt men aan, dat de door de bemesting veroorzaakte vergroting van het blad- 
apparaat met een evenredige stijging van het waterverbruik gepaard gaat, dan 
vraagt men zich af, hoe bij de meermalen geconstateerde relatieve achterstand in 
de wortelontwikkeling en de daarmee samengaande relatief geringere beschikbaar- 
heid van het bodemvocht in een periode van droogte aan deze grotere waterbehoefte 
kan worden voldaan. Weliswaar bereiken de wortels OD bemeste Dercelen, vooral ,. 
onder invloed van het fosfaat, veelal een grotere diepte dan op overeenkomstige, 
onbemeste akkers, maar, hoewel dit een voordeel kan zijn op gronden met niet t e  
diepe waterstand, lijkt het niet waarschijnlijk, dat dit op hoog gelegen gronden, 
waar zelfs de diepste wortels de capillaire zone niet kunnen bereiken, enig gewicht 
in de schaal legt. 

Het is niet ondenkbaar, dat de waterbehoefte op vruchtbare gronden relatief 
geringer is dan op armere gronden en dat de gewassen om deze reden met een relatief 
geringere wortelmassa kunnen volstaan. Het bekende feit, dat de relatieve water- 
verbruiksfactor (g verdampt water per g gevormde droge stof) bij toenemende 
vruchtbaarheid van de grond een daling kan ondergaan, geeft steun aan deze ver- 
onderstelling. 

Bij dit alles mag echter niet over het hoofd worden gezien, dat het wortelgewicht 
een weinig betrouwbare maat is voor het werkzame oppervlak van het wortelstelsel. 
Niet zelden gaat de bemesting gepaard met een vermeerdering van het aantal fijn 
gebouwde zijwortels, waardoor het absorptieve worteloppervlak aanzienlijk kan 
stijgen, zonaer dat dit in een noemenswaardige stijging van het wortelgewicht tot 
uiting komt. In hoeverre het absorptie-oppervlak van het wortelstelsel beïnvloed 
wordt door de bemesting, is - voorzover ik weet - tot dusver niet nauwkeurig 
nagegaan, hetgeen begrijpelijk is, daar het bepalen van het werkzame worteloppervlak 
een zeer tijdrovende en moeilijk uitvoerbare bezigheid is, waarbij nog komt, dat de 
wortels meestal niet over de gehele lengte actief werkzaam zijn b$ de-wateropname. 

Indien men - in plaats van het spruitgewicht met het wortelgewicht - het 
oppervlak der bovengrondse delen met het werkzame worteloppervlak zou verge- 
lijken, dan zou wel eens kunnen blijken, dat het worteloppervlak onder invloed der 
fosfaatbemesting in dezelfde verhouding of misschien zelfs in sterkere mate toeneemt 
als het oppervlak der transpirerende organen. Het is echter twijfelachtig, of dit 
ook voor de stikstofbemesting wel altijd zal blijken op te gaan. Vaak neemt onder 
invloed van de stikstof bij toenemend spruitgewicht he t  wortelgewicht niet alleen 
relatief doch ook in absolute zin dermate af, dat dit ook in de oppervlakteverho~ing 
van spruiten en wortels wel eens tot uiting zou kunnen komen. 



Ook ten aanzien van het grasland is men in de practijk de mening toegedaan, 
dat onvoldoende bemeste percelen in zomers met geringe regenval meer aan ver- 
droging onderhevig zijn dan grasland, dat in een goede vruchtbaarheidstoestand 
verkeert. Wanneer in neerslagarme zomers het grasland verdroogt, wordt dan ook 
in de landbouwpers herhaaldelijk gewezen op de noodzakelijkheid om het land in het 
vervolg beter te bemesten, daar dergelijke calamiteiten op deze wijze zouden kunnen 
worden voorkomen. Niet zelden wordt daaraan toegevoegd, dat de wortelontwikke- 
ling door de bemesting, in het bijzonder door de fosforzure meststoffen, zou worden 
bevorderd en de droogteresistentie van het grasgewas daardoor zou worden verhoogd. 

Hierover is thans aan het Landbouwproefstation te Groningen een wortel- 
onderzoek gaande op een bemestingsproefveld te Marum, dat enige jaren geleden aan- 
gelegd is op een perceel grasland op zandgrond, dat zo hoog boven het grondwater is 
gelegen, dat de graswortels voor de wateropname geheel op het z.g. hangwater zijn 
aangewezen. Hoewel dit onderzoek nog niet is beëindigd en de verkregen resultaten 
nog een voorlopig karakter dragen, is uit de tot dusver verrichte waarnemingen 
wel reeds gebleken, dat de verdroging op grasland veelal te lichtvaardig aan de 
vermeende gebrekkige wortelontwikkeling wordt toegeschreven. 

Dit neemt niet weg, dat de opvatting in de practijk, dat de verdroging op be- 
meste grond minder erg is dan op een arme grond, in de droge zomer van 1947 op 
dit proefveld ten volle kon worden bevestigd. Toen begin Juli het gras begon te 
verdrogen, bleek al spoedig, dat de verdroging het ergst was op de geheel onbemeste 
veldjes en dat zowel stikstof, forfor als kali het grasdek minder vatbaar had gemaakt 
voor verdroging (tabel 1, laatste kolom). Er was in dit opzicht een goede overeen- 
stemming tussen de parallelveldjes dezer objecten. 

De cijfers in de tabel geven de gemiddelde waarden der objecten weer. 

TABEL 1. Bemestingsproefveld op oud grasland (zandgrond) te Marum (Pr 646) 

TABLE 1. Expe~imenta6 plot for manuria8 treatment of old grccssland (aandy soil) at M a m r n  
(Pr 646) 

Bemesting der 
veldjes 

NPKCa . . . . .  
=Ca . . . . . .  
NPCa . . . . . . .  
PKCa . . . . . .  
Ca . . . . . . . .  

Beschouwen wij de opbrengstcijfers in deze tabel, dan is het duidelijk, dat de 
grond een grote behoefte heeft aan stikstof en kali. In overeenstemming hiermee 
werden op de NPCa- en de Ca-veldjes bij chemisch onderzoek van de grond tot op 
grote diepte kaliwaarden gevonden, die zeer laag zijn, als men weet, dat het kali- 
getal voor een maximale grasopbrengst wel 50 & 60 moet bedragen (zie tabel 2). 
Opmerkelijk is echter de betrekkelijk hoge opbrengst op de NKCa-veldjes in tabel 1, 
niettegenstaande er volgens tabel 2 in de zodelaag van deze veldjes een groot gebrek 
aan fosfaat .werd geconstateerd (P-citroenzuurgetal circa 15 tegenover een optimum 
van 50 à 60). Er werd echter in de ondergrond op een diepte van 40 tot 60 cm beneden 

Gem. grasopbrengst 
Ie snede 2215 '47 

(relatief) 

100 
94 
50 
45 
32 

:tdd,"2 
met gras in % 

1515 '47 

78 
73 
52 
40 
3 1 

Gem. oppervlakte 
verdord gras in 

i6/8 '47 

27 
32 
39 
43 . 
53 



het maaiveld een grote hoeveelheid fosfaat aangetroffen. Op het eerste gezicht is 
men geneigd te veronderstellen, dat de wortels in deze fosfaatrijke laag zijn inge- 
drongen en hieruit het tekort aan fosfaat hebben aangevuld. Dat de wortels op dit 
proefveld inderdaad diep gaan, is te zien in fig. 5. 

Uit tabel 2 bliikt echter, dat slechts circa 6% 

- 
FIG. 5. Beworteling op een volledig van het wortelst~lsel in deze laag is doorgedron- 

- bemest veldje (NPKCa) van een be- 
mestingsproefveld op zandgrasland. gen' 

Het perceel lag hoog boven het Opgemerkt dient te worden, dat het geringe 
grondwater opbrengstverschil tussen de veldjes NKCa en 

NPKCa ook verband kan hebben gehouden met - 
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Fm. 5. R O O ~  development i n  a weg- 

de zeer gunstige weersgesteldheid en de vrij 
hoge temperatuur U1 het voorjaar van 1947. In 
jaren met een normale, vrij koele lente werd nl. 
op dit proefveld bij de le  snede meestal een 
grote achterstand in opbrengst op de NKCa- 
veldjes waargenomen. In alle jaren kwam echter 
bij de volgende sneden de opbrengst dezer 
veldjes die der NPKCa-veldjes steeds meer 
nabij. Dit is een vrij algemeen verschijnsel op 
fosfaatarm grasland, ook wanneer er in de on- 
dergrond geen fosfaatreserve voorkomt, zodat 
nog nader onderzocht zal moeten worden, in 
hoeverre de fosfaatrijke ondergrond op de in 
tabel 1 vermelde, ~j hoge opbrengst bij NKCa 
van invloed is geweest. 

Wat de verdroging betreft, deze bleef in de 
zomermaanden van 1947 op alle veldjes beperkt 
tot een aantal grillig gevormde plekken van 
wisselende grootte, waar het gras volkomen 
verdord en afgestorven was. In plaats van met 
het groen gebleven gras een fijn mozaïek te vor- 
men, wisselden dus meer of minder grote plak- 
katen geel gras af met plekken, waar het gras 
normaal was, al was het nog levende, groene 
gras op alle veldjes ten gevolge van de droogte 
zeer sterk in groei achtergebleven. Alleen op de 
veldjes, die geen stikstof hadden ontvangen, 
was het gele gras wat regelmatiger tussen het 

fertilized plot ( N P K C a )  of a fertilizer groene gras verdeeld. 
field On sandy gra8szand. Aanvankelijk werd verondersteld, dat er op 

The surface of the plot was wel1 above 
the level of the grounclwater de verdroogde plekken grassoorten voorkwamen, 

die gevoeliger varen voor droogte dan de soorten 
op de groene plekken. Bij nader onderzoek bleek er echter geen noemenswaardig 
verschil in soortensamenstelling tussen de groene en gele gedeelten te bestaan. Zo- 
wel het groene als het verdorde gras bestond voor een groot deel uit veldbeemdgras 
en rood zwenkgras, twee soorten, die als droogteresistent bekend staan en die op 
dit voor verdroging zo vatbare perceel dan ook een belangrijke plaats innamen. 

Toch bleken deze grassen op de gele plekken geheel afgestorven te zijn. Na het 



TABLE 2. Root development i n  the comecutive soìl layers of an  experimental grasland plot at Marum 
to which no fertilizers of any kind have been applied. March 1947 ( P r  646) 

TABEL 2. Wortelontwikkeling in de opvolgende grondlagen van een geheel onbemest veldje op 
een graslandproefveld te Marum, Maart 1947 (Pr 646) 

Wortel- 
Laag cm Profisl 

O - 5 . . . . .  15 16 10,8 
5 - 1 0 . .  . . .  20 13 

23 9 Humeuze laag 
10-20 . . . . . 
20-30 . . . . . 17 7 10,O 

doorkomen van de regen in de maand November herstelde het grasdek zich echter 
volkomen. Alleen struisgras, dat op dit proefveld naast veldbeemd en rood zwenk- 
gras veel voorkwam, scheen na het herstel van de grasmat op de voormalig gele 
plekken iets afgenomen te zijn. Blijkbaar hebben de ondergronds3 stengeldelen 

30-40 . . . . . 
40-50 . . . . . 
50-60 . . . . . 
Dieper dan 60 . 

van deze grassoört in de zomermaanden enigermate van de droogte geleden in tegen- 
stelling met veldbeemdgras en rood zwenkgras, waarvan de ondergrondse organen 
de droogte goed hadden doorstaan. 

Daar de botanische samenstelling geen verklaring kon geven van de plaatselijke 
verdroging, lag het voor de hand, deze toe te schrgven aan plaatseïijke verschillen 
in de beschikbaarheid van het water in de grond. Hierbij werd gedacht aan een 
ongelijke verdeling van de humus over het proefveld en aan het plaatselijk voor- 
komen van verdichtingen of aan andere voor de wortelgroei storende lagen in het 
bodemprofiel. Er werden echter noch in het humusgehalte noch in de bouw en de 
eigenschappen van het profiel verschillen gevonden, die een verklaring konden 
geven van de ongelijke verdroging. Ook bleek er in de wortelontwikkeling geen ver- - - 

Schil van betekeks- tussen d e  en gele plekken te bestaan. 
Na enig zoeken bleek de verdroging ten slotte door kleine hoogteverschillen 

op de veldjes veroorzaakt te zijn. Bij waterpassing werden drie weinig in het oog 
lopende, zwakke ruggen op de veldjes gevonden, waarop bij nader onderzoek meer 
gras verdord bleek te zijn dan op de lager gelegen stroken. Klaarblijkelijk is het 
regenwater tijdens de hevige, hoewel weinig talrijke regenbuien, die kenmerkend 
waren voor de droge zomer van 1947, op de hogere gedeelten nauwelijks in de grond 
gedrongen en merendeels afgevloeid naar de lagere plekken, waardoor een verdorren 
en afsterven van het gras op deze plekken werd voorkomen. Opmerking verdient, 
dat de ruggen en dalen bij oppervlakkige beschouwing niet duidelijk in het ver- 
drogingsbeeld der veldjes tot uiting kwamen en daardoor aanvankelijk aan onze 
aandacht zijn ontsnapt. Dit vond zijn oorzaak in de omstandigheid, dat het bodem- 
relief zowel op de ruggen als in de voren oneffenheden en andere onregelmatigheden 
vertoonde, waardoor er op de ruggen tussen het verdorde gras een aantal groene 
plekken en in de grotendeels groene voren nog veel plekken met verdord gras werden 
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aangetroffen. I n  één der voren, die naar één kant een geringe, voor het oog onzicht- 
bare helling vertoonde, was het gras dienovereenkomstig alleen op het laagste 
gedeelte van deze ,,gootM groen gebleven. In  fig. 6 is de localisatie der groene en gele 
plekken op één der veldjes in beeld gebracht. 

FIG. 6. Kleine hoogteverschil- 
len gaven op zanclgras- 
land aanleiding tot een . 
pleksgewijze verdroging 
donker gearceerd = 

groen gras 
blanco = geel, verdord 

gras 

FIG. 6. Slight differences in  
level on sandy graasland 
resulted in a local wither- 
ing of the gras8 cover. 
dark shade = green grass 
blank = yellow, withered 

grms 

De groene gedeelten zijn gearceerd, de gele blanco gelaten. 
De daaronder afgebeelde hoogtekromme laat de hoogteverschillen in cm zien van 

links naar rechts (west naar oost). De getallen onder de grafiek geven het percentage 
aan verdroogd gras weer op de hoge resp. lage stroken van het veldje. Men houde 
in het oog, dat de hoogtekromme het gemiddelde voorstelt van een groot aantal 
achter elkaar gelegen west-oost gerichte- hoogtekrommen, die alle in grote trekken 
hetzelfde beeld, opleverden. De kleine onregelmatigheden, die de afzonderlijke 
krommen te zien gaven, zijn uiteraard in de gemiddelde hoogtekromme vereffend. 

De vraag rijst nu, hoe het komt, dat de verdroging op de volledig bemeste veldjes 
(NI'KCa) minder ernstig is geweest dan op de onvolledig bemeste veldjes (NPCa, 
NKCa, PKCa) en waarom op de geheel onberneste veldjes (Ca) de verdroging een 
nog groter oppervlak heeft beslagen (tabel 1, laatste kolom). Aan verschillen in 
het bodemreliëf behoeft hier niet te worden gedacht, daar dit op alle veldjes ongeveer 
gelijk was aan dat van fig. 6 en de verdroging op de uiteraard verspreid liggende 
parallelveldjes dezer objecten in gelijke mate werd geconstateerd. De waargenomen 
verschillen in verdroging naar gelang van de bemesting bleken te berusten op de 
omstandigheid, dat de verwelking van het gras op de beter bemeste veldjes a.h.w. 
meer beperkt is gebleven tot de koppen en ruggen der hogere gedeelten dan op de 
minder goed bemeste veldjes het geval was. Vergelijkt men nu de cijfers der ver- 



droging met die der bedekking in tabel 1, dan is men geneigd, een oorzakelijk verband 
aan te nemen tussen de dichtheid van het grasdek en de mate van verdroging. 
Gegevens in de ecologische literatuur maken het inderdaad waarschijnlijk, dat een 
ijle begroeiing op grasland de verdroging kan bevorderen, doordat de zonnestralen 
dan kunnen doordringen tot de grond en deze zodanig kunnen verhitten, dat er 
door evaporatie een ernstig tekort aan water in de zodelaag kan ontstaan. Daarbij 
komt, dat een dichte begroeiing het voordeel kan hebben, dat wegens de grotere 
relatieve vochtigheid en de lagere temperatuur in het gewas de verdamping wordt 
gereduceerd. Het verdrogingsbeeld stemde op alle veldjes hierin overeen, dat het 
gras in de ,,kommenH groen gebleven is. Ondanks de ijle begroeiing was dit ook 
op de slecht bemeste veldjes het geval. Op de hellingen daarentegen, waar de vocht- 
condities geleidelijk minder gunstig werden, is er op de slecht bemeste veldjes blijk- 
baar eerder verdroging opgetreden dan op de veldjes, die beter bemest en daardoor 
dichter met planten bezet waren. Dit is de reden, waarom het oppervlak der ge- 
zamenlijke verdorde plekken op de onvoldoende bemeste veldjes groter was dan 
op de vruchtbaardere veldjes van het proefveld. Had het af en toe niet flink geregend 
of was er later gemaaid, dan zouden ook de ,,kommenH niet aan verdroging ontkomen 
zijn, al zou het gras op de beter bemeste veldjes langer hebben stand gehouden. 
Dat de verdroging op het zandgrasland in Brabant in 1947 zo veel erger is geweest 
dan in het noorden van het land, zal wel aan de geringere regenval en de latere tijd 
van maaien toegeschreven moeten worden. Dit behoeft echter niet uit te sluiten, 
dat de grotere droogteresistentie van het gras op de bemeste veldjes toch verband 
heeft gehouden met de wortelontwikkeling. Indien er b.v. ten gevolge van de be- 
mesting in vergelijking met de grasgroei, ook in de diepere bodemlagen, meer worteks 
tot ontwikkeling zouden komen, zou dit betekenen, dat het grasgewas in tijden van 
droogte voor de wateropname minder afhankefijk zou worden van de zodelaag. I n  
dat geval zou het verdrogingsgevaar bij uitdroging van de zodelaag aanzienlijk 
worden verminderd, al dient hierbij in het oog te worden gehouden, dat de om- 
standigheden voor de wateropname op oud grasland in vergelijking met de situatie 
op bouwland ongunstig zijn, omdat de waterbehoefte op grasland groter is en het 
grasgewas wegens de relatieve overmaat aan wortels in de bovenste lagen van de 
grond, voor de wateropname in hoofdzaak op de bovengrond is aangewezen. 

Daar over de invloed van de bemesting op de wortelontwikkeling op grasland 
zeer weinig bekend is, hebben wij hierover op het bemestingsproefveld gegevens 
verzameld en wel op dezelfde veldjes, waarvan in tabel 1 de verdrogingscijfers voor 
het jaar 1947 zijn opgegeven. Daartoe werden op deze veldjes tot een diepte van 
70 cm een aantal grondmonsters van bepaald volume genomen en hierin de hoeveel- 
heid wortels bepaald. Dit geschiedde in December van het jaar 1947 en werd in 
Maart 1948 herhaald, waarbij overeenkomstige verschillen werden verkregen. 

Een foutenberekening leidde tot de conclusie, dat het aantal boringen per veldje 
(15 per y4 are) voldoende is geweest om de invloed van de bemesting op de wortel- 
ontwikkeling met bevredigende nauwkeurigheid vast te stellen. De uitkomsten zijn 
in tabel 3 samengevat. Zij hebben betrekking op de Decemberbemonstering en 
geven het gemiddelde drooggewicht der wortels per boring op de diverse veldjes 
weer voor een laagdikte van 70 cm en een bodemoppervlak van 38,5 cm2 (diameter 
van de boor 7 cm). Ter vergelijking is de relatieve grasopbrengst op 22 Mei 1947 
in de tabel opgenomen. Na deze eerste .snede is de grasproductie in 1947 zo gering 
geweest, dat er de hele zomer niet meer kon worden gemaaid. 



TABEL 3. Hoeveelheid wortels tot een diepte van 70 cm per 38,s cm2 bodemoppervlak (Dec. 1947) 
alsmede de relatieve grasopbrengst (Mei 1947) op de diverse veldjesvanhetproefveld. 

TULE 3. Arnoumts of roots to a depth of 70 cm (soil area 38.5 cma) wel1 as the relative grass 
yield on the varioua plots of the experintental field. 

Wortels luchtdroog (in mg) . . . . . 
Grasopbrengst (relatief). . . . . . . . 

Allereerst dient de aandacht gevestigd te worden op het betrekkelijk hoge wortsl- 
gewicht op veldje NKCa in tabel 3, dat slechts weinig verschilt van de wortelopbrengst 
op veldje NPKCa. Dit hoeft niet te verwonderen, daar ook de grasopbrengst dezer 
veldjes slechts weinig heeft verschild. Hoe de wortels op een werkelijk fosfaatarm 
grasland op de P-bemesting reageren, kan dus aan de hand van dit materiaal helaas 
niet worden beoordeeld. Hieruit kan echter de gevolgtrekking worden gemaakt, 
dat er op het geheel onbemeste veldje (Ca) feitelijk genoeg .fosfaat beschikbaar is 
geweest en dat wij dit veldje dus als een PCa-veldje kunnen beschouwen. Dit heeft 
het voordeel, dat wij ons nu een des te vollediger beeld kunnen vormen van de invloed 
van de stikstof en van de kali op de wortelontwikkeling. Immers het onbemeste 
veldje (Ca) kan nu worden ingeschakeld om de invloed van kalium bij afwezigheid 
van stikstof en de invloed van stikstof bij afwezigheid van kalium vast te stellen. 
Hiertoe moet het wortelgewicht van kolom 1 met kolom 2 resp. kolom 1 met kolom 3 
worden vergeleken. Om de werking van kalium bij aanwezigheid van stikstof en 
die van stikstof bij aanwezigheid van kalium te kunnen beoordelen vergelijke men 
in tabel 3 de kolommen 3 en 4, resp. 2 en 4. Dit is gebeurd in tabel 4. 

Het opmerkelijkste resultaat van tabel 3 is wel, dat de wortelgewichten aller- 
minst parallel gaan met de grasopbrengsten. De hoogste wortelopbrengst werd 
verkregen op het PKCa-veldje in plaats van op veldje NPKCa, de laagste op veldje 
NPCa in plaats van op het onbemeste veldje (Ca). Dit blijkt veroorzaakt te zijn, 
doordat kalium (zowel bij aanwezigheid als bij afwezigheid van stikstof) de wortel- 
groei heeft bevorderd, terwijl de stikstofbemesting (al of niet bij aanwezigheid van 
kalium) een ongunstige invloed op de wortelontwikkeling heeft uitgeoefend (zie 
ook tabel 4). Hierbij moet opgemerkt worden, dat kalium geen verandering in de 

TABEL 4. Vermeerdering van het totale wortelgewicht in % (laag 0-70 cm) door verschiliende 
bemesting 

Ca 1 PKCa / NPCa / NPKCe I NKCa 

Bemesting met kali . . . . . . . . . . . . . . bij aanwezigheid van N 
bij afwezigheid van N 

4970 

94 

4413 

32 

TABLE 4. Increase of total root weight expressed in  percentages through difjerent manurictl treatments 

i 
I 

5373 

45 

Bemesting met stikstof . . . . . . . . . . . . bij aanwezigheid van K 
bij afwezigheid van K 

- 5,5% 
- 13,6% 

3813 

50 

5075 

100 



verdeling der wortelmassa over de diverse bodemlagen heeft teweeggebracht, terwijl 
de gewichtsvermindering der wortels onder invloed van de stikstof het gevolg bleek 
te zijn van een geringere wortelgroei beneden de zodelaag, een omstandigheid, 
die voor de watervoorziening van het gras op de stikstofveldjes in tijden van droogte 
niet bepaald gunstig kan worden genoemd. 

Bij de beoordeling van dit resultaat doet zich de moeilijkheid voor, dat er tussen 
de verschillend bemeste veldjes een groot verschil bestond in de gewichtsverhouding 
van de drie hoofdsoorten, waaruit het grasdek op dit proefveld was samengesteld. 
Zo nam struisgras op de niet met stikstof bemeste veldjes de belangrijkste plaats in, 
terwijl veldbeemdgras daar spaarzaam voorkwam in tegenstelling met de ,,stikstof- 
veldjes", waar laatstgenoemde soort domineerde en struisgras van ondergeschikte 
betekenis was. Verder was rood zwenkgras op het kali arme veldje NPCa veel rijker 
vertegenwoordigd dan op de andere veldjes. Daar het onmogelijk was deze soorten 
in de wortelmonsters te onderscheiden, werd een andere weg bewandeld, om de 
reactie van deze soorten op de bemesting afzonderlijk vast te stellen. Na het moei- 
zaam vrij prepareren van enige planten en hare wortels uit een 1 m diep uitgegraven 
en gespoeld wortelmonster bleek ons, dat de wortels der grassen op normaal grasland 
sterk de neiging hebben verticaal omlaag te  groeien en dat van een horizontale 
uitbreiding der wort~lstelsels, althans beneden de zodelaag, bij de gegeven bezetting 
nauwelijks sprake was. Dit betekent, dat wij bij verticale boring onder een pol van 
een bepaalde grassoort in hoofdzaak wortels van deze soort en slechts weinig wortels 
van naburige soorten zullen aantreffen. Dit heeft ons aanleiding gegeven, een selectie 
toe te  passen op de wortelgewichten, die op de diverse boorplekken werden bepaald, 
en wel zo, dat die gewichten er uit gelicht en vergeleken werden, die betrekking 
hadden op plekken, waar één der drie genoemde grassoorten overheerste. Dit was 
nl. mogelijk, doordat bij de monsterneming de botanische samenstelling op alle 
boorplekken was bepaald. Op deze wijze bleek het mogelijk te zijn, de invloed van 
de bemesting op de wortelontwikkeling dezer soorten - zij het bij benadering - 
afzonderlijk vast te stellen en onderling te vergelijken, terwijl tevens een idee werd 
gekregen van het verschil in bewortelingsvermogen dezer soorten bij de verschiilende 
bemestingen. 

Dit onderzoek gaf tot resultaat, dat de wortels der drie genoemde hoofdsoorten 
op dezelfde wijze op de bemesting hadden gereageerd, hetgeen zeggen wil, dat het 
verband tussen de wortelontwikkeling en de bemestjng, waarvan het resultaat 
voor de gehele begroeiing in tabel 3 is weergegeven, geldigheid bezit voor de drie 
grassoorten, waaruit het grasdek op ons proefveld grotendeels was opgebouwd. 

Bij herhaling van het onderzoek in Maart 1948 werden in grote trekken dezelfde 
verschillen verkregen, alleen met dit verschil, dat de wortelgewichten ongeveer 
40% lager werden gevonden dan in December 1947 behalve op de veldjes Ca en 
PKCa, waar het wortelgewicht gemiddeld met 35% afgenomen bleek te zijn. Deze 
vermindering van het wortelgewicht berust vermoedelijk op een vertering der 
oudere, afgestorven wortels door bodembacteriën in de uitzonderlijk zachte en 
neerslagrijke winter van 19471'48. De geringe vertering der vermoedelijk stikstofarme 
wortels op de stikstofarme veldjes Ca en PKCa lijkt in overeenstemming te zijn 
met de ervaring van WAKSMAN en zijn medewerkers, dat stikstofarme organische 
stoffen minder onderhevig zijn aan bacteriële aantasting dan stikstofrijkere. 

De vraag rijst, of het gevonden verschil in wortelgewicht tussen de stikstof- 
veldjes en de overeenkomstige veldjes zonder N-bemesting (tabel 4) misschien het 



gevolg is geweest van een snellere vertering der afgestorven wortels op de stikstof- 
veldjes in de zomermaanden van 1947. De wortelgewichten, die in December 1947 
werden verkregen, waren echter in vergelijking met andere jaren zo uitzonderlijk 
hoog, dat de veronderstelling niet te gewaagd lijkt, dat er in de extra droge grond, 
die pas in November geleidelijk vochtiger werd, van Mei tot December practisch 
geen bacteriële afbraak van wortels heeft plaats gevonden. Daar directe waar- 
nemingen over de wortelgroei onder invloed der stikstofbemesting ons gewenst 
voorkwamen, werd in de maand Februari van dit jaar (1949), toen een rijke ont- 
wikkeling van nieuwe wortels aan de ondergrondse stengeldelen was ingetreden, 
tot een diepte van 20 cm de hoeveelheid jonge wortels op de diverse veldjes vast- 
gesteld, hetgeen mogelijk was, doordat de nieuw gevormde wortels door hun helder- 
witte kleur van de oudere, donkerder gekleurde wortels gemakkelijk te onderscheiden 
waren. Hierbij werd gevonden, dat er op de veldjes, die jaren lang geen stikstof 
hadden ontvangen, per volume-eenheid grond ondanks de geringe grasproductie 
op deze veldjes meer wortels waren gevormd dan op de overeenkomstige veldjes, 
die geregeld met stikstof waren bemest. Trouwens ook op bemestingsproefvelden 
op bouwland komt het voor, dat op de stikstofrijkere veldjes ondanks de betere 

van het gewas minder worteh worden gevormd dan op de stikstofarmere 
veldjes. Dit probleem dient echter op grasland nog nader onderzocht te worden. 

In jaren met voldoende neerslag behoeft de geringere wortelproductie op de 
stikstofveldjes geen bezwaar te zijn voor de wateropname, aangezien het water- 
tekort in de omgeving der wortels, althans in de bovengrond, onder deze omstandig- 
heden herhaaldelijk automatisch wordt hersteld. Minder bewjpelijk is het, dat 
in de extra droge zomer van 1947 de invloed van de droogte op de N-veldjes van 
ons proefveld minder fataal was dan op de N-arme veldjes. Dit bleek niet alleen 
uit het grotere oppervlak, dat op de N-veldjes met groen gras was bedekt, doch ook 
uit het feit, dat op de groene gedeelten der veldjes de productie aan gras per eenheid 
van oppervlak, hoe gering ook, aanmerkelijk groter was dan op de N-arme veldjes. 
Daar het gras sedert het maaien op 22 Mei te kort gebleven is om gemaaid te worden, 
werden in Augustus relatieve standcijfers gegeven, die veel overeenkomst hadden 
met de relatieve opbrengsten, die bij de oogst in de maand Mei werden verkregen 
(tabel 3). Het is duidelijk, dat dit uit de wortelgegevens zonder meer niet kan worden 
verklaard. Misschien kunnen vergelijkende waarnemingen over de verdamping van 
het gras op de stikstofrijke en stikstofarme veldjes hieromtrent meer licht ontsteken. 
Het ligt daarom in de bedoeling, deze zomer de verdamping van het gras op de 
betreffende veldjes te bepalen. 

Het lijkt echter waarschijnlijk, dat de betere wortelontwikkeling op de met 
kali bemeste veldjes in vergelijking met de kali-arme veldjes bijgedragen heeft tot 
de grotere droogteresistentie van het gras op de eerstgenoemde veldjes. Er werden 
zelfs aanwijzingen verkregen, dat in 1947 de wortelproductie op de kaliveldjes in 
vergelijking met de ontwikkeling van de bovengrondse delen groter is geweest dan 
op de kali-arme veldjes. Daar echter het verschil in ontwikkeling van het gras op 
deze veldjes op het oog moest worden beoordeeld, kon hieromtrent geen zekerheid 
worden verkregen. 

Voor alle zekerheid moet nog de opmerking worden gemaakt, dat de resultaten, 
die het ecologisch onderzoek op het proefveld te Marum heeft opgeleverd, niet in 
alle opzichten mogen worden gegeneraliseerd. 



De pleksgewijze verdroging kan nl. op geheel andere oorzaken berusten. Zo kan 
de aanwezigheid van groene plekken in een overigens verdord grasgewas ook het 
gevolg zijn van een aantal verspreid liggende pollen van een of andere xerophyt, 
b.v. duizendblad, die beter dan de weidegrassen aan de droogte is aangepast. 

Verder behoeft op minder hoog gelegen gronden de verdroging op de hogere 
plekken niet of niet uitsluitend het gevolg te zijn van een afvloeien van water naar 
de lagere gedeelten. Zij kan ook veroorzaakt zijn door de omstandigheid, dat de 
wortels alleen op de lagere plekken in de gelegenheid zijn geweest, in de capillaire 
zone van het grondwater door te dringen. Dit verschijnsel werd door mij enige keren 
op al of niet irreversibel indrogende gronden in de provincie Zuidholland waar- 
genomen. In dergeïijke gevallen kan - indien de grond mestbehoeftig is - door 
bemesting een verbetering tot stand worden gebracht, omdat de meststoffen de 
diegtegroei der wortels kunnen bevorderen, indien er geen storende lagen of andere 
profielinvloeden zijn, die dit verhinderen. 

Geheel anders was het verdrogingsbeeld, dat ik waarnam op kleigrasland in de 
Beemster, waar door naterverlies een zodanige structuurverslechtering in de boven- 
grond was opgetreden, dat de wortels in hun groei werden gestoord en onwerkzaam 
werden gemaakt. 

Q 

Daarentegen kan in het algemeen wel gezegd worden, dat het gevaar voor ver- 
droging van het grasdek in ernstige mate wordt verhoogd, wanneer de grond slechts 
matig met gras is bedekt. Op het door mij bestudeerde graslandproefveld te Marum 
werd in 1947 op 22 Mei gemaaid, toen de droge zomer reeds zijn intrede had gedaan. 
Dit heeft ten gevolge gehad, dat zelfs op de lagere, groen gebleven plekken tot half 
October vrijwel geen grasgroei meer mogelijk is geweest. 

Na een korte beschouwing over de wisselwerking tussen de groei der planten- 
wortels en de hydrologische toestand van de grond, werd mededeling gedaan van de 
voorlopige resultaten van een wortelonderzoek op een bemestingsproefveld op 
grasland, dat bij onvoldoende neerslag in ernstige mate aan verdroging onderhevig is. 

De opvatting in de landbouwpractijk, dat het gevaar voor verdroging op grasland 
door bemesting kan worden verminderd, kon voor dit proefveld, dat op een hoog 
gelegen perceel oud grasland op zandgrond was aangelegd, worden bevestigd. In 
dit opzicht oefenden stikstof, fosforzuur en kali een overeenkomstige werking uit. 
De invloed van de bemesting mag echter niet worden overschat, daar in de droge 
zomer van 1947 de grasproductie op dit proefveld, zelfs op de volledig bemeste 
veldjes, zo gering is geweest, dat met één keer maaien (eind Mei) moest worden 
volstaan. 

OngetwiJfeld zou met irrigatie op de N-, P- en K-arme veldjes een veel groter 
effect zijn verkregen dan wanneer deze veldjes met stikstof, fosforzuur of kali waren 
bemest. 

Op alle veldjes kwamen geheel verdroogde plekken voor, die afwisselden met 
plekken, waar het gras groen gebleven was, hetgeen door kleine, onopvallende 
hoogteverschillen veroorzaakt bleek te zijn. 

De verdroogde plekken besloegen gezamenlijk een oppervlakte, die toenam van 
27% op de NPKCa-veldjes tot 53% op de onbemeste veldjes (Ca) met tussenliggende 
waarden op de veldjes, waar alleen stikstof, fosforzuur of kali was weggelaten. 



In de landbouwliteratuur heeft de mening post gevat, dat de gunstige invloed 
van de bemesting op de weerstand van het grasdek tegen verdroging verband zou 
houden met de beworteling, die door de bemesting zou worden bevorderd. Op het 
bestudeerde bemestingsproefveld bleek dit voor de s t i k s t o fbemesting niet op 
te gaan, daar hier juist op de stikstofarme veldjes ondanks de veel geringere grasgroei 
meer wortels tot ontwikkeling waren gekomen. De invloed van f o s f o r z u u r 
op de wortelontwikkeling kon niet worden vastgesteld, daar op de veldjes, die geen 
fosforzuur doch wel stikstof en kali hadden ontvangen, ondanks de fosfaatarmoede 
in de bovengrond, ongeveer dezelfde opbrengst aan gras en wortels werd verkregen 
als op de volledig bemeste veldjes. In tegenstelling met stikstof bleek de wortel- 
ontwikkeling door de k a l ibemesting bevorderd te zijn, zowel in de oppervlakkige 
als in de diepere bodemlagen. Of in perioden van droogte de wortelgroei door kali 
naar verhouding meer wordt bevorderd dan de groei der bovengrondse organen, 
kon echter niet met zekerheid worden vastgesteld. 

Gevonden werd, dat de weerstand van het gras tegen verdroging toeneemt met 
de dichtheid van het grasdek, die op ham beurt afhankelijk is van de bemesting en 
van de watervoorziening van het gewas. Volgens de ecologische literatuur kan een 
dichtere bezetting van de grond met planten gepaard gaan met een geringere eva- 
poratie en een geringere verdamping der planten wegens de grotere relatieve vochtig- 
heid en de lagere temperatuur in het dichtere gewas. Daarnaast dient aan de moge- 
lijkheid gedacht te worden, dat de relatieve waterverbruiksfactor onder invloed van 
de bemesting een daling heeft ondergaan. Zeker is het, dat de op het bestudeerde 
bemestingsproefveld waargenomen ongelijke verdroging naar gelang van de be- 
mesting thans niet zonder meer uit de vastgestelde verschillen in wortelontwikkeling 
kan worden verklaard, al lijkt het wel waarschijnlijk, dat de op de kaliveldjes ge- 
vonden grotere weerstand van het grasgewas tegen verdroging - althans voor een 
deel - aan de op deze veldjes rijkere wortelontwikkeling moet worden toegeschreven. 

Zo zijn er bij dit onderzoek tal van problemen gerezen, die een voortzetting er- 
van op physiologische en ecologische basis noodzakelijk maken. 
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I. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN 

G. B. R. DE GRAAFF 

Rijkswaterstaat 

Wanneer een goede 40 jaar geleden de Commissie Hydrologisch Onderzoek 
T.N.O. reeds had bestaan en wanneer men dan een Zoutdag zou hebben georgani- 
seerd, dan zou daar waarschijnlijk slechts een beperkt gezelschap van fijnproevers 
bij elkaar zijn gekomen om daarover van gedachten te wisselen. 

Niet dat het probleem vrijwel onbekend was, want reeds eerder had men, bij 
besprekingen over plannen voor afsluiting van de Zuiderzee, met behoud van een 
tussen de polders gelegen meer, waarin de Gelderse IJsel zou worden geleid, er op 
gewezen welk nuttig effect een dergelijk zoetwaterreservoir zou kunnen hebben 
voor het aangrenzende Noordholland en Friesland. 

Thans zijn we zover - de ruime opkomst van vertegenwoordigers uit, wat men 
zou kunnen noemen, allerlei gezindten bewijst het - dat het vraagstuk in verschil- 
lende kringen zeer sterk leeft. 

Inderdaad is het zo, dat in mijn eigen kring bij de overweging van allerlei plannen 
als welhaast vanzelfsprekende reactie telkens de vraag opkomt: ,,Doe ik er kwaad 
of goed mee ten aanzien van de verzilting", terwijl daarnaast werken zijn ontworpen 
of reeds in uitvoering zijn, die geheel of in hoofdzaak ter bestrijding van het zout- 
bezwaar dienen, waarmee veletientallen millioenen gemoeid zijn. 

Ik geloof, dat Prof. KRUL tijdens de bijeenkomst van de Commissie Hydrologisch 
Onderzoek T.N.O. in Castricum in April 1949 de spijker op de kop sloeg met 
de opmerking, dat, wanneer de commissie er in zou slagen om het zoutvraagstuk 
voor ons land op te lossen, zij voorlopig voldoende had gedaan en gerust 10 jaar 
op haar lauweren kon gaan rusten. 

Vanwaar deze belangstelling ? 
Daarvoor kunnen dadelijk enkele belangrijke oorzaken worden aangegeven. 
In  de eerste plaats de toename van de verzilting, die voor een belangrijk deel 

een gevolg is van maatregelen van de mens, en in de tweede plaats de steeds hoger 
wordende eisen, die aan het water worden gesteld, gestimuleerd door onze groeiende 
kennis op verschillend gebied en door de bittere noodzaak, dat land- en tuinbouw 
een zo groot mogelijke productie uit de bodem moeten halen, terwijl dan bovendien 
nog aan de kwaliteit van die producten steeds hogere eisen worden gesteld, wil men 
kunnen concurreren op de wereldmarkt. Ook de waterleidingbedrijven tonen de 
laatste jaren grotere belangstelling voor het oppervlaktewater. 

Tot de maatregelen, die de mens genomen heeft, reken ik o.m. de verdieping 
van de Rotterdamse Waterweg en het graven van grote open havenbekkens aan 
die vaarweg, de bouw van nieuwe grote scheepvaartsluizen als toegang vanuit zee, 
tot op zekere hoogte ook de waterwinning in de duinen, het slaan van gasbronnen 
en nortonwellen en zandwinning, waarbij afsluitende lagen worden gestoord. 

Dit zijn dan alle zaken, die Nederland zelf op zijn geweten heeft; daarnaast moet 
echter stellig ook genoemd worden de voortschrijdende industrialisatie in het Rijn- 
gebied, waardoor het zoutgehalte van het Rijnwater voortdurend stijgt en dus de 
stootkracht van de troepen, die ons in de strijd tegen het zeezout ten dienste staan, - 
wordt ondermijnd. 

Ten aanzien van de tweede categorie: de steeds stijgende kwaliteitseisen, die 



men tegenwoordig aan het water stelt, wijs ik op de studie, die de landbouwkundigen 
van het vraagstuk hebben gemaakt en waarover Ir vaa DEN BERG ons nader zal 
oriënteren. 

Ik zou hier met name willen noemen de onderzoekingen, welke werden verricht 
door Ir RIEMENS, de tuinbouwconsulent, die o.m. onder' zijn hoede heeft het glas- 
district in het Westland, dat, omdat het voor een belangrijk deel op gietwater is 
aangewezen, zeer gevoelig is voor toename van het zoutgehalte van het water. 

In verband hiermee moge ik er op wijzen, dat de schade, die de verzilting in het 
achter ons liggende droge jaar 1949 aan de tuinbouw in Delfland heeft veroorzaakt, 
volgens een voorzichtige raming ten minste f 3 000 000 bedraagt. Het schijnt dus 
wel volkomen verantwoord dat een organisatie, die toegepast onderzoek bedrijft, 
haar belangstelling op dit vraagstuk richt. 

Deze bijeenkomst wijkt in zoverre af van haar voorgangsters, dat in onze vroegere 
besprekingen in hoofdzaak het grondwater aan de orde is geweest, terwil thans 
juist ook het oppervlaktewater onze aandacht vraagt, niet alleen omdat het de 
belangrijkste zoutbron vormt, maar ook omdat het bij de bestrijding van de ver- 
zouting onze voornaamste hulp zal moeten zijn. 

Verschillende bronnen van verzouting zullen de revue passeren. Voorts zal een 
exposé worden gegeven van de bezwaren, die land- en tuinbouw en veeteelt daarvan 
ondervinden, terwijl ten slotte zal worden nagegaan, welke middelen kunnen worden 
aangewend om de verzouting te beperken. 

Niet behandeld zal worden de zoutaanval uit het oosten, via de Rijn, omdat het 
hier minder om een hydrologisch vraagstuk gaat dan wel om een kwestie, waarvoor 
aan de conferentietafel getracht zal moeten worden een regeling te bereiken, die 
enig soelaas belooft. 



11. ZOUTMETINGEN OP EN BIJ  DE BENEDENRIVIEREN 

IN DE DROGE JAREN 1947 EN 1949 

J. VAN VEEN 

Rij kawaterstaat 

Uit 190718 stamt een eerste vastlegging van het zoutgehalte op de beneden- 
rivieren door Ir RAMAER (Nota's betreffende het Zoutgehalte der Nederlandse be- 
nedenrivieren met 31 bijlagen. Uitg. Dept. van Waterstaat 1911). 

Het betreft een reeks metingen gedurende slechts enige dagen, zodat men niet 
meer dan een summier overzicht verkrijgt van de toestand zoals die in 190718 aan- 
wezig was. 

In  1921, het bekende droge jaar, drong het zout tot voorbij Rotterdam, zodat de 
drinkwaterleiding aldaar bezwaren ondervond en men sindsdien uiterst waakzaam 
is gebleven. - O 

Tevoren waren echter reeds elders langs de Waterweg bezwaren ondervonden. 
In 1893 werd nog water ingelaten door de Oranjesluis (5 km van de mond), tot 1921 
werd nog ingelaten te Maassluis (13 km van de mond), tot 1934 te  Vijfsluizen (21 km 
van de mond) en tot 1947 te Rotterdam, Parkhaven (28 km van de mond). Maassluis 
schafte in 1935 een z.g. waterboot aan om het drinkwater uit de Oude Maas te halen 
en de Rotterdamse drinkwaterleiding stichtte in 1938 een gemaal om het zoetwater 
tijdens LW op te kunnen pompen. 

Of deze verzilting van de Waterweg inderdaad in een halve eeuw tijds van de 
Oranjesluis tot voorbij Rotterdam heeft plaats gehad, is aan gerechte twijfel onder- 
hevig. Men liet vermoedelijk wel eens brakwater in en was aanvankelijk in het al- 
gemeen nog niet zo wakker ten aanzien van het zoutgevaar als men thans is. 

Vooral in de droge jaren 1947 en 1949 werden door de Rijkswaterstaat veel zout- 
bepalingen op de benedenrivieren verricht. Het doel was het nauwkeurig vastleggen 
van de 300 mg Cl/liter grenzen bij HW- en LW-kentering om zodoende een begin- 
toestand te hebben, waarmede de toestand op de benedenrivieren nà de uitvoering 
van de thans geprojecteerde werken zou kunnen worden vergeleken. 

Ook geven deze nauwkeurige vastleggingen een inzicht in het verband, dat er be- 
staat tussen de opperwaterafvoeren en de ligging der zoutgrenzen op de beneden- 
rivieren en in andere kwesties, die op de menging van zout- en zoetwater betrekking 
hebben. 

De genoemde 300 mg grenzen werden bepaald met boten en personeel voorzien 
van een Dionic of Philoscoop. Deze electrisch werkende instrumenten werden her- 
haaldelijk geijkt met behulp van titreringen. Omstreeks de kenteringen werd door- 
gaans een 30- of 50-tal waarnemingen nabij de oppervlakte en bij de bodem gedaan, 
waarna de z.g. z o u t t o n g in rivierkaartjes kon worden ingeschetst met een lijn, 
aangevende de 300 mg grens voor de oppervlakte en met een soortgelijke voor de 
bodem. 

Bij HW was het oeverwater steeds minder brak dan het water in de as, zodat de 
tong dan rivieropwaarts wees. Bij LW was dit andersom. Wanneer echter een haven 
of een voorhaven van een kanaal aanwezig was, was de ,,na-ijling" achterin clie 





 oorh haven vaak zo groot, dat tijdens HW de laagste en t.ijdens LW de grootste 
chloorgehalten werden gemeten. Deze eigenaardigheid is natuurlijk van belang 
voor de inlating tijdens HW in de polders en tevens voor de scheepsmeting tijdens 
het laden en lossen in de brakke havens. De geldbedragen, die hiermede gemoeid 
zijn, zijn belangrijk. 

De HW-grens van 300 mg Cl/liter kwam in 1949 iets verder stroomopwaarts 
dan in 1947, hoewel in laatstgenoemd jaar de Rijn te Lobith iets lagere standen 
bereikte dan in 1949. Er waren hier windinvloeden in het spel. De uiterste grens is 
aangegeven op fig. 1. Het brakke water kwam toen tot Streefkerk, Papendrecht en 
Keizersveer. Daar het grootste deel der benedenrivieren verzilt was, lag een 9-tal 
drinkwaterinlaten en een 37-tal polderinlaten beneden de zoutgrens van 300 mg 
Cllliter. 

I n  1947, zowel als in 1949, werd bij Lobith als laagste Rijnafvoer het bedrag 
592 rn3/sec bepaald. Bij die zeer geringe afvoer was de HW-grens van 300 mg Cl/liter 
gelegen bij Kortenoord, Lekkerkerk, Alblasserdam, Zwijndrecht en iets boven de 
Dongemond. 

De LW-grens van hetzelfde gehalte lag bij IJselmonde, Puttershoek, Willems- 
dorp, Lage Zwaluwe (fig. 1). 

Dat de LW-zoutgrens nog juist beneden de mond van de Hollandse IJsel bleef, 
is vermoedelijk de oorzaak, dat Zuidholland (Rijnland) niet noemenswaard verbrakt 
is geworden. Blijkbaar werd bij elke eb de IJsel nog schoongespuid, zodat bij elke 
yloed een ,,nieuweH zoutgrens de rivier optrok. 

Bij de middelbare afvoer van de Rijn van 2200 m3/sec lag de HW-grens van 
300 mg Cllliter bij de Parkhaven, boven Spijkenisse, bij Goudswaard en boven 
Willemstad. De LW-grens lag dan bij de Westgeul, Nieuwesluis, Beningen, Hitsert, 

, Dintelsas (fig. 1). 
Bij de zeer geringe Rijnafvoer van 592 m3/sec ging er enig zout noordwaarts 

door de Kil zowel als door het Spui, zodat van het Hollands Diep-Haringvliet uit 
de Oude Maas als het ware in de rug werd aangevallen. De menging op die rivieren 
was zodanig dat bij lage Rijnafvoeren zout in noordelijke richting werd gevoerd, 
hoewel de ebweg er nog wel groter geweest zal zijn dan de vloedweg. 

De ,,omkeringw van Kil en Spui, in die zin dat er zout naar het noorden gaat 
vindt ongeveer plaats bij een stand te Lobith van 7,80 m f N.A.P. 

Gelukkig is deze stand zo laag, dat hij slechts weinig voorkomt (zie fig. 13). 
In  fig. 1 werden deze opmerkelijk noordwaarts gerichte kleine zoutstromen 

met holle pijlen aangegeven. 
Het Volkerak bezit ook een noordelijk gerichte ,,driftv of ,,reststroom", doch 

deze is vrijwel steeds aanwezig, bij giertij is hij aanzienlijk groter dan bij dodtij. 
Deze reststroom brengt dus steeds veel zoutwater (zeewater) op het Haringvliet- 
Hollands Diep, afkomstig uit het Zijpe of uit het Brouwershavense Zeegat. Slechts 
bij zeer hoge opperwaterafvoeren keert de reststroom op het Volkerak tijdelijk naar 
het zuiden, zodat b.v. in 1926 tijdens de bekende hoge riviervloed de schelpdieren 
bij Bruinisse last ondervonden door verzoeting. Men kan echter wel zeggen, dat 
geen Rijnwater ooit via het Brouwershavense Gat de zee bereikt. Ook in het Zijpe 
is normaliter een noordwaarts gerichte reststroom, die zelden of nooit ( ' 2 )  omkeert. 



FIG. 2. Waargenomen grenzen van 300 mg C111 tijdens de stroomkenteringen bij minimale 
afvoer te Lobith 592 m3/sec 

of the 





In  fig. 1 zijn ten slotte nog de inlaten van de drinkwaterleidimgen en polders 
aangegeven, zomede de plaatsen waar geregeld of nu en dan chloorgehaltewaar- 
nemingen (titreringen van monsters) met een boot of van de wal af worden verricht. 

Tevens zijn er de dagelijkse theoretische ,,driftlengten" op aangegeven voor het 
geval de Rijn het minimale bedrag van 592 m3/sec water afvoert en de Maas 15 m3/sec. 
Er blijkt uit, dat een waterdeeltje theoretisch dan 7 dagen nodig heeft om van 
Krimpen a/d Lek Hoek van Holland te bereiken, 14 dagen om van Werkendam 
Oostvoorne te bereiken1 en niet minder dan 90 dagen om de afstand van Moerdijk 
tot de zee bij Goeree af te leggen. Vooral op de zuidelijkste Rijnarm bestaat in droge 
tijden dus een aanzienlijke gelegenheid tot grondige menging van zoet- en zoutwater. 
De brakwatervorming is er aanzienlijk. 

Uit fig. 1 volgt nog, dat bij normale rivierafvoeren de zogenaamde middelste 
Rijnarm (Oude Maas, Spui) zoeter is dan de noordelijke en de zuidelijke armen. 

Fig. 2 geeft ee-n paar voorbeelden van zouttongen, die met behulp van electri- 
sche metingen in boten op de rivieren werden bepaald tijdens de lage Rijnafvoeren 
van 1949. De bodemzoutgrens ligt steeds verder landwaarts dan de oppervlakte- 
grens, doch de onderlinge afstand is voor de 300 q-grenzen niet groot. 

Een tweede reeks zoutmetingen geschiedde zoveel mogelijk dagelijks bij HW- 
enlof bij LW-kenteringen te Hoek van Holland, Spijkenisse (brug), Oud Beijerland, 
Zuidland, Willemstad, Numansdorp, Strijensas, 's-Gravendeel en door andere 
instanties ook te Maassluis, Rotterdam (Drinkwaterleiding) en Vijfsluizen. De 
desbetreffende grafieken, weder berustend op titraties, konden hier niet alle worden 
gedrukt. Een tweetal werd echter opgenomen (fig. 3a, b en c); op globale wijze 
tonen zij hoe het zout de rivier meer verzilt naarmate de stand te Lobith daalt en ook 
hoe de invloed van spring- en doodtij op de Waterweg betrekkelijk gering is. Te 
Willemstad is deze invloed door de nabijheid van het zoute en voor spring- en giertij 
gevoelige Volkerak daarentegen goed merkbaar. Het betreft hier gedeeltelijk waar- 
nemingen in het midden der rivier (Hoek van Holland, Spijkenisse, Willemstad, 
.Numansdorp, Strijensas), gedeeltelijk aan de kant ('s-Gravendeel, Oud Beijerland, 
Zuidland, Maassluis en drinkwaterleiding Rotterdam); te Vijfsluizen zelfs aan het 
landeinde van een lang voorkanaal. Bij deze laatste was tijdens HW veelal een 
lager chloorgehalte dan bij LW. 

Niet alle genoemde stations werden even regelmatig afgelezen. Wanneer de 
zouttoestand bij bepaalde Rijnafvoeren voldoende bekend was, werd de reeks soms 
tijdelijk gestaakt. In  het algemeen is de zouttoestand op de benedenrivieren voor 
lage en zeer lage afvoeren thans (1950) beter bekend dan voor de middelmatige 
en hoge afvoeren 

Fig. 4 geeft een overzicht van de gemiddelde jaarlijkse chloorgehalten voor een 
vijftal stations langs de Waterweg sinds 1921 of later. Enige dezer grafieken gelden 
voor HW, andere voor LW; in het algemeen bespeurt men een met de jaren 
toenemend chloorgehalte, vooral voor de stations Maassluis, Vijfsluizen en Park- 
haven. Natuurlijk speelt de gemiddelde jaarafvoer van de Rijn hier een rol; de on- 
regelmatigheid in de gemiddelde jaarstanden van Lobith (bovenste grafiek van 
fig. 4) vindt men enigszins terug in de zoutgrafieken van de stations aan de Waterweg. 

Hoewel deze vrij grote schommelingen in de jaargemiddelden der afvoeren van 
de Rijn aanwezig zijn geweest, kan men toch b i  de beschouwing van fig. 4 moeilijk 

l Dit werd geschreven vóór de afdamming van de Brielse Maas in 1950. 



FIG. 4. Toeneming Cl-gehalte op de Nieuwe Waterweg sinds 1920 in vergelijking met toe- 
name profielinhouden en variatie der afvoeren van de Rijn 

HAVENOPPERVLAKTE ROTTERDAM 

OVERZICHT VAN DE GEM. JAARCLJKSE CHLOORGEHALTEN m g a l  
TVDENb L.W. TE MAASSLU13 

FIG. 4. Increme of the chlorine content on the Waterway since 1920 compared with cross section 
increme of the Waterway and discharges of the Rh<ne 



aan de indruk ontkomen, dat de verzilting vooral na 1930 is toegenomen, althans 
wat de Waterweg betreft. Hiermede gaat parallel een verruiming van de Waterweg 
en van de Oude Maas en een vergroting van het havenoppervlak: zie de desbetreffende 
lijnen op fig. 4. 

Wat de zuidelijke tak der benedenrivieren betreft (het Hollands Diep), kan men 
op geen lange reeks waarnemingen teruggrijpen. De conclusie schijnt gewettigd, 
dat hier in de laatste decennia geen merkbare verzilting heeft plaats gehad. 

Om het verziltingsproces in verband met de gemiddelde afvoeren van de Rijn 
verder te bestuderen werden voor een drietal perioden 1925130, 1931134 en 1935149 
grafieken gemaakt, die voor het station Maassluis gelden (fig. 5). Duidelijk blijkt 
hier een toeneming met de jaren. Kwam in de periode 1925-1930 het zoutgehalte 
te Maassluis in droge tijden (Juni-October) niet hoger dan circa 450 mg Cl, in de 
meest recente tijd kwam dit tot circa 2000 mg bij even lage Rijnafvoer van circa 
1100 m3/sec. Na 1935 is de toestand op de Waterweg niet meer veranderd. 

Een grafiek, waaruit de toeneming van het chloorgehalte tijdens LW in zee- 
waartse zin blijkt, is die van fig. 6, geldend voor de periode 1936-1949. Bij grote 

FIG. 5. Toeneming gemiddeld Cl-gehalte te 
Mmsluis bij L.W. in de periode 
1925-1949 

gem. chloorgehalte in mg/l over 
de maanden Juni tlm Oct. 

FIG. 6. Verband afvoer Lobith en Cl-gehalte 
langs Nieuwe Maas-Rotterdamse 
Waterweg over de periode 19361949 

gem. chloorgehalre in mg/l over 
de maanden Juni t/m Oct. 

FIG. 5. Increase of the average chlorine content FIG. 6. Relution between discharge of the undi- 
ut Maassluis at low tide during the vided Rhine at Lobit ancl chlorine con- 
period 1925-1949 tent along New l i a s -  Waterwuy during 

the period 1936-1949 



FIG. 7. Verband tussen de 300 mg C1/1 grens op de Rotterdamse Waterweg bij H.W. en L.W. 
en de stand te Lobith 1947 t/m 1949 

TOELICHTING 
Oppervlaktemonsren 1947-'48-'49 

* grens van 300 mg. C 111 bii H.W. o grens van 300 mg. C 111 bij L.W. 
De meetgegevens van de bodemmonsters ziin wezzelaten -- 

FIG. 'i. Relution between the 300 mg Cl/l limit on the Waterway at high and low ticle ancl the level 
nt Lobit for the pe~iod  1947, 1948, 1949 



opperwaterafvoeren is het chloorgehalte over de gehele Waterweg aanzienlijk ge- 
ringer dan bij kleine opperwaterafvoeren. 

Bij een Rijnafvoer van 1000 m3/sec zijn thans (1950) tijdens LW ongeveer de 
volgende chloorgehalten te verwachten: 

. . . . . . . . .  Drinkwaterleiding Rotterdam 200 mg Cllliter 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Parkhaven 1200 mg Cllliter 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Vijfsluizen 1750 mg Cllliter 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maassluis 2250 mg Cl/liter 

Daar er dus enig verband bestaat tussen oppel-waterafvoer van de Rijn te Lobith 
en de ligging van de zouttong van 300 mg Cl/liter op de Rotterdamse Waterweg 
- er zijn natuurlijk nog meer factoren, die de ligging bepalen - werd een grafiek 
gemaakt, die dit verband aangeeft (figuur 7). 

Door de ,,wolkenH, punten, die de meetgegevens aan de oppervlakte en aan de 
bodem bij HW en LW aanduiden, werden lijnen getrokken, die aangeven, dat b.v. 
bij de zeer lage Rijnstanden van 592 m3/sec de HW 300 mg oppervlaktegrens gemiddeld 
bij km 990 (Lekmond) komt en dat deze grens bij de gemiddelde Rijnafvoer van 
2350 m3/sec ongeveer bij km 1005 (Waalhaven) ligt. Bij de middelbare Rijnnfvoer 
van 2200 m3/sec ligt de HW-grens gemiddeld bij de Parkhaven. Bij OLR ligt de 
HW-grens bij de mond van de Hollandse IJsel, enz. Dit geldt voor de toestanden 
van 1947 t/m 1949. Voor de hoge en zeer hoge Rijnafvoeren is die ligging nog niet 
zeer goed bekend. 

Voor de LW-oppervlaktegrenzen vindt men iets dergelijks en hetzelfde kan 
gezegd worden voor de HW- en LW-grenzen bij de bodem (fig. 7). 

De afvoerkrommen van de Waterweg en Nieuwe Maas, die op het benedendeel 
van fig. 7 voorkomen, werden bepaald met getijberekeningen. 

Uit de grafieken van fig. 7 zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat wan- 
neer een gemiddelde afvoer van de Nieuwe Maas van 700 m3/sec tot b.v. 1000 m3/sec 
zou worden opgevoerd, de zouttong bij RW zeewaarts zou worden verplaatst van 
km 1004% tot 1010%. Wanneer dergelijke wijzigingen in de zoetwaterafvoer van 
de Nieuwe Maas niet al te groot zijn, kan men vermoedelijk de nieuwe gemiddelde 
zoutgrenzen zodoende vooraf vrij zuiver voorspellen, mits het rivierbed en het 
havenoppervlak niet veranderen. 

Fig. 8 geeft een soortgelijke grafiek voor de Oude Maas-Botlek. De lijnen van 
de zoutgrenzen aan de bodem zijn hier weggelaten. 

Het opvallende verschijnsel op de Oude Maas is, dat bij lage Rijnafvoeren de 
gehele Oude Maas verzilt raakt door de ,,omkering7' van het Spui en van de Kil. 
Men ziet uit fig. 8, dat dit geschiedt zodra de standen te Lobith lager dan onge- 
veer 7,80 m + N.A.P. gaan worden. 

Bij de gemiddelde afvoeren van de Rijn ligt de gemiddelde HW-oppervlakte 
zoutgrens van 300 mg/Cl/liter iets boven de brug van Spijkenisse. 

De nadruk moet hier weer vallen op het woord ,,gemiddeldeu. Blijkens fig. 8 
is de spreiding van de punten, die de meetgegevens aanduiden, zeer'groot. 

4. CELOORGEHALTEN IN W T  WESTLAND EN O P  DE ZUIDHOLWDSE EZ41TDEN 

In de figuren 9 en 10 werden de chloorgehalten schematisch weergegeven tidens 
de droogste perioden van respectievelijk 1947 en 1949. De gegevens berusten op 
titreringen van de Provinciale Waterstaat van Zuidholland en op die van de Rijks- 



FIG. S. Verband tussen de 300 mg C111 grens op de Oude Maas-Botlek en Brielse Maas bij H.W. 
en L.W. en de stand te Lobith 

TOELICHTING 
Oppervlaktemonsters 1947-'48-'49 

grens van 300 mg CI/I bij H.W. o grens van 300 mg CI/I bij L.W. 

FIG. 8.  Relation between the 300 mg ClIl limit m the Old Maas and Brielze Maas at high and low 
tide and the level at Lobit (1947, 1948, 1949) 



waterstaat Dir. Benedenrivieren, voor wat de regionen bezuiden Waterweg Oude 
Maas betreft. 

In 1947 (fig. 9) was het zoutste gebied van Delfland bij Maassluis en bij de Oranje- 
sluis. Het brakke water trok blijkbaar ook via Vijfsluizen en de Schie naar Leidsen- 

FIG. 9. Cl-gehalten in Delfland in November 1947 (gegevens Hoogheemraadschap Delflancl en 
van de Rijkstuinbouwoonsulent te Naaldwijk) 
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FIG. 9 .  Chlorine percentages i n  Delfland i n  November 1947 (very dry period) 

dam, waar nog een gehalte van meer dan 3000 mg Cllliter werd geconstateerd. 
Slechts op één plaats beoosten Delft bleef het water beneden het gehalte van 500 mg 
Cllliter. 

In 1949 (fig. 10) was de toestand te Delfland iets gunstiger geworden dank zij 
de in 1948 gebouwde pompinstallaties bij Leidsendam en Rotterdam, die het zoete 
water uit Rijnland en Schieland maalden, die het op hun beurt uit de Hollandse 
IJsel betrokken. Beoosten Delft waren thans een tweetal plaatsen, die beneden 
500 mg Clpiter bleven en ook bij Leidsendam zelf bleef het water hier beneden. Een 
afdoende verbetering werd met de genoemde pompinstallaties blijkbaar nog niet 
bereikt. Het doorspoelingssysteem der sloten dient tevens verbeterd te worden. 

Op Voorne en Rozenburg was het water in 1949 nog mij zout, op Putten was het 
tussen 500 en 3000 mg Cllliter. Voorts was het slootwater op de Hoekse Waard langs 
de zuidrand en noordwestrand eveneens te zout, namelijk van 500 tot 8000 mg 
Cllliter. De boezem der Oude Algedamde Maas, die water uit de Oude Naas bij 
Puttershoek krijgt, bleef behoorlijk zoet. 



FIG. 10. Cl-gehalten in Delfland en op enkele Zuidhoiiandse eilanden in September 1949 

Fig. 11 geeft een voorstelling van het chloorgehalte van het Lekwater bij Vrees- 
wijk tijdens de droge periode van 1947. Het opvallende is niet alleen, dat tijdens 
het lager worden der afvoeren van de Rijn de chloorgehalten toenemen, maar dat 
er een wekeïljkse schommeling in. de chloorgehalten valt te constateren, voortkomend 
uit het periodiek op de rivier brengen van chloorionen tijdens de werkdagen en 
niet tijdens de Zondagen. 



FIG. l l .  Cl-gehalten te Vreeswijk, 
tonende de wekelijkse onge- 
lijkheid (Aug.-Dec. 1949). 
Tijdas 3 dagen naar rechts 
verschoven (gegevens Drinlr- 
waterleiding Amsterdam) 

FIG. 11. Chlorine percentages at Vrees- 
unyk on the Lek, showing the 
weekly period (August-De- 
cember 1949).  Time axis 
moved to the right 2 days 

Daar de chloorproductie en afvoer der fabrieken en mijnen in de Elzas- en in de 
Ruhrgebieden wel vrij regelmatig zal zijn, is het verklaarbaar, dat in tijden van weinig 
opperwaterafvoer de chloorgehalten van het Rijnwater hoog zijn. Het spreekt 
vanzelf, dat de metingen omtrent het verzilten van het Rijnwater, dat voor de 
zoethouding van ons land zo nodig is, doorgaan (zie fig. 12, bijgewerkt tot 1952) l. 

FIG. 12. De toename van het zoutgehalte van 
het Rijnwater. 

FIG. 12. The i n ~ r e ~ n g  salinity of the water of 
the river Rhine. 

1 Indien in 1951 weer een droogte was voorgekomen als in 1947 of 1949 zouden de chloor- 
gehalten van het Rijnwater tot boven 300 mglliter zijn gestegen. Het snelle stijgen van de af- 
valstoffen die op de Rijn worden gebracht sinds 1945 is waarlijk angstwekkend. De Wasser- 
strassen Direktor CARL STRAAT te Duisburg noemt het ,,erschreckend" (Der Rhein, 1951). 



In de 10-jarige periode 1931/40 was: 
de gemiddelde Rijnafvoer (Lobith) . . . . . . .  2350 m3/sec 
de middelbare Rijnafvoer (Lobith) . . . . . . . .  2200 m3/sec 
de 0.L.R.-afvoer (Lobith) . . . . . . . . . . .  1066 m3/sec 

In het jaar 1921 was de gemiddelde afvoer van de Rijn in Lobith 1119 m3/sec, 
de laagste afvoer 765 m3/sec. 

In het jaar 1947 was: 
de gemiddelde afvoer van de Rijn te Lobith . . 1671 m3/sec 
de laagst bekende afvoer (Lobith) . . . . . . .  592 m3/sec 

In het jaar 1949 was: . 
de gemiddelde afvoer van de Rijn te Lobith . . 1165 m3/sec 
de laagst bekende afvoer Rijn te Lobith . . . .  592 m3/sec 

De Maasafvoeren zijn ongeveer: 

gemiddeld . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330 m3/sec 
laagste afvoer . . . . . . . . . . . . . . . .  15 m3/sec 

Fig. 13 geeft frequentiekrommen van de waterstanden te Lobith voor de tien- 
jarige periode 1931140 en voor de droge jaren 1921, 1947 en 1949. Men ziet, dat de 
frequentiekrommen van deze droge jaren vrij ver links liggen van de krommen, die 
het tienkarig gemiddeld 1931/40 voorstellen. 

ZOMERHALFJAAR Frequentie-krommen van 
de waterstanden te Lobith 
voor de droge jaren 1921, 
1947 en 1949 

GEHELE JAAR 

Frequenc?~ eurves of the 
water levels at Lobit for 
the r.ij pears 1921, 1947 
ancl 1949 



De waterstand van 8,00 m + te  Lobith werd in 1921 niet onderschreden, maar 
in 1947 zowel als in 1949 ongeveer 40 dagen. De laagste waterstanden kwamen in 
1947 nog iets lager dan in 1949, doch de waterstand van 8,50 m + te Lobith werd 
in 1949 ongeveer 110 dagen niet bereikt en in 1947 ongeveer 75 dagen niet. 

Het is wel zeker, dat de bodem van de Rijn bij Lobith sinds 1921 is gedaald, 
zodat ken uit de recente lage standen niet te verstrekkende conclusies mag trekken. 
Echter is het ook duidelijk, dat in 1921 minder lage afvoeren worden bereikt dan 
in 1947 en 1949. Het verschil tussen 765 m3/sec en 592 m3/sec voor respectievelijk 
1921 en 194711949 is te groot dan dat men dit op rekening van onnauwkeurige stroom- 
metingen zou kunnen stellen. 

Fig. 14 geeft een fr.equentiekromme op halflogarithmisch papier voor de laagst 
voorgekomen afvoeren van Lobith in de periode 1890 t/m 1949. Gemiddeld kwam 
de lage afvoer van 700 m3/sec eens per jaar een dag voor en de nog lagere stand van 

FIG. 14. Gem.onderschrijdingswaarden van afvoerenvan de Rijn te Lobith 1890-1939 en 1890-1949 
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FIG~ 14. Frequency of the lower dbchargea of the zmndiznded Rhine at Lobit for the decades 1890-1939 
and 1890-1949 

600 m3/sec ongeveer een dag per 10 jaren. Men moet dit natuurlijk zo lezen, dat 
b.v. de 700 m3/sec afvoer gedurende 10 dagen eens in de 10 jaren wordt onderschreden 
of gedurende 15 dagen eens in de 15 jaren. 

Het naar beneden buigende deel van de kromme van fig. 13 staat trouwens 
weinig vast, hetgeen blijkt uit de kromme voor de periode 1890-1939, die er belangrijk 
van afwijkt. De periode van 60 jaren is dus bepaald nog te kort om nauwkeurige 
conclusies voor de toekomst op te kunnen baseren. 



Reeds werd de opmerking gemaakt, dat achter in havens het chloorgehalte in 
belangrijke mate ,,na-ijlt" ten opzichte van dat in de rivier (fig. 4 voor Vijfsluizen 
en Parkhaven). Fig. 15 verduidelijkt het mengingsproces, dat zich gaat afspelen 
in een havenmond, indien s.g.-verschillen in de rivier aanwezig zijn. In de Petroleum- 
haven onder Pernis werden in 1935 verscheidene metingen dienaangaande verricht, 
waarbij o.a. bleek, dat bij afwezigheid van s.g.-verschillen een andere vullingstroom 
tijdens vloed optrad in de havenmond dan in gevallen, waarbij wel verschillen aan- 
wezig waren. 

Op 27 September 1935 (fig. 15) waren wel s.g.-verschillen aanwezig, daar de 
stand te Lobith 4 dagen tevoren slechts op 9,60 + N.A.P. stond (1350 m3/sec). 
Men heeft hier te maken met vullingstromen en s.g.-stromen, die hun maximum 
niet op dezelfde tijd verkrijgen. De volgende korte beschrijving van fig. 15 moge dit 
verduidelijken. 
1, 2 en 3. Vóór kentering LW trekt het zoute onderwater langs de oostoever van de 

mond naar buiten, terwijl langs de westoever zoeter oppervlaktewater naar 
binnen trekt. Bij LW, als de totale uittrekkende stroom gelijk is aan de intrek- 
kende, zijn deze s.g.-stromen nog 2 à 8 cmlsec. 

4. De vullingstroom overweegt, nu het water krachtig stijgt, er trekt nog enig 
zwaar water langs de westoever naar buiten (begin neervorming bij vloed). 

5. De vullingstroom is op volle kracht (15 li 20 cmlsec) en sterker bij de bodem dan 
bij de oppervlakte; een neer is in de mond aanwezig zowel aan de oppervlakte 
als aan de bodem. 

6. Hoewel het nog 1 uur voor HW is, trekt het lichte oppervlaktewater reeds 
rivierwaarts met een snelheid van 10 à 20 cm/sec, langs de bodem is nog een 
vulstroom, versterkt door s.g.-verschillen, van 5 à 18 cmlsec. 

7. Bij K W  uitsluitend s.g.-stromen, rivierwaartse stromen van 25 cmlsec aan de 
oppervlakte, landwaartse stromen van 10 à 14 cm/sec bij de bodem. 

Men ziet dus, dat bij kentering-LW nog brak bodemwater uit de haven op de 
rivier komt. Bij de dan opkomende vloedstroom trekt dit brakke water ver de rivier 
op. Een open haven is dus een der mengingsoorzaken. 

Andere meningsoorzaken zijn de kribben en kribvelden langs de oevers, de scheep- 
vaart, de bodemonregelmatigheden enz. en niet te vergeten de turbulentie van de 
stromen zelf. 

Het moet mogelijk zijn een meer exact inzicht te krijgen in deze menging. S.g.- 
stromen kan men berekenen, de menging van het water kan men meten met behulp van 
fluoresceïne, en aan de hand van de verrichte en nog te verrichten metingen zou 
men een tamelijk gefundeerd wetenschappelijk betoog kunnen opzetten, uitgaande 
van het evenwichtsbeginsel. 

Noemt men b.v. V, de hoeveelheid zout, die per vloed te Hoek van Holland naar 
binnen trekt (hoofdzakelijk bij de bodem), en E, de hoeveelheid zout, die er per eb 
naar buiten gaat (hoofdzakelijk in hogere lagen), dan is, als Z, de hoeveelheid zout 
is, die per getij van de bovenrivier komt: 

VZ =EZ-ZB 
Deze formule geldt voor alle secties in het brakwatergebied. 



FIG. 15. Uurkaartjes van de stromingstoestanden in de Iste Petroleumhaven op 27 Sept. 1935 
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FIG. 15. Hour-nmps of the current conditions i n  a n  open Izarbour dug nt the shore of a brackish stretch of the tVctte 
way  on Septentber 27, 1935. Such open harbours produce much brackish water because of t h e i ~  mizing inflzien 



Noemt men A de hoeveelheid opperwater, die per getij van boven komt, dan 
wordt bij het landeinde van de zouttong per getij de hoeveelheid A ,,brakwater7' ge- 
vormd. In zee verdwijnt Z,A zout per getij, doch dit wardt door de onderstroom en 
door het zout uit het Volkerak en van de bovenrivieren weer aangevuld, Z, i s  
het gemiddelde zoutgehalte van het ebwater bij de mond. 

Voorts is het verschil tussen de ebweg van een drijver en de afstand tussen de 
300 mg Cl-grenzen bij de kenteringen van HW en LW, de ,,mengweg" ter plaatse, 
daar de 300 mg grens verondersteld wordt steeds weer op dezelfde plaats terug te 
komen bij HW. De dubbele ,,mengweg" is de ,,driftw per dag, welke in fig. 1 is af- 
gebeeld. Dit geldt niet alleen voor de 300 mg-grenzen, maar voor alle hogere en niet 
alleen voor de eb, maar ook voor de vloed en niet alleen voor het midden der rivier, 
maar ook voor de kanten. 

Er zou een soort getij-berekening kunnen worden toegepast op het zout- 
mechanisme, daar per km een ,,komberging" in de rivier aanwezig is van x ton zout. 

Om een globaal inzicht te verkrijgen in de hoeveelheden zout, die per nor maal getij 
en zeer droge perioden in de benedenrivieren in beweging zijn, mogen de volgende 
ruwe cijfers gelden. Als eenheid wordt een ,,zeeschip van 10 000 ton" genomen, 
kortweg ,,zeeschip" genoemd. 

Bij een normale vloed en in perioden van weinig opperwater komen de volgende 
hoeveelheden de zeegaten binnen (globale cijfers). 

Bij Hoek van Holland . . .  ca 180 ,,zeeschepenm zout per vloed 
. . . . . .  Bij Oostvoorne ca 70 ,,zeeschepen" zout per vloed 

Bij Goeree . . . . . . . .  ca 200 ,,zeeschepen" zout per vloed 
Bij Dintelsas (Volkerak) . . ca 200 ,,zeeschepen9' zout per vloed 

Bij eb wordt echter alles weer gespuid omdat er evenwicht verondersteld wordt. 
Toch is er een reststroom, die van de land- zowel als van de zeezijde elke dag 

zout in de benedenrivieren brengt. Van de landzijde komt er zout uit het binnenland 
en uit het Volkerak, van de zeezijde komt er met de ,,ondervloed" of beter gezegd 
,,nabij de bodems" van de Waterweg, de Brielse Maas en het Haringvliet veel zout 
naar binnen. Deze reststroomhoeveelheden worden in de benedenrivieren gemengd 
en bereiken via de oppervlaktelagen van de monden bij Hoek van Holland, Oost- 
voorne en Goeree na  i e le  dagen-weer de zee. 

Op een normale dag in een zeer droge periode komen de volgende hoeveelheden 
zout (niet chloor) de benedenrivieren als reststroom verzilten (globare cijfers per 
getij). 

Via Volkerak . . . . . . . . . . .  25 ,,zeeschepenu 
opperwater . . . . . . . . . . . .  l ,,zeeschipm 
Via Hoek van Holland . . . . . . .  24 ,,zeeschepenw (door de onderlagen) 
Via Haringvliet (Goeree) . . . . . .  28 ,,zeeschepenn (door de onderlagen) 
Via Brielse Maas. . . . . . . . . .  5 ,,zeeschepenw (door de onderlagen) - 

Totaal per getij . . . .  83 ,,zeeschepenw 

Deze 83 ,,zeeschepenw per getij of ongeveer 160 ,,zeeschepen" per dag verdwijnen 
dus bij Hoek van Holland, Oostvoorne en Goeree door de bovenlagen, na grondig 
gemengd te zijn met bovenwater. 

Als vergelijking diene, dat via de grote sluis te IJmuiden per schutting een 
hoeveelheid van ongeveer 3000 t zout binnenkomt of bij 7 schuttingen per dag een 
hoeveelheid van rond 2 ,,zeeschepenm. 



Daar de ,,mengweg" gelijk aan de ,,drift" is, welke op fig. 1 (voor zeer lage 
rivierafvoeren) werd aangegeven, wordt per dag bij Rotterdam een hoeveelheid 
brak water gevormd ter grootte van de inhoud van de Xieuwe Maas tussen de 
raaien 1 en 2 en met een chloorgehalte van 300 à 600 mg, dus gemiddeld ongeveer 
0,450 g/liter of 0,45 kg/m3. Bij de minimale afvoeren is dit ongeveer een meng- 
hoeveelheid van 20 000 000 m3 per dag, waarin als het ware 20 000 X (0,450-0,200) = 
5000 ton ohloor of 5000 X 1,6 = 8000 ton zout wordt gestort. Gerekend is hierbij, 
dat het opperwater zelf 0,200 g Cl/liter bevat. 

Bij de gemiddelde waterstanden van Lobith voert de Nieuwe Maas per dag af 
700 x 3600 x 24 = 60 000 000 m3, zodat in de buurt van Schiedam 60 millioen m3 
brakwater wordt gevormd, waarin als het ware per dag 60 000 X 0,250 X 1,6 = 
24 000 ton zout wordt gestort of 2,4 ,,zeeschipH. 

Bij hoge standen van Lobith is dit bedrag naar rato hoger en is de menging dus 
intensiever. 

Bovenstaande ruwe cijfers geven een indruk van de grootteverhoudingen en 
van de mogelijkheid het zoutprobleem wiskundig en door metingen verder te ont- 
wikkelen. 

DISCUSSIE 

I r  M. H. KUIPER: Als toelaatbaar zoutgehalte in graslandpolders is, op grond van de eisen ten 
aanzien van het drinkwater voor vee, door inleider 1200 mg C1 per l genoemd. 
Het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn vond op grond van proeven, dat het vee 
drinkwater van 5000 mg C1 per 1 zonder ernstige nadelen verdraagt. 

ANTWOORD: Het cijfer van 1200 mg is van landbouwkundige zijde verstrekt. Op Voorne alleen 
stierven in 1949 ten gevolge van zoutvergiftiging 37 koeien. Men kan koeien wen- 
nen aan het gebruik van veel zout. 
Naar aanleiding van een opmerking van I r  J. F. SCHONZELD deelt inleider mede, 
dat doorlopend het chloorgehalte, zowel bij hoog en laag water als bij de kentering, 
werd gemeten. Bij de stroomkentering van hoog water is het gehalte het hoogst. 

Prof. W. F. J. M. KRUL: Bij chloorgehalten van meer dan 1000 mg11 wordt het malariavraagstuk 
van belang. 



111. HET BINNENDRINGEN VAN ZOUT DOOR SLUIZEN 

Dienst der Zuiderzeewerken, 's-Gravenhage 

Schut- en spuisluizen aan zee of aan sterk verzoute wateren vormen invalspoorten 
voor het brakke water naar het achterliggende boezem- en polderland. Zo wordt 
de strijd tegen de zee op het onzichtbare front verzwaard door het binnenlaten van 
grote hoeveelheden zout bij schuttingen. 

Bestrijdingsmaatregelen nabij deze toegangspunten dateren eerst uit de laatste 
jaren, doch reeds lang is men zich bewust geweest van het gevaar, dat de lage landen 
op dit front bedreigde. 

Zo zag HENDRIC S T E ~  (1667) de noodzakelijkheid van afsluiting van Wadden- 
zee en Zuiderzee in het licht van een toenemende verzilting van het polderland 
waarvan hij als voornaamste oorzaak het binnendringen van zout door sluizen 
aanwees. 

Bij de aanleg van het Groot-Noordhollands kanaal wordt in de conventie van 
de Staatsraad Gouverneur van Noordholland met het Hoogheemraadschap Water- 
land gewezen op de nadelen voor Waterland, welke uit zouttoevoer ten gevolge van 
schuttingen zouden kunnen voortvloeien (1819). 

Vergroting van de schutsluizen, groter verval, toegenomen scheepvaartverkeer 
en hogere eisen door tuinbouw en veeteelt aan de waterkwaliteit gesteld, noodzaken 
thans een oplossing te vinden voor het hierboven gestelde probleem. 

3ij schutsluizen kan zout binnenkomen door schuttingen en door lekverschijn- 
selen; bij spuisluizen eveneens door lek en voorts door verkeerde manipulaties. 

Bij het s c h u t t e n komt belangrijk meer zout binnen dan overeenkomt met 
het product van de hoeveelheid schutwater en het gemiddelde gehalte van het water 
in de kolk. Indien bij een schutting van zee naaar het lagere binnenwater in de kolk 
brak water aanwezig is, zal eerst het schutwater zich in het binnenwater verspreiden, 
terwijl vervolgens het gehele nog in de kolk aanwezige brakke water tegen het zoete 
binnenwater zal worden uitgewisseld. Er treedt nl. een stroming op door dichtheids- 
verschil : het zwaardere water uit de kolk trekt langs de bodem naar binnen en wordt 
aangevuld door een zoete bovenstroom, welke de kolk intrekt. Blijven de binnen- 
deuren lang genoeg open, dan zal de gehele kolkinhoud zich over het binnenwater 
verspreiden. Het totale zoutbezwaar is dan 

waarin : 

O = oppervlakte kolk, 
h, = waterstand in de kolk boven de sluisvloer vóór het aflaten, 
h, = binnenwaterstand boven de sluisvloer, 
s, = zoutgehalte water in de kolk vóór het aflaten, 
s, = zoutgehalte binnenwater. 



Deze zoutgehalten kunnen belangrijk verschillen van die van het normale buiten- 
en binnenwater op enige afstand van de sluis. 

De tijd voor een volledige uitwisseling van de kolkinhoud bedraagt volgens 
metingen voor de 

Noordersluis te IJmuiden (375 X 50 X 15) . . . .  30 & 40 minuten, 
Kleine schutsluis Kornwerdenand (74 X 9 X 4,5) . 15 k 20 minuten, 

. . . .  Schutsluis Scheveningen (35 X 10 X 3,3) l 5  & 20 minuten. 

Indien dus de deuren kortere tijd geopend blijven, kan de hoeveelheid schut- 
chloor worden beperkt. 

Bij s p u i s l u i z e n a a n z e e kan zout naar binnen treden door onvoldoende 
afdichting of doordat tegen het einde van een spuiperiode de deuren eerst worden 

. gesloten op of na het ogenblik van gelijke buiten- en binnenwaterstand. 

Een inzicht in het zoutbezwaar, dat bij sluizen optreedt, leveren de volgende 
globale cijfers (omgerekend in chloor): 

I Zoutbezwaar 

i Per jaar 1 Per sec 
106 kg c1 kg C1 

I I 
Noordersluis te IJmuiden . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Middensluis te IJmuiden 
Schutsluizen Afsluitdijk . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Sluizen te Den Helder 
Lek spuisluizen Afsluitdijk 1937-1942 . . . . .  

Idem verwaarloosd onderhoud 1943-1947 . . .  
Idem bij zorgvuldige dichting . . . . . . . .  

I I 
l Berekende hoeveelheid; in werkelijkheid wat minder, 
* Uit waarnemingen zoutgehalten IJselmeer. 

Men vergelike deze hoeveelheden met b.v. de brakke kwel van Wieringermeer 
en Noordoostpolder samen, welke ,,slechtsu ca 650 X 106 kg C1 per jaar bedraagt. 

Het bij een sluis binnengedrongen zout zal zich slechts ten dele over het gehele 
achterliggende boezem- of polderland kunnen voortplanten. Belemmerende om- 
standigheden in dit verband zijn: 

a. Aanwezigheid van een lang toegangskanaal achter de sluis (Noordzeekanaal, 
Voornse kanaal, Balgzandkanaal). 

b. Ligging van de sluis ver buiten het eigenlijke boezemgebied (sluizen te Den 
Helder). 

c. Combinatie op één punt van spui- en schutsluis, waardoor een deel van het 
binnengedrongen brakke water wordt weggespuid, vóórdat het zich over de 
binnenwateren kan uitbreiden. 



Zo moet voor het IJselmeer slechts ca 50% van het te Den Oever en te Korn- 
werderzand binnengekomen zout als ,,effectiefH worden beschouwd. Voor Noord- 
holland geldt een nog wat lager cijfer. 

Toch lag de eigenlijke bron van de verzouting van deze provincie in de tijd vóór 
de afsluiting van de Zuiderzee in de zouttoevoer bij de schutsluizen te  IJmuiden en 
te Den Helder: deze toevoer overtrof verre die door natuurlijke en kunstmatige kwel. 

Aldus ook in Friesland. 
Onvoldoende dichtheid der spuisluizen in de Afsluitdijk (niet vernieuwen rubber- 

afdichtingen in de oorlogsjaren) is met de recente droge perioden de voornaamste 
oorzaak van het huidige relatief hoge zoutgehalte van het IJselmeer (ca 350 mg C1 
per liter tegen 175 bij volkomen normale omstandigheden). 

5. MAATREGELEN NABIJ DE SLUIZEN TER BESTRIJDING VAN HET 

BINNENDRINGEN VAN ZOUT 

Men kan hierbij onderscheid maken tussen maatregelen, welke de strekking 
hebben de hoeveelheid binnenkomend zout te  beperken en die welke gericht zijn op 
een snel verwijderen van binnengekomen zout, vóórdat het brakke water zich over 
het achterliggende boezem- of polderland kan verspreiden. 

Tot de eerste categorie behoren voor s c h u t s l u i z e n: 
1. Schutkolkbemaling in combinatie met continue verversing van de voorhaven 

(HENDRIC STEVIN 1667). 
2. Het zo lang mogelijk gesloten houden van sluisdeuren, eventueel in combinatie 

met spuien door riolen of rinketten tijdens eb. 

Bij s p u i s l u i z e n moet bijzondere aandacht worden bvsteed aan de dichting: 
deze moet blijven dienst doen ook in bijzondere omstandigheden (onvoldoende. 
onderhoud, slordige bediening, ijsgang enz.). 
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DISCUSSIE 

Prof. Ir J. W. THIERRY concludeert, dat men, pen einde het binnendringen van zout in het 
Noordzeekanaal te beperken, zo min mogelijk gebruik zou dienen te maken van de 
grote sluis. 

I r  W. NOTEBOOM: Dat wordt inderdaad nagestreefd. 

Prof. Ir J. TE. TIIIJSSE deelt op de vraag van I r  DE -GRUYTER of de formule van iMazm~ geheel 
voldoet, mede, dat de gemiddelbe openingstijd van de deuren in rekening is gebracht. 
Men kan de hoeveelheid binnendringend zout beperken door de deuren gedurende 
zo kort mogelijke tijd open te houden. Doch lager dan de helft van de hoeveelheid 
zout, die volgens de theoretische uitwisseling binnendringt, kan men practisch niet 
komen. 

INLEIDER antwoordt op een vraag van Dr I r  A. J. ZUUR, dat STEVIN slechts zeer in het kort de 
landbouwkundige zijde van het verziltingsvraagstuk noemt. 



IV. ZOUTE KWEL IN ONS POLDERLAND 

T. EDELMAN 

Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage 

Zoute kwel treedt, althans in Nederland, uitsluitend op in het polderland. Het 
eigenaardige van ons polderland is, dat de grondwaterspiegel bijna altijd ligt op een 
peil, dat lager is dan het peil van de gemiddelde zeestand. Het zoute zeewater heeft 
derhalve, hydrologisch gesproken, een hoger potentiaal dan het grondwater in de 
polder. Aangezien er in werkelijkheid geen voor water ondoordringbare lagen bestaan, 
moet dit potentiaalverschil tussen zee en polder een grondwaterstroming teweeg 
brengen, welke is gericht van de zee naar de polder. Het zoute zeewater stroomt 
derhalve door de ondergrond in de richting van de polder. Dit zoute water drijft 
eventueel in de ondergrond aanwezig zoetwater voor zich uit, en het zal duidelijk 
zijn, dat onvermijdelijk een eindtoestand zal ontstaan, waarbLj zoutwater i n  de polder 
uittreedt. Dit geldt in beginsel voor iedere polder met een polderpeil, dat lager is 
dan de gemiddelde zeestand. In beginsel is dus vrijwel iedere polder van Nederland, 
welke op niet te grote afstand van de zee is gelegen, gedoemd tot uiteindelijke ver- 
zouting door zoute kwel. Dit schijnt geen prettig perspectief. 

Ik zou allereerst dit onvermijdelijke eindstadium van verzouting nader willen 
bezien. Gemakshalve voer ik daarbij enige vereenvoudigde veronderstellingen in. 
Ten eerste neem ik aan, dat de regenval gelijkmatig verdeeld over het gehele jaar 
optreedt en er geen langdurige perioden van droogte afwisselen met natte perioden. 
Ten tweede voer ik het theoretische begrip zoutgrens in, waarbij ik aanneem, dat er 
ergens in de ondergrond een haarscherp scheidingsvlak bestaat, met aan de ene 
kant zoutwater van 16 000 mg per liter chloorgehalte, en aan de andere zijde zoet- 
water. In werkelijkheid bestaat een dergeïiJke scherpe grens niet, doch wordt de 
overgang van zoet naar zout gevormd door een dikwijls uitgestrekte zone, welke 
wel eens de m e n g i n g s-d i f f u s i e z o n e wordt genoemd. Ik ga dus de com- 
plicaties, welke deze zone meebrengt, voorlopig voorbij. 

In het eindstadium zal de zoutgrens zo hoog zijn opgedrongen, dat er zoutwater 
kan uitstromen in de polderkanalen, door middel waarvan een constant polderpeil 
wordt gehandhaafd. De constant neervallende regen dringt van boven af in de grond 
en zal een zoetwaterlaag vormen op het zoute water, wederom zodanig, dat de over- 
tollige neerslag in de polderkanalen kan afvloeien. Beschouwen we een talud van een 
polderkanaal in het eindstadium van verzouting, dan zal dit talud op een bepaalde 
hoogte gesneden worden door de zoutgrens. Onder deze snijlijn kwelt zoutwater 
in de sloot, boven deze snijlijn zoetwater. Het polderkanaal krijgt dus zoutwater en 
zoetwater toegevoerd; het a i j e  polderwater zal dus brak zijn. 

Dit is niet het geval met het grondwater. Doet men een boring in het polderland, 
dan treft men eerst de zone aan van het pendulaire en funiculaire water. Dit is 
zoetwater. Vervolgens komt men aan het capillaire vlak en boort daar een zone aan 
van eveneens zoetwater; het vult de poriën geheel en verkeert in stromingstoestand. 



Vervolgens, dieper gaande, ontmoet men de zoutgrens en daaronder is het grond- 
water zout. Dit zoute water stroomt eveneens. De eindtoestand van verzouting is een 
stationnaire toestand, en daar het zoute en het zoete water beide stromen, bestaat 
er een dynamisch evenwicht tussen beide media. De hoeveelheid zout, welke in de 
kanalen uitstroomt, is een maximum, en voor berekening vatbaar. 

Het chloorgehalte van het vrije polderwater, voor zover dit veroorzaakt wordt 
door kwel, neemt derhalve niet onbeperkt toe, doch is aan een maximum gebonden. 
Dit maximumgehalte hangt af van de hoogte van het polderpeil, de doorlatendheid 
van de lagen, welke door het zoute water worden doorstroomd en de hoeveelheid 
zoetwater, welke uiteindelijk in de polderkanalen terecht komt. 

Ik vestig er de aandacht op, dat bij de door mij veronderstelde gelijkmatig ver- 
deelde regenval een optimale hoogteligging van de zoutgrens bestaat. Er zal dus 
altijd een bovenste etage in de grond zijn, waarin zoetwater circuleert. Dit is de 
etage, waarin de planten wortelen. Zo lang er geen besproeïig of beregening plaats 
heeft met het brakke water uit de sloten, komt er nimmer zout in de bovenste lagen 
van de grond. De hinder, welke de plantengroei ondervindt van de aanwezigheid 
van de zoutgrens dicht onder het oppervlak, is dus nihil. In  werkelijkheid is dit niet zo. 
Vooreerst bestaat er diffusie, waardoor het zout diffundeert in de zoetwaterzone 
boven de theoretische zoutgrens. Tevens zullen perioden van droogte het dynamisch 
evenwicht tussen beide media doen veranderen, waardoor de zoutgrens zelf op en 
neer gaat en tevens brakwater uit de sloten in de grond gaat dringen. Uit dit alles 
zal het duidelijk worden, dat de aanwezigheid van een theoretische zoutyens dicht 
onder het maaiveld niet zo onschuldig is, als dit op het eerste gezicht schijnt. Ik ga 
op deze kwesties thans niet verder in, omdat de hinder welke van verzouting wordt 

, ondervonden, door anderen zal worden behandeld. 

Het was mijn bedoeling enige formules en berekeningswijzen aan de hand te 
doen, waarmee op eenvoudige wijze een globaal inzicht in de orde van grootte en 
in de belangrijkheid der diverse factoren van zoute kwel kan worden verkregen. Ik 
begin daartoe.met een heel eenvoudig voorbeeldje, dat enig inzicht geeft in de tijds- 
duur, waarin de verzouting optreedt. 

a. Verticaal 0~kbel1en.d water 

Denkt men zich een door zoutwater omgeven eiland, bestaande uit een moeilijk 
doorlatende grondsoort, b.v. veen of klei, en rustende op een goed doorlatende zand- 
laag, welke tevens de zeebodem vormt. Ten einde niet op randeffecten te hoeven 
ingaan, neem ik aan, dat de verticale randen van het eiland ondoorlatend zijn en 
dat de zandlaag zo diep doorloopt, dat de potentiaal aan de onderzijde van het 
eiland overal gelijk is aan de potentiaal van het vrije zeewater. Dit schematische 
eiland is voorgesteld in fig. 1. 

Het is mogelijk uit te gaan van een begintoestand, waarbij het eiland geheel 
gevuld is met zoetwater en de zandlaag met zoutwater. 

Daar het soortelijk gewicht van zoutwater hoger is dan dat van zoetwater, 
en in de stationnaire begintoestand de druk onder en boven het grondvlak AB gelijk 
moet zijn, zal het zoetwaterpeil op het eiland hoger liggen dan het zeepeil. Uitgaande 
van deze begintoestand wordt nu op het tijdstip T = O de waterstand op het eiland 



zodanig verlaagd en verlaagd gehouden, dat zij een bedrag z lager komt teliggen 
dan de zee. De druk boven de laag AB wordt daardoor kleiner dan de druk daaronder, 
zodat er stroming ontstaat en de 
zoutgrens ~ a n u i t  ÄB omhoog komt. 

Volgens DARCY is de schijnbare 
snelheid v, waarmede de beweging 
plaats vindt, gelijk aan het pro- 
duct van de doorlatendheidscoëffi- 
ciënt en het potentiaalverhang. 
Voor dit geval is dus, het verschil 
in soortclijk gewicht tussen zout- 
en zoetwater gemakshalve buiten 
beschouwing latend, 

De werkelijke snelheid v w is F I ~ .  1. 
groter, en wel geldt: 

V 
V v  =- 

n 

waarin n = het poriëngehalte. Stellen we de tijd, nodig voor het opstijgen van de 
zoutgrens vanaf AB tot aan het polderpeil gelijk aan T, dan geldt H = v,T, zodat 
ten slotte wordt: 

Kiezen wij: H = 15 m, z = 1 m en n = 0,45 dan wordt k T = 100 jaar waarin k 
in meters per jaar. 

3 2  Bestaat het eiland uit zand met k = - cm per sec = 1000 m per jaar, dan is 
103 

T = 0,l jaar. 
3,2 

Bestaat het eiland uit veen met K = - cm per sec = 1 m per jaar, dan is T = 
105 

100 jaar. 
3 3  Bestaat het eiland uit klei met K = - cm per sec = 0,01 m per jaar, dan is 
107 

T = 10000 jaar. 

Uit dit willekeurig gekozen voorbeeld blijkt wel, dat de verzoutingstijden buiten- 
gewoon grote verschillen kunnen vertonen, afhankelijk van de doorlatendheid van 
de bodem. Bestaat het eiland uit klei, dan hoeven we ons de eerste paar duizend 
jaar geen zorg te maken over de verzouting; bestaat het uit veen, dan kan het eind- 
stadium onderhand voor de deur staan. Bestaat het uit zand, dan hoeven we ons 
geen zorg meer te maken, daar de verzouting dan reeds lang een feit is geworden. 

Dergelijke verhoudingen zijn typerend voor alle vraagstukken van kwel en ik 
vestig er even de aandacht op, dat men goed doet, alvorens over een bepaald geval 
te gaan praten, zich vooraf, door middel van een grove benaderingsmethode, een 



voorstelling te maken van de orde van grootte van de kwel. Rekent men b.v. uit, 
hoeveel bij ons eiland de zoute kwel zal bedragen in de eindtoestand, dan is dit voor 
veen 66 mm per jaar; zeker geen verwaarloosbare grootheid. Bestaat het eiland echter 
uit klei, dan is dit 0,7 mm per jaar, hetgeen vergeleken bij Nederlandse regencijfers 
zo weinig is, dat er verder niet over hoeft te worden gepraat. 

b. De invloed van de afstand van de zee 

Het zojuist behandelde geval week in zijn vereenvoudigende veronderstellingen 
wel heel erg af van de werkelijkheid, daar de breedteafmeting van het eiland geheel 
werd verwaarloosd. 

In het volgend voorbeeld, dat weliswaar ook nog een geïdealiseerd geval is, zal 
de aandacht vallen op deze breedteafmeting, dat wil zeggen op de afstand tot de zee. 
Denkt men zich een polder, welke onmiddellijk aan zee is gelegen, met een constante 
polderwaterstand lager dan de zeestand, en van de zee afgescheiden door een als 
ondoorlatend aangenomen dijk. De bovenste lagen bestaan uit een moeilijk door- 
latende laag met een weerstand C (dikte gedeeld door doorlatendheidscoëfficiënt); 
de bovenlaag sluit waterdicht aan de zeedijk aan. Onder deze bovenlaag bevindt 
zich een goed doorlatende zandlaag, dik D en met een doorbtendheidscoëfficiënt k, 
welke aan de onderzijde begrensd wordt door een horizontale, ondoorlatende laag 
(fig. 2). 

Ik neem aan, dat de zandlaag geheel gevuld is met zoutwater. Onder invloed 
van het potentiaalverschil p, tussen zee en polder treedt een grondwaterstroming op, 
weke in de zandlaag practisch horizontaal en in de bovenlaag practisch vertioaal 
verloopt. Het potentiaalverschil p tussen onderzijde en bovenzijde van de kleilsag 
neemt af, indien de afstand z tot de zeedijk toeneemt. Met behulp van de wet van 

. D ~ O Y  en de continuïteitsvoorwaarde kan op eenvoudige ~ j z e  de differentiaal- 
vergelijking worden afgeleid, welke p bepaalt als functie van x. 

p = P b- waarin A =  V c m  
d x2' 

Integratie van deze vergelijking levert een betrekking op, waarin twee integratie- 
constanten voorkomen; deze kunnen worden gevonden door te stellen: 

voor x = o is p = p, 
voor X = co is p = O 

De oplossing is dan: X 



x -- 
Op de plaats, waar p, = 1/2 yo, geldt: e A = 1/2 ofwel x = 0,7 A. 
Stellen wij L = 0,7 1, de halveringslengte, dan is het potentiaal-verschil op 

afstand L van de dijk nog voor de helft aanwezig, op afstand 2 L nog voor één vierde, 
op afstand 3 L nog voor één achtste, etc. 

Voor Nederlandse verhoudingen kunnen wij bijvoorbeeld stellen: 
D = 150 m en k = 0,03 cm per sec, derhalve k.D = 1,44 km2 per jaar. 
Voor C = 1 jaar wordt dus A = 1,2 km en L = 840 m. 
Voor C = 10 jaar is = 3,8 km en L = 2,66 km. 

Een bovenlaag met grote C-waarde heeft dus de uitwerking, dat in het spannings- 
water op grote afstand van de zee nog een hoge potentiaal heerst. Lagere C-waarden 
geven groter ,,lekverliezen", waardoor slechts op betrekkelijk korte afstand van de 
zee nog een potentiaal in het spanningswater merkbaar wordt. Hoe groter C-waarde, 
hoe verder de potentiaal van het spanningswater zich in het achterland doet ge- 
voelen. 

p, De kwel op afstand x is gelijk aan q = -, derhalve: 
C 

Onderzoekt men deze functie, dan blijkt, voor een bepaalde strook van de polder 
de gemiddelde kwel over die strook niet zeer sterk afhankelijk te zijn van de waarde 
van C. Er kan een waarde van C worden berekend, waarvoor de gemiddelde kwel 
i n  de beschouwde strook een maximum wordt. Dit kan op het eerste gezicht vreemd 
lijken. Men bedenke echter, dat voor kleinere waarden van C het gebied tussen de 
beschouwde strook en de zee het leeuwendeel van de uit zee komende kwel voor 
zijn rekening gaat nemen, terwijl bij grotere C-waarden de kwel als het ware door- 
gestuurd wordt naar verder van de zee liggende gebieden. Voor x = 7 L is p, = 
l - g,,, dat wil zeggen, dat g, minder dan één percent van p,o uitmaakt. Waar p,, 

128 
in Nederlandse verhoudingen nooit groter is dan enige meters, zal voor x = 7 L, g, 
niet meer zijn dan enige centimeters. Dit potentiaalverschil is niet meer in staat om 
een hoeveelheid van betekenis te doen doorkwellen. Derhalve wordt practisch de 
gehele kwel opgenomen door een strook langs de zee, breed 7 L = 7 X 0,7 A w 5 A 
het achterliggende gebied heeft geen last meer. Vanzelfsprekend is de totale kwel 
welke door deze kwelstrook wordt opgenomen, omgekeerd evenredig met de C-waarde 
van de bovenlagen. 

c .  De invloed van verschillende polderpeilen 
In werkelijkheid is de situatie, zoals ik die hier heb aangenomen, nimmer aan- 

wezig. Er bestaan geen oneindig lange polders met constante geologische profielen 
en gelijkblijvend polderpeil. Het werkelijke poldergebied bestaat uit een ware Zappen- 
deken van polders, alle met verschillend peil, versdiillende C-waarde en verschillende 
kD-waarde en afstand tot de zee. Deze polders beïnvloeden elkaar in sterke mate. 
Sommige hooggelegen polders worden infiltratiegebied en leveren zoet kwelwater 
aan hun buren. Een diepe polder, welke vlak aan zee ligt, zal het grootste gedeelte 



van de zoute kwel tot zich trekken en zodoende de meer achterwaarts gelegen 
polders min of meer voor verzouting behoeden. Hetzelfde geldt voor een vlak aan 
zee gelegen polder, waarin de afsluitende bovenlaag nauwelijks meer aanwezig is. 
Een voorbeeld van het eerste is de Haarlemmermeer, een voorbeeld van het laatste 
zou de Naardermeerpolder geweest kunnen zijn. 

Het omgekeerde komt ook voor, en zelfs vrij veelvuldig. Polders, weke vlak 
bij zee liggen, hebben veelal een hoger peil dan de achterliggende; zij sturen als het 
ware de zoute kwel door naar het achterliggende gebied met lagere polderwaterstan- 
den. Ook een tamelijk verafliggende polder met laag polderpeil en kleine C-waarde 
kan de voorliggende polders min of meer voor zout vrijwaren. In ons polderland 
is dit alles zeer ingewikkeld. Ik zal hier niet nader in details op ingaan, doch ik zou 
nog één specia?l geval voor het voetlicht willen brengen, hierna genoemd onder d. 

d. De invloed van de duimtrooli: 
Het betreft hier de invloed van een infiltratiegebied van zoetwater (regen), 

dat gelegen is tussen de zee en het poldergebied. Ik doel hief op de duinstreek, welke 
zich uitstrekt langs het grootste deel van ons Hollands poldergebied. 

Ik kies ter demonstratie het dwarsprofiel over de duinwaterwinplaats van 
Amsterdam en de achter gelegen Haarlemmermeerpolder. Dit profiel is in fig. 3 
in grote trekken geschetst. 

Het profiel wordt aan de onderzijde afgesloten door het Iceniën, dat ik als on- 
doorlatend veronderstel, liggend op een diepte van 160 m - N.A.P. Gaande vanaf 
het strand ontmoet men aan de oppervlakte vooreerst het hooggelegen duingebied, 
waarachter het gebied van het oude zeezand zich uitstrekt, gelegen op ongeveer 
N.A.P. of iets hoger. Vervolgens komt de Haarlemmermeerpolder met diepliggend 
polderpeil (5,60 m - N.A.P.) en daarachter weder hoger polderland, boezemlaand 
of boezemwater. 

De neerslag vormt in de hoge duinstrook een opwelving van het phreatisch vlak, 
welke in verband met het dynamisch evenwicht een zoetwaterzak in de ondergrond 
vereist. In deze zoetwaterzak stroomt het zoete water, afkomstig van de neerslag, 
af zowel in de richting van de zee als in de richting van de Haarlemmermeer. De 
zoetwaterzak reikt enerzijds met een zoetwatertong tot vrij ver in zee, anderzijds 
met een zoetwatertong tot een eind in de Haarlemmermeer. De neerslag, welke valt 
op de strook van het zogenaamde oude zeezand wordt gedeeltelijk eveneens via 
deze laatste tong naar de Haarlemmermeer afgevoerd. Langs de westzijde van de 
Haarlemmermeer is dus een strook AB aanwezig, waarin zoete kwel optreedt. 

Het hooggelegen boezem- en poldergebied oostelijk van de Haarlemmermeer 



treedt eveneens als infiltratiegebied op en vormt ook een zoetwatertong, waardoor 
in de ondergrond zoetwater afstroomt naar de Haarlemmermeer. Derhalve bestaat 
er eveneens langs de oostzijde een zoete kwelstrook CD. In het midden blijft een 
strook BC over, waarin zoute kwel optreedt. 

Het potentiaalverlies in het zoute water is over de afstand van zee tot de strook 
BC zo groot, dat oostelijk van de Haarlemmermeer de potentiaal van het spannings- 
water onvoldoende is om nog enige zoute kwel te doen opkwsllen. 

Dit geldt te meer, daar oostelijk van de Haarlemmermeer geen polders voorkomen 
met een lager peil dan deze polder. Hieruit volgt, dat de zoute kwel, welke onder de 
duinen doorstroomt, geheel terecht komt in de strook BC van de Haarlemmermeer 
en dat oostelijk van C geen stroming in het zoute water meer optreedt. 

Is  de vorm van de zoetwaterzak on'der de duinen stationnair, dan wordt het 
traject Z-B van het zoute water aan de bovenzijde begrensd door een stationnar 
vlak, waardoor geen zoutwater stroomt. Het effect is hetzelfde alsof de onderkant 
van de zoetwaterzak een ondoorlatende laag was. Overweegt men ,dat de hoeveelheid 
zoutwater, welke door esn verticale doorsnede ergens onder de zoetwaterzak stroomt, 
gelijk is aan de totale kwel door BC, dan kan men de potentiaal in B berekenen en 
daarmede de totale kwel, indien vorm, afmetingen en doorlaatconstanten van de 
doorstroomde lagen bekend zijn. 

Ik heb dergelijke berekeningen uitgevoerd, waarbij vorm en afmetingen van de 
zoetwaterzak aangenomen werden op grond van gegevens van de Amsterdamse 
Duinwaterleiding cn waarbij de constanten van de doorstroomde lagen werden ge- 
varieerd. De berekeningen waren uit de aard der zaak globaal en zij geschieden 
tastenderwijs. Ik zal ze hier niet herhalen, doch slechts enige uitkomsten geven. 

Voor de toestand in 1903, dus vóór dat door Amsterdam met de dieptewater- 
winning werd begonnen, vond ik, aannemende, dat de zoetwaterzak toen stationnair 
was, een kwel vanuit de Noordzee groot ongeveer 17,5 mm per jaar. Hierbij is in- 
begrepen de zogenaamde kunstmatige kwel, veroorzaakt door nortonputten, gas- 
bronnen en dergeïijke. 

Voor de toestand thans, waarbij de zoetwaterzak ca 20 m is opgetrokken sinds 
1903 (onder invloed van de diepwaterwinning), vond ik, voor overigens dezelfde 
omstandigheden, een kwel van 24 mmljaar. 

Ten slotte een cijfer bij eveneens een stationnaire toestand, waarbij echter de 
zoetwaterzak drastisch is ingekrompen en nog slechts tot 30 m - N.A.P. doorhangt. 
Hiervoor vond ik een kwel van 46 mmljaar. 

Men kan uit deze cijfers diverse dingen halen. Vooreerst kan daaraan een effect 
worden gedemonstreerd, dat ik het ,,afsluitereffect" zou willen noemen. De zoet- 
waterzak vormt namelijk als het ware min of meer een afsluiter in het doorstromings- 
profiel van het zoute grondwater. Zet men de zoute kwel uit als functie van de wijdte 
van de spleet, welke aanwezig is tussen het Iceniën en het laagste punt van de zoet- 
waterzak, dan ontstaat een flauw gebogen kromme, welke men als een afsluiter- 
karakteristiek kan opvatten (fig. 4). Het onderste gedeelte van deze kromme moet 
worden gestippeld, daar de spleetwijdte in werkelijkheid niet nul kan worden. 
Hiervoor zijn de duinen te laag en is de regenval te gering. 

Tot dusver heb ik nog geen rekening gehouden met het feit, dat de zoetwaterzak 
in beweging is. Bij een inkrimpende zoetwaterzak wordt namelijk in de verplaatsings- 
zone zoetwater door zoutwater vervangen. Het zoute water voor deze aanvulling 
wordt niet alleen onttrokken aan de zee, doch ook aan het achterliggende polderland. 



Bij inkrimpende zoetwaterzak is dus de hoeveelheid zoutwater, wslke naar de polder 
gaat, geringer dan bij de stationnaire toestand. In  het rapport 1948 van de Geineente- 

FIG. i. Relation between the seepage discharge 
of salt water into $he polders behind the 
dunes (= kwel) and the width of the gap 
between the fresh-water lense and the 
impermeable basis (= spleetwijdte) 

FIG. 4. Relation entre le debit de I'infiltrution 
saline dans les polders derrière les rlunes 
(= kwel) et l'escape entre la  lentille cl'eaw 
douce et Ze Zit impemnéable (= spleetwijdte) 

waterleiding Amsterdam berekent men voor de stationnaire toestand, bij een vorm 
van de zoetwaterzak, zoals deze thans is, een zoute kwel van 19 mm. 

Voor de niet-stationnaire toestand vindt men een zoute kwel van 10 mm. Het 
effect van de niet-stationnaire toestand is dus zeer goed merkbaar. Houd ik het 
door mij berekende cijfer van 24 mm voor de stationnaire toestand aan, dan zou ik 
voor de niet-stationnaire toestand 13 mm moeten rekenen. Krimpt de zoetwaterzak 
in de toekomst naar verhouding in hetzelfde tempo in als tot nu toe het geval was, 
dan zal men een afsluiterkarakteristiek waarnemen, welke links van de berekende 
ligt, verschoven over 24 - 13 = 11 mm (stippeen in fig. 4). Men zou dit de schijn- 
baxe afsluiterkarakteristiek kunnen noemen. 

De verschuiving wordt veroorzaakt door het feit, dat de afsluiter in voortdurende 
beweging is. 

Houd ik voor de huidige vorm van de zoetwaterzak aan: 24 mm stationnair en 
13 mm niet-stationnair, dan is het, met behulp van de zoutbalans, welke DE GRVYTER 
geeft in ,,Rijnlandsboezem", mogelijk, de invloed te schatten, welke het optrekken 
van de zoetwaterzak heeft op het chloorgehalte van het polderwater in de Haarlem- 
mermeer. 

DE GRUYTER geeft op, dat het chloorgehalte thans (dus bij de niet-stationnaire 
toestand) bedraagt 611 mg chloor per liter. Ik  vind, dat bij een stationnaire toestand, 
waarbij de zoetwaterzak practisch is verdwenen (spleet~jdte 120 m) het chloor- 
gehalte zal stijgen tot bijna 1000 mg chloor per liter. Veronderstellen we, dat in 
1903 een stationnaire toestand heerste met een spleetwijdte van 40 m, dan kan het 
chloorgehalte in 1903 berekend worden op 650 mg per liter. Een vergroting van de 
spleetwijdte met 200% (van 40 m op 120 m) doet dus het chloorgehalte van het 
polderwater stijgen van 650 tot 1000 mg per liter, derhalve met rond 55%. 

Ik vestig er de aandacht op, dat volgens deze berekeningen de diepwaterwinning 
van Amsterdam sinds 1903 tot dusverre het paradoxale effect heeft opgeleverd, dat 



de hoeveelheid zout, welke naar de Haarlemmermeer gaat, daardoor is verminderd. 
Indien de diepwaterwjnning in de toekomst zodanig wordt uitgevoerd, dat de vorm 
van de zoetwaterzak niet meer verandert, verdwijnt natuurlijk deze paradox en 
wordt de dan heersende stationnaire toestand ongunstiger dan die van 1903. 

Terloops merk ik nog het volgende op. De stationnaire toestand in 1903 leverde 
17,5 mm zoute kwel uit de Noordzee. Indien thans de zoetwaterzak stationnair 
gehouden werd, zou er 24 mm zoute kwel uit de Noordzee komen. Het verschil 
is 6,s mm. Dit is minder dan hetgeen thans aan zoute kwel van hetzelfde gehalte 
geleverd wordt door gasbronnen, nortonputten etc., kortom, door hetgeen geleverd 
wordt aan zout door wat DE GRUYTEB noemt de ,,kunstmatige kwel". Zou men 
derhalve het grootste gedeelte van deze kunstmatige kwel onderdrukken door 
dichting van de gasbronnen en putten, dan mag verwacht worden, dat hierdoor 
voor een groot deel de zoutschade wordt opgeheven, welke Amsterdam door zijn 
diepwaterwinning sinds 1903 potentieel heeft veroorzaakt. 

Wij verkeren in de bijzonder gelukkige omstandigheid, dat het grootste gedeelte 
van ons polderland voorzien is van een bovenlaag, welke moeilijk doorlatend is. 
Deze laag wordt gevormd door de holocene veenlagen en door de zogenaamde oude 
zeeklei. 

Ik zeg: bijzonder gelukkige omstandigheid, omdat, indien deze laag er niet was, 
het Nederlandse polderland over grote uitgestrektheden reeds lang hopeloos verzout 
en derhalve voor landbouw en veeteelt ongeschikt en misschien zelfs voor mensen 
onbewoonbaar zou zijn. 

Door zijn geringe doorlatendheid vormt deze bovenlaag als het ware een horizon- 
tale zoutkering in de gebieden, welke binnen het bereik van het zoute zeewater vallen. 
Het spreekt vanzelf, dat er ons alles aan gelegen moet zijn, deze zoutkering in stand 
te houden. Evenals het ontoelaatbaar is, in een kering van oppervlaktewater - in 
een gewone dijk dus - gaten te gaan steken, is het ontoelaatbaar onze zoutwater- 
kering te doorboren of lek te maken. De desastreuze gevolgen van dergelijke hande- 
lingen traden vroeger (honderd jaar geleden) niet zo sterk naar voren, daar destijds 
de polderpeilen vrij hoog lagen door gebrekkige bemalingsinstallaties. In de vorige 
eeuw had echter een opmerkeïijke ontwikkeling plaats in de bemalingstechniek, 
waardoor het mogelijk werd, polderpeilen te onderhouden, welke veel lager waren 
dan voorheen. De aandrijvende potentiaalverschillen werden daardoor groter en de 
zoute kwel werd een vraagstuk. 

Uit de voorbeelden, gegeven in het eerste gedeelte van mijn voordracht, blijkt 
wel, welk een overwegende invloed de doorlatendheid van de grond heeft op kwel- 
verschijnselen. Iedere handeling, welke de doorlatendheid vergroot zal in zout- 
gebieden het zoutbezwaar doen toenemen. Dergelijke handelingen werden echter 
en worden nóg verricht. Ten slotte vermeerdert wellicht iedere heipaal, welke tot 
in de onderliggende zandlaag wordt geslagen de doorlatendheid van de bovenlaag, 
doch de invloed hiervan kan toch niet groot zijn. Veel bedenkelijker is het putten te 
slaan voor het winnen van moerasgas of diep welwater. In gebieden van zoute kwel 
worden deze putten, de zogenaamde gasbronnen, nortonputten en dergelijke, alle 
zoutleveranciers. Het rapport omtrent de verzilting van Noordholland spreekt ten 
deze duidelijke taal; vroegere onderzoekingen van BIJL in de Haarlemmermeerpolder 



leidden tot soortgelijks conclusies. Ik geloof wel, dat thans in brede kring de over- 
tuiging veld wint, dat dergelijke putten in zoutgebieden uit den boze zijn. Aan de 
uitbreiding daarvan dient paal en perk te worden gesteld en men zou kunnen over- 
wegen, de bestaande langzamerhand te gaan dichtstoppen. 

Een tweede soort vernieling van onze zoutwering is in de laatste jaren naar 
voren gekomen. Ik heb hier het oog op de exploitatie van het zand, dat doorgaans 
onder de slecht doorlatende lagen aanwezig is; Daar-de rivieren langzamerhand 
uitgeput raken en hoe langer hoe meer wegvallen als leverancier van metselzand, 
betonzand en ophoogzand, zoekt men naar andere exploitatiegelegenheden. Men 
graaft daartoe het zand door middel van graafmachines weg ofwel men zuigt het 
direct onder de bovenlagen van ons polderland weg met behulp van een zuiger. 
In  beide gevallen wordt de moeilijk-doorlatende laag verbroken en er ontstaat een 
meertje, een zogenaamde zandput, van één of meer ha oppervlakte en met een zeer 
doorlatende bodem. Het behoeft geen betoog, dat, indien een dergelijke zandput 
ligt in een gebied van zoute kwel, het zoutbezwaar in de betrokken polder sterk zal 
toenemen. De zandput is eigenlijk een gasbron van enorme afmetingen. Ken kan 
hiertegen echter iets doen. Indien men namelijk in het aldus ontstane meertje kunst- 
matig een peil handhaaft, dat hoger ligt dan de stijghoogte van het diepere grond- 
water, wordt de kwel opgeheven. Ten aanzien van verzcruting bestaat er dus weinig 
bezwaar tegen het verlenen van een concessie voor zandwinning op deze wijze, 
indien slechts in de concessie de voorwaarde wordt opgenomen, dat tot in lengte 
van dagen in de zandput een bepaald peil moet worden gehandhaafd. 

Het schadelijke karakter van gasbronnen, nortonputten, zandputten en dergelijke 
wordt thans wel erkend. Er is echter een categorie werken, waarvan de schadelijke 
invloed naar ik meen, nog niet is gesignaleerd. Deze categorie zou ik hier eens naar 
voren willen brengen. Ik kan dit te  gereder doen, daar ik zelf tot de schuldigen heb 
behoord. Het betreft hier namelijk de wijze, waarop tegenwoordig grote verkeers- 
wegen door ons polderland word. aangelegd. 

De wegenbouwer wenst een weglichaam te formeren, dat niet onderhevig is aan 
zettingen en hij wenst dit weglichaam te funderen op een vaste ondergrond. Hij 
kiest dus voor het weglichaam een zandlichaam en wenst dit te doen rusten op de 
vaste dilluviale of holocene zandlagen, welke in ons polderland doorgaans op bereik- 
bare diepte onder de afdekkende bovenlagen voorkomen. De afdekkende klei- en 
veenlagen hebben voor de wegenbouwer enige zeer onaangename eigenschappen: 
ze bezitten weinig draagkracht en ze zijn sterk samendrukbaar. Door de geringe 
doorlatendheid duurt het vaak tientallen jaren, voordat zoiets als een definitieve 
zetting is bereikt. De wegenbouwer beschouwt daarom onze zoutwerking kortweg 
als ,,rommel" en hij is deze lagen liever kwijt dan rijk. Hij tracht dus de slappe lagen 
te verwijderen en te vervangen door zand. Dit gebeurt óf door wegbaggeren of weg- 
graven, óf door middel van doorpersen van het zandlichaam. 

Wordt op deze wiJze al een behoorlijk vast en onwrikbaar weglichaam verkregen, 
de gevolgen ten aanzien van kwel zijn niet zo verheugend. Men heeft namelijk over 
een behoorlijke breedte en dikwijls over grote lengte de doorlatendheid van de 
ondergrond ter plaatse van de zoutwering enige tienduizeaden malen zo groot ge- 
maakt. In een gebied van zoute kwel moet een dergelijke kunstmatige kwelbaan 
de verzouting in de hand werken. Ligt een dergelijke weg er eenmaal, dan is er niets 
meer aan te doen. 

Ik geloof niet, dat onze wegenbouwers ooit hebben stilgestaan bij de hydrologische 



consequenties van hun constructiemethoden. I k  ben zelf wegenbouwer geweest en 
ik heb er nooit over geprakkizeerd. Nu zullen, in vele gevallen, de gevolgen niet zo 
ernstig zijn, Er kunnen echter gevallen voorkomen, waar het scheppen van een 
dergelijke kunstmatige kwelbaan ontoelaatbaar wordt. Voor deze gevallen zal het 
ernstig overweging verdienen of niet dient te worden overgegaan tot de constructie 
van een weg op palen. Het zandlichaam van de weg rust dan in een ondiepe betonnen 
bak, welke op betonpalen wordt gefundeerd. De keuze tussen een weg op zand en 
weg op palen is in deze gevallen dus niet meer uitsluitend een kwestie van aanleg- 
kosten en onderhoud, doch de hydrologische belangen behoren mede in aanmerking 
te worden genomen. 

Ik wil eindigen met de natuurme zoutkering, welke wij in de vorm van moeilijk 
doorlatende lagen in ons polderland bezitten, nog eens nadrukkelijk in Uw aller 
zorg aan te bevelen. Deze zoutkering is één der peilers, waarop het voortbestaan 
van ons Nederlands poldergebied berust. Vertroetel deze zoutwaterkering. Prik er 
geen gaten in en graaf er geen stukken van weg, want daar kunnen waterkeringen 
nu eenmaal niet tegen. 

DISCUSSIE 
I r  A. VOLKER: Wat is de invloed van de aanwezigheid van brak buitenwater aan één zijde van 

het besproken poldereiland op de gegeven formule voor de kwel? 
ANTWOORD: Zowel de invloed van het zoutgehalte van het water op de doorlatendheid van de 

bodem als die van het dichtheidsverschil zijn gering. 
Dr I r  P. C. LINDENBEI~GH: De kwel in de Haarlemmermeer is verminderd onder invloed van de 

grondwateronttrekking aan de zoetwaterlens in de nabij gelegen duinen. Wat zal 
er gebeuren, wanneer men maatregebn gaat nemen om de zoetwaterlens onder 
de duinen weer te laten groeien? 

I r  J. F. SCEK~NFELD: Door de sterke vermindering van de grootte van de zoetwaterzak is te 
verwachten, dat deze in veel mindere mate ais afsluiter tegen de landinwaarts 
gerichte stroming van zout water zal werken. In stationnaire toestand krijgt men 
dus meer zoute kwel dan vroeger. 

I r  C. BIEMOND: Omstreeks 1850 werd de Haarlemmermeer drooggelegd, terwijl in dezelfde tijd 
ook de winning van ondiep duinwater een aanvang nam. Omstreeks 1900 ging men 
over tot het winnen van diep duinwater, waardoor de zoute kwel in de Haarlemmer- 
meer geleidelijk afnam. Zoais Prof. THIJSSE opmerkte, kwelt thans practisch geen 
zout in de polder op. 

In de naaste toekomst zal men met behulp van de bevloeiing van de duinen 
het instellen van een stationnaire toestand nastreven onder handhaving van de 
huidige grootte van de zoetwaterzak. Het is dus niet de bedoeling de zak te ver- 
groten. De zoute kwel in de Haarlemmermeer zal dan weer gelijk worden aan 
de kwel, die in de jaren tussen 1850 en 1900 optrad. De afsluitende werking van 
de huidige zoetwaterzak is namelijk nog practisch gelijk aan die van de oorspronke- 
lijke zak. Dit is te verklaren uit twee feiten: 
1. De zoetwaterlens reikt dieper dan een op ca 70 h 100 m-N.A.P. gelegen 

leemlaag. 
2. De vermindering van de grootte van de zak heeft voornamelijk plaats gehad 

aan de zeezijde. 
I r  P. A. VAN DE VELDE: Diepe ontgravingen voor zandwinning kunnen een gunstig effect nopens 

de bestrijding van zoute kwel hebben, indien men die omdijkt en er een hoog 
peil in handhaaft. Zij werken dan ais infiltratiegebieden van zoet water. 

ANTWOORD: Het verzoeten van een gebied op die wijze zal zeer lang duren en kostbaar zijn. 
Prof. W. F. J. M. KRUL: Inleider heeft de gevaren van wegenaanleg in polderland te zwaar 

ingezien. Het zandlichaam voor de aarden baan reikt toch nooit tot het veen op 
grote diepte Iov. De voornaamste weerstandbiedende lagen van het Holoceen 
blijven intact. 



V. DE GEVAREN VAN TOENEMElWE VERZILTING 

VOOR LAND- EN TUINBOUW 

C. VAN DEN BERG 

Rijksdienst voor Landbouwherstel, Goes 

Nadat ca 30 jaar geleden de eerste klachten werden geuit over te hoge zout- 
concentraties van het polderwater, zijn deze klachten ook daarna blijven aanhouden, 
vooral uit de tuinbouwcentra. Hoewel biJ verschillende gelegenheden (7, 6, 9) 
reeds van de zijde van land- en tuinbouwkundigen de problemen voor de teelt zijn 
besproken, bestaan nog vele lacunes in onze kennis. 

Het volgende wil niet meer geven dan een overzicht van de bezwaren, die ver- 
schillende takken van land- en tuinbouw van zout water ondervinden. 

De beschikbare gegevens vertonen een grote spreiding. Terwijl de RIJKSSERUM- 
INRICHTZNG (10) meent, dat 2% g NaCI per liter al schadelijke gevolgen voor het vee 
heeft, nam HELLEX (4) proeven met verschillende dieren en constateerde dat 10 g 
NaCI/l nog een normale melkproductie toeliet. Het aanvankelijke gewichts- en 
productieverlies der dieren werd ingehaald en de afkeer om zulk zout water te drinken 
overwonnen na een zekere tijd van gewenning. FRENS (2) constateerde hetzelfde 
onder Nederlandse omstandigheden en stelde ook de toelaatbare NaCl-hoeveelheid 
op 10 g/l. HELLER vond verder dat varkens gevoeliger zijn dan koeien en deze weer 
gevoeliger dan schapen. 

In Zeeland, waar veel zout of brak slootwater voorkomt, wordt door de daar 
werkzame dierenartsen op grond van jarenlange ervaring 5 g NaCl11 als bovengrens 
aangenomen voor normale groei en productie bij melkvee. Paarden bljken gevoeliger 
zodat voor deze dieren het water niet meer dan 3 à 4 g NaCI dient te bevatten. 

Deze verschillen in toelaatbare zoutgrenzen kunnen ten dele verklaard worden 
door het feit, dat verschillende zouten in brak water voorkomen, die, anders dan 
bij planten, een cumulatieve werking hebben. Bekend is bovendien de purgerende . 

werking van sulfaten; deze zouten worden altijd in brak water gevonden. 
Wanneer de grens voor zout in het drinkwater voor vee wordt vastgesteld op 

grond van het Cl-gehalte van brak water za1 deze grens dus gelegd moeten worden 
bij 3 à, 5 g NaCIll, waarbij dan gerekend is met de nadelige invloed van andere zouten. 

Bij het begieten van gewassen in kassen worden zouten met het gietwater aan- 
gevoerd en opgehoopt. Deze zouten kunnen niet dan met grote moeite en dan nog 
maar ten dele weer worden verwijderd met overmatig doorspoelen. 

' De nummers verwijzen naar iiteratuur aan het eind van dit artikel. 



Uitvoerige proeven van RIEMENS (9, 5) demonstreren, dat gietwater niet meer 
dan 1/2 g NaCl dient te bevatten om oogstdepressies te voorkomen. Bij tomaten 
werden b.v. de volgende opbrengstdalingen gevonden, wanneer met normale hoeveel- 
heden water werd begoten: 

1931 1935 1942 
Gietwater met 1/2 g NaCI/l . . . . . . . 15% - 13% 
Gietwater met 1 g NaC1/1 . . . . .-. . 28% - 30% 
Gietwater met 2 g NaCl/I . . . . . . . 54% 48% 44% 

Gieten met meer water geeft minder oogstverlies, maar kan bezwaren geven door 
het optreden van plantenziekten. 

Bij deze proeven werd water gebruikt, dat alleen NaCl bevatte, een omstandig- 
heid, die zich bij gebruik van gietwater uit sloten nooit zal voordoen. In slootwater 
bevinden zich verschillende andere zouten, die antagonistisch kunnen werken t.o.v. 
NaCl (vooral Ca b.v.). Dit is waarschijnlijk de reden, dat het practijkadvies wat 
ruimer is gesteld, dan de uitslag der proeven zou doen vermoeden. De neiging bestaat 
gietwater uit sloten nog redelijk bruikbaar te achten, wanneer het niet meer dan 
1 g NaCl11 bevat, mits dan met veel water wordt gegoten. 

Om alle gevaren te omzeilen voor de verfijnde kascultures, blijft het evenwel 
gewenst de grens van de hoeveelheid NaCl, die in gietwater mag voorkomen, te 
blijven stellen op 0,5 g/]. 

Voor een goede verdeling van plantenziektenbestrijdingsmiddelen over een 
gewas wordt veel water ter verdunning gebruikt. Het gevaar bestaat nu dat zout 
in het te gebruiken sproeiwater bladverbranding geeft. 

Het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes heeft veel ervaringen verzameld (8) 
over de kwaliteit van het sproeiwater voor fruitbomen en concludeert daaruit, dat 
dit water niet meer dan 1 g NaC1/1 mag bevatten. Er bestaat verschil in gevoeligheid 
bij verschillende vruchtbomen: appels zijn gevoeliger dan peren en deze verbranden 
weer gemakkelijker dan steenvruchten. 

Veizchillende omstandigheden beïnvloeden de beschadiging. Zo zijn gezonde 
bomen en sterke groeiers wat minder gevoelig. Zeer nadelig is het met brak water 
te sproeien, indien reeds bladschade (door wind b.v.) voorkomt. 

Het herstel van bladeren, die ,,verbrandH zijn, is weer sterk afhankeGjk van het 
op de bespuiting volgende weer. 

Het onderzoek na de inundaties in de oorlog heeft vele gegevens opgeleverd over de 
schade aan land- en tuinbouwgewassen ten gevolge van zout in de grond (zie o.a. 1). 

Op proefvelden met verschillende gewassen werd de toelaatbare ,,zoutgrens" 
nagegaan. Daarbij vormde het zoutgehalte van de bodemlaag van 5-20 cm het 
criterium; een bepaald zoutcijfer (= het aantal grammen NaCl per liter bodemwater) 
in deze laag impliceert in dit geval steeds een toenemende hoeveelheid zout met de 
diepte. 

Verder werd het zoutcijfer bepaald in het voorjaar, ten tijde van de inzaai der 
gewassen; in de loop van het jaar treden derhalve sterke schommelingen in de zout- 
cijfers op. Met toenemende verdamping door het gewas stijgen de cijfers gewoonlijk, 
in een zeer droog jaar (b.v. in 1947) wel tot het 3 à 4-voudige. 



De zoutcijfers, waarbij gemiddeld nog 75% van een normale opbrengst werd 
verkregen, waren voor de meest gevoelige gewassen: 

1946 1947 1948 
Witte bonen . . . . . . . . . . . . .  <O,5 0,4 0,4 

. . . . . . . . . . . . .  Bruine bonen 0,4 0,5 0 4  
Erwten . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6 0,6 0,6 
Blauwmaanzaad . . . . . . . . . . . .  2,O < 1,O 
Uien . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,5 - 3 2  

. . . . . . . . . . . . . .  Aardappelen 3,1 IJ  4,2 

Uit dit overzicht komen zowel de verschillen tussen de jaren als tussen de ge- 
wassen tot uiting. Granen en bieten kunnen grotere hoeveelheden zout verdragen. 

Op grond van deze gegevens moet men ca O,5 g NaCl per liter bodemvocht als 
toelaatbare grens beschouwen. Van de tuinbouwgewassen werden soortgelijke ge- 
gevens verkregen, hoewel de grenzen iets hoger lagen, nl. ongeveer bij l g NaCI. Dit 
moet wel toegeschreven worden aan het feit, dat de tuinbouwgronden in betere 
conditie verkeren dan de landbouwgronden. 

Nu speelt bij inundaties, behalve het in het bodemvocht opgeloste zout, ook de 
geabsorbeerde hoeveelheid kationen een rol en deze hoeveelheid is sterk afwijkend 
van normaal, omdat de gronden werden geïnundeerd met zeer zout water en de 
tijdens inundatie geabsorbeerde grote hoeveelheden natrium, magnesium en kalium 
ook na de ontzilting nog lang niet tot normale proporties zijn gedaald. Deze extra 
hoeveelheden kationen zijn zeker van invloed op de plantenvoeding. 

Bij een grond, die eventueel zou verzouten ten gevolge van brak slootwater, 
zal wel de hoeveelheid zout in het bodemwater vergeleken kunnen worden met de 
situatie, zoals deze zich bij inundatie voordoet, maar de geabsorbeerde ionen zullen 
zeer zeker veel minder sterk van normaal afwijken. De na inundatie gevonden zout- 
grens, die dus mede onder invloed staat van geabsorbeerde ionen, zal dus lager uit- 
vallen dan bij verzouting vanuit polderwater. Voor de meest gevoelige gewassen 
moet echter 1 & 2 g NaCI/l in het bodemvocht de toelaatbare bovengrens geacht 
worden. 

De vraag is nu, of dergelijke zoutgehalten in de grond voorkomen in streken, 
die te lijden hebben van langzame verzilting van het polderwater, m.a.w. of in- 
dringing van zout water uit sloten plaats vindt, zodat zelfs in de bouwvoor enkele 
grammen zout per liter bodemwater voorkomen. 

Op grond van de door EDELMAN ontwikkelde ideeën over kwel zal dit niet het 
geval zijn. Echter kunnen omstandigheden optreden, die afwijkingen van het normale 
geval veroorzaken (grote doorlatendheid, lage ligging, capillaire opstijging). 

Over de situatie in de practijk zijn de volgende gegevens voorhanden: 

a. In 1939 onderzocht HOOGEOUDT (3) 124 plekken op de eilanden Rozenburg en 
Voorne en Putten. Hij vond de volgende zoutcijfers: 

/ Gem. NaCl-gehalte in gil 
Laag in cm 1 119 plekken 1 5 plekken 

20- 50 . . . . . . . .  
50- 80 . . . . . . . .  
80-120 . . . . . . . .  

120-170 . . . . . . . .  
Slootwater bij plekken . . 

0, 1 
0 2  
0 3  
%T 
0 3  

5,0 
5,5 
7,B 
7,s 
$,O 



In 1949 is onder vergelijkbare omstandigheden een klein aantal plskken weer 
onderzocht (alleen in die polders waar geen inundatie plaats vond). 

De uitslag van 6 plekken was: 

20- 50 . . . . . . . .  O O,l5 
50- 80 . . . . . . . .  0,4 
80-120 . . . . . . . .  0,4 . 0,5 

120-170 . . . . . . . .  %G 
Slootwater bij plekken . . 1.0 I 2,O 

Laag in cm 

Ondanks de toename van het zoutgehalte van het slootwater kan men niet zeggen, 
dat de toestand in de grond enige verandering van betekenis heeft ondergaan op 
deze plekken, waarvan het maaiveld ongeveer 1,25 m boven polderpeil lag. Op 
1 plek, met een maaiveldhoogte van 60 cm boven polderpeil, werden zoutgehalten 
van resp. 1,O-2,4-2,5-2,5 in de 4 lagen aangetroffen. 

b. I n  de omgeving van Kleverskerke (Walcheren) werd een raai bemonsterd, on- 
geveer evenwijdig aan de Rijksweg Middelburg-Nieuwland. In dit gebied komt 
duidelijk zoute kwel voor, terwijl vrijwel alle sloten brak of zout water bevatten. 
Ten gevolge van de reeds eeuwen gelijk gebleven toestand mag men aannemen, 
dat in dit deel van de polder Walcheren een evenwichtstoestand is bereikt. 

Gem. NaCl-gehalte in g/l 

1939 1 1949 

De 14 onderzochte plekken hadden de volgende zoutcijfers voor de verschillende 
. . .  
bodemlagen : 

Laag ~ 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 1 0 ~ 1 1 ~ 1 2 ~ 1 3 ~ 1 4  
I I I I  I I I I I 4 I I I 

0-20 cm . . 
20-50 cm . . 
50-80 cm . . 
80-120 cm . . 
Slootwater bij 

plekken . . 
Hoogteligging 

in m t.o.v. 
N.A.P. . . .  

Vrijwel het gehele gebied staat onder invloed van kwel, maar verschillende 
factoren veroorzaken grote verschillen in de zouthoeveelheid in de grond: 
1. De doorlatendheid der verschillende plekken was zeer verschillend, indien be- 

paald volgens de boorgatenmethode van HOOGHOUDT. 
De doorlatendheid was slecht op de plekken: 5, 8, 11 en 12. 
Goed tot zeer goed op de plekken: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 en 14. 
Niet onderzocht: plekken 6 en 10. 

2. De hoogteligging verschilde sterk, het verhang t.o.v. het buitenwater dus even- 
eens. 



3. Plek 1 lag dicht bij het kanaal door Walcheren, plek 14 vlak bij de Oranjepolder. 
De afstand der plekken t.o.v. de zoutbronnen verschilde dus sterk (de afstand 
tussen de plekken 1 en 14 bedraagt ruim 2 km). 

Bovenstaande 3 factoren zijn in staat de belangrijkste verschillen in zoutcijfers 
te verklaren. 

De situatie blijkt in dit gebied wel zeer onbevredigend te zijn. Dat de lager 
liggende percelen bij het kanaal (1 en 2; plek 2 ligt ca 400 m uit het kanaal) en de 
Oranjepolder hoge zoutcijfers hebben vlak onder de bouwvoor, is niet te verwonderen. 
Maar ook de veel hoger liggende percelen in het midden van het gebied blijken, 
soms zelfs in de bouwvoor, zoutcijfers te hebben, die gevaar kunnen opleveren voor 
de meest gevoelige gewassen. 

De omstandigheden in het onderzochte gebied mogen enigszins extreem lijken, 
op verschillende Zeeuwse eilanden komen vergelijkbare complexen voor. Nader 
onderzoek op allerlei plaatsen zou moeten uitwijzen hoe het algemene beeld in Z.W. 
Nederland is. 

Het voorgaande samenvattend komt men tot de volgende zoutgrenzen, die 
maximaal als toelaatbaar beschouwd moeten worden in het polderwater: 

Veehouderij. . . . . . . . . . . . . . . .  3-5 gram NaCl11 
Tuinbouw (kassen) . . . . . . . . . . . .  0,5 gram NaCl/l 
Sproeiwater fruitteelt . . . . . . . . . . .  1,O gram NaCl11 
Akkerbouw (indriinging bodem) . . . . . .  5 h 10 ( ? )  gram NaC1/1 

Ook op enkele andere gebieden van land- en tuinbouw veroorzaakt zout polder- 
water mogelijk schade, maar de daarvoor gewenste grenzen kunnen niet worden 
opgesteld bij gebrek aan voldoende gegevens. 

Men kan op verschillende wijzen trachten een berekening van de veroorzaakte 
schade op te zetten. Ter aanduiding van de grootte-orde der hierbij betrokken geld- 
bedragen mogen de volgende voorbeelden dienen: 

a. VeehdersbedrCjven, waar alben zout water beschikbaar is 

1. De kostprijs van het aanvoeren van goed drinkwater naar de percelen werd door 
de Rijkszuivelconsulent te Middelburg voor dergelijke bedrijven op Walcheren 
becijferd op 60-100 gulden per ha. 

2. De pachtprijs wordt in Zeeland beïnvloed door het al of niet aanwezig zijn van 
een put, die drinkbaar water bevat. Bij ontbreken van een dergelijke put in een 
zout gebied, daalt de pachtprijs f 15 20 per ha. Daarbij houde men bovendien 
nog in het oog, dat minderwaardige grond altijd te hoog gewaardeerd wordt bij 
de huidige landhonger. 

3. In verschillende Zeeuwse polders zal waterleiding worden aangelegd naar de 
graslandgebieden. De kosten zijn ca f 300 per ha ineens, benevens ca f 5 per jaar 
voor het waterverbruik. Over 30 jaar berekend, vormt dit een jaarlijkse last van 
ca f 20 per ha. De waterleiding ligt dan nog maar langs de wegen en het water 
moet nog naar de percelen gebracht worden. 



Uit bovenstaande gegevens valt af te leiden, dat het ontbreken van zoet water 
voor de veehouderij een jaarGjkse last van zeker f 30 per ha betekent. 

b. Fruitteeltbedr~velz, waar zoet spoeiwater ontbreekt 
1. De aanleg van waterleiding zal in dit geval ca f 25 per jaar per ha kosten, waarbij 

een jaarlijks waterverbruik van f 6 komt. 
2. Niet spuiten tegen ziekten zou gemakkeïijk een daling in kwaliteit van het fruit 

kunnen veroorzaken, die 5 10 ct per kg bedraagt. Over 15 000 kg winterfruit 
berekend, zou dit een bedrag van f 750 tot f 1500 per ha betekenen. 
(Met dergelijke opbrengstdalingen moet b.v. rekening gehouden worden op het 
eiland Noordbeveland, waar in zeer droge zomers al het water moet worden 
aangevoerd van Zuidbeveland. Dit brengt zodanige kosten met zich mee, dat 
de ziektebestrijding soms geheel of gedeeltelijk achterwege bljft.) 

Voor een verdere intensivering heeft zout polderwater allerlei bezwaren: 
a. In de veehouderij wordt intensieve omweiding er door bemoeilijkt. 
b. De uitbreiding van de fruitteelt op geschikte gronden kan worden geremd. Dit 

geldt b.v. op de Zuidhollandse eilanden. 
c. Uitbreiding of zelfs instandhouding van kascultures is onmogelijk. Op Voorne 

zijn wel kassen afgebroken ten gevolge van de toenemende verzilting. 

W a t e r s t a a t k u n d i g e  w e r k e n  z d e n  in verschillende gevallen de 
verzilting aanzienlijk kunnen beperken of terugdringen. Voor zover daarbij neiging 
bestaat de kosten van dergelijke werken grotendeels af te wentelen op land- en tuin- 
bouw, die zulke grote belangen bij zout water bbjken te hebben, moge gewezen 
worden op de verschillen tussen een van ouds zout gebied en een verziltend gebied. 

In het eerste geval is meedragen van de kosten door belanghebbenden billijk, 
omdat daar een reeds lang aanwezige toestand wordt verbeterd. 

In  het tweede geval zouden onbillijkheden geschapen worden, omdat de factoren, 
die de verzilting doen toenemen, van recente tijd zjn en buiten de invloedssfeer 
van de landbouw liggen. 

Het sluipende gevaar van nog verder gaande verzilting verdient zowel van de 
zijde van waterstaatkundigen als landbouwkundigen alle aandacht en nauwe samen- 
werking van beide is noodzakebjk bij onderzoek en uitvoering der te nemen maat- 
regelen. 
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DISCUSSIE 

I r  M. L. 'T HART: Het zoutgehalte is ook bij de toevoer van water naar grasland van groot belang. 

ANTWOORD: Proeven met grasland verkeren nog slechts in een beginstadium. Over de grenzen 
van het zoutgehalte kan dus nog weinig worden vermeld. 

Prof. Ir J. W. THIERRY: Wanneer vee te zout water drinkt, ontstaat daardoor schade'aan de 
zuivelproducten. Onder meer lijdt de kaasbereiding daaronder. 

ANTWOORD: Volgens Amerikaanse onderzoekingen zou het zoutgehalte van de melk weinig 
worden beïnvloed door het zoutgehalte van het drinkwater. 

I r  A. M. CORNELISSEN: Welke is de zoutgrens van water voor besproeiing met het oog op het 
gevaar van verbranden van de bladeren. 

ANTWOORD: Men zal eerder last van bladverbranding dan van verzilting van de bodem hebben. 
Als grens is 2 B 3 g/l aan te nemen. Bij besproeiing met een bestrijdingsmiddel 
zal de grens lager liggen. 

Ir T. EDELMAN: Het toelaatbare zoutgehalte van het gietwater in kascultures moet gekoppeld 
worden aan de tijdsduur, nodig voor een zodanige verzouting van de grond, dat 
hij vervangen moet worden door nieuwe grond, c.q. moet worden uitgespoeld 
door een zeer grote overmaat van water. 

ANTWOORD: Deze opmerking is juist. Het vernieuwen van de grond is echter in de practijk 
bezwaarlijk uitvoerbaar, terwijl ook het uitspoelen van de grond tijdens de cultuur 
niet mogelijk is. 



TI. BESTRIJDmG VAN HET ZOUT 
J. TH. THIJSSE 

Waterloopkundig Laboratorium, Delft 

Bestrijding van het zout is op twee wijzen mogelijk: 

1. Beperken van het binnenkomen. 
2. Tegengaan van het doordringen. 

Als maatregelen in het onder 1 genoemde geval zijn door vorige inleiders aan- 
gegeven : 
a. Voor r i v i e r m o n d e n: de diepte niet groter te maken dan voor de scheep- 

vaart strikt nodig is; 
b. Voor s l u i z e n: zorgen voor goed afgedichte deuren en schuiven en voor korte 

openingstijden van deuren der schutsluizen. - 
c. Voor de k w e l: zoveel mogelijk intact laten van de weerstandbiedende boven- 

lagen, dus beperken van gasbronnen en van zandwinnen. 

Bij het doordringen moet er op worden gerekend, dat het verschil tussen de 
dichtheid van het binnengekomen zoute water en die van het zoete binnenwater 
de oorzaak is van het ontstaan van een tong van het zwaardere water langs de bodem 
van rivier of kanaal. De dikte van deze tong neemt landwaarts af; het grensvlak 
ligt dus onder een helling. Daardoor stroomt het water waar de tong uit bestaat, 
verder het land in. Om dit te beletten moet het bovenwater zich in tegengestelde 
richting bewegen; door het hieraan verbonden verhang van de waterspiegel en door 
de wrijving tussen de twee stromingen wordt nu een zeewaarts gerichte kracht op 
het zoutere water uitgeoefend, die de oorspronkelijke beweging kan opheffen en, 
bij voldoende sterkte, omkeren. Om het binnendringen van het zout te keren, is 
daarom een grote hoeveelheid spuiwater nodig en om reeds een eindweegs door- 
drongen zout weer te verwijderen, zijn nog groter hoeveelheden vereist. 

Die hoeveelheden hangen af van de breedte en vooral van de diepte van kanaal 
of rivier, waarin de tong voorkomt en voorts van het verschil in dichtheid tussen 
de waterlagen en de helling van hun grensvlak. Men kan stellen: 

Q = A.15 v h i .  n Q : Q. 

In deze formule, die alben de orde van grootte aangeeft, is Q de hoeveelheid 
water (m3 per sec) die de tong juist tegenhoudt. A is de dwarsdoorsnede van het 
kanaal (m2). De diepte van het deel van het kanaal, waarin de tong voorkomt, is 
h (meters), de helling van de grenslaag i en Q, resp. n Q stellen de dichtheid van 
het water resp. het verschil in dichtheid tussen tong en overig deel voor. De invloed 
van de dikte van de tong is niet van veel betekenis, althans wanneer die tussen 0,12 
en 0,45 van h ligt, wat meestal wel het geval is. 



Waarnemingen in het Noordzeekanaal geven een uitkomst, die redelijk wel met 
de formule overeenkomt. 

De helling i en de verhouding n Q : Q, die beide onder het wortelteken voor- 
komen, lopen van geval tot geval niet zo heel erg uiteen. Men mag 1 : 5000 resp. 
1 : 100 wel als gemiddelden nemen. 

Onze zoutbanen van zee naar het binnenland hebben een zeer verschillende 
capaciteit Q. Voor het Noordzeekanaal komt men op omstreeks 125 m3/sec, of 11 
millioen kubieke meter per dag. De hoeveelheid, die tegenwoordig als richtlijn geldt, 
160 millioen m3 per maand, is juist de helft van de berekende. Het gelukt dan ook 
niet, het kanaal geheel zoet te houden: men bereikt een evenwicht in het oost el ijl^ 
deel, waar zich kleinere waarden van i en van n ,Q instellen. In het westen wordt 
de zoute bodemstroom niet tegengehouden: er is dus in het oosten voortdurende 
aanvoer. Vooral de scheepvaart wervelt in het havengebied van Amsterdam het 
zout naar boven. Het met de spuistroom in debovenlagen weer naar zee, 
zodat er een dynamisch evenwicht is, met het zout zowel boven ale onder. 

De toestand is gecompliceerd, doordat de spuistroom niet permanent, doch 
stootsgewijs op de sluisgangen, en dus op het getij, reageert. De zoute tong komt 
dus telkens naar binnen en moet dan weer worden weggedrukt in de laagwater- 
periode. Dan moet de spuistroom dus veel sterker zijn dan het gemiddelde van 
125 m3 per seconde. Men mag wel aannemen, dat telkenmale een maximum van 
350 m3/sëc moet worden bereikt, dat is juist de waarde, waarvoor de nieuwe spuisluis 
tegenwoordig geschikt is. 

Rekent men ook nog op het voorkomen van perioden, waarin door hoge Noord- 
zeestanden geen of nagenoeg geen spuien mogelijk is, dan komt men tot de conclusie, 
dat zonder bijzondere maatregelen het Noordzeekanaal niet zoet kan worden. De 
benodigde waterhoeveelheid is trouwens niet beschikbaar, zelfs als die zou worden 
aangevoerd zowel door IJsel-IJselmeer, als door Nederrijn-Amsterdam-Rijnkanaal. 

Van het Noordzeekanaal dringt het water door in Rijnland, de Schermerboezem, 
Waterland en Amstelland. De voortplantingswegen hebben hier een kleine capaciteit, 
ook voor de kleine n Q, doch ook hier moet voortdurend worden gespuid om on- 
toelaatbare verzouting tegen te gaan. In Waterland is dit onmogelijk. In  de Schermer- 
boezem wordt IJselmeerwater gebruikt, dat te Lutje-Schardam, Schardam en 
voorlopig ook te Edam en Monnikendam wordt ingelaten. 

Rijnland moet zijn spuiwater te Gouda uit de Hollandse IJsel inlaten, Amstelland 
heeft de door het Rijnkanaal aangevoerde, voor het Noordzeekanaal bestemde, 
stroom tot zijn beschikking. Deze moet een sterkte van meer dan 10 m3/sec hebben 
om het zout tot de omgeving van Zeeburg te beperken. Ontbreekt de stroom, dan 
komt het zout verder, doch de scheepvaart mengt spoedig het water van de tong 
met het daarboven liggende, zodat n ,Q heel klein wordt en het doordringen uiterst 
langzaam gaat. Bij door ijsbedekking gestremde vaart ontbreekt deze menging en 
men heeft in die omstandigheid te Nieuwersluis brak water bij de kanaalbodem 
aangetroffen. 

Van Den Helder breidt het zoute water zich door het Groot Noord-Hollands 
kanaal naar het zuiden uit. Hier kan bij druk schutten Q oplopen tot meer dan 
10 m3/sec: deze hoeveelheid is niet altijd aanwezig en enige verzouting kan dus niet 
worden vermeden. 

De spuistromen door Schermerboezem naar Den Helder en naar het Noordzee- 
kanaal nemen op hun weg het zout mee, dat door kwel in de polders is gekomen en 



dat daaruit op de boezem is uitgeslagen. Het wordt, daar a Q onbetekenend is, 
medegevoerd met de van het IJselmeer ingelaten stromen, waarvan de totale sterkte 
is gesteld op ruim 30 m3/sec. 

Friesland verzout van Harlingen en van de Dokkumer Nieuwe Zijlen uit. Op 
het eerste punt zal in de toekomst bij een druk gebruik van de nieuwe sluizen Q 
wellicht tussen 5 en 10 m3/sec liggen. Bij Dokkum kan met minder worden volstaan, 
maar de inlaatsluis van Tacozijl moet toch grote hoeveelheden aanvoeren om de 
waterkwaliteit in het noordwesten en het noordoosten van de provincie goed te 
houden. 

In  Groningen komt het zout voornameïlJk te Delfzijl binnen; het vindt hier het 
ondiepe Damsterdiep en het ruimere Eemskanaal. De locale omstandigheden zijn 
niet gunstig voor het optreden van een grote e en i en men heeft hier tot dusverre 
niet veel aandacht aan het zoutbezwaar behoeven te geven. 

Een bijzondere plaats nemen de sluizen in de Afsluitdijk van de Zuiderzee in. 
Binnen Den Oever wordt het zoute water verzameld in een diepe kom, van waaruit 
het geleidelijk over de rand in het meer komt. De tong ontbreekt dus in het IJselmeer 
en het zout dringt alleen door menging van door wind bewogen watermassa's verder 
door. Bij het Kornwerderzand vindt het zoute water de oude getijgeul Middelgronden, 
waar zich wèl een tong vormt, zij het met kleine n Q. Bij het zuidelijk eind van de 
geul komt het zout weer boven: niet ver van Hindelopen vindt men herhaaldelijk 
aan het oppervlak een hoger zoutgehalte dan in de wijde omtrek. 

De spuistroom door het IJselmeer is niet te berekenen; MAZURE heeft in zijn 
water- en zoutbalans van het IJselmeer een redelijke schatting gemaakt. Hij neemt 
aan, dat een stroom (door beide sluiscomplexen tezamen) van 200 m3/sec nodig is 
om de helft en 500 m3/sec om vier vijfden van het zout tegen te houden. 

Ten zuiden van IJmuiden vindt men eerst Katwijk. Hier zou de verzouting 
groter worden, wanneer een schutsluis mocht worden gebouwd en geëxploiteerd. 

Bij Scheveningen, met zijn twee achter elkander liggende sluizen is het zout- 
bezwaar wel te verwaarlozen, doch de Rotterdamse Waterweg is veruit de grootste 
invalsweg van ons land. De formule geeft een benodigde spuistroom van omstreeks 
500 m3/sec, dat wil zeggen, dat de ebstroom 1000 m3 sterker moet zijn dan de vloed- 
stroom. Het zout komt dan nog meer dan 20 kilometer de rivier op. 

Bij een rivierafvoer van OLR is dit quantum ongeveer aanwezig, maar in droge 
tijden is Q veel kleiner. Het zout komt dan verder binnen, waarbij i gaandeweg kleiner 
wordt en het evenwicht weer ontstaat. Hier vooral is het verschijnsel sterk gecompli- 
ceerd door de menging tussen zouter en zoeter water en daardoor het landwaarts 
afnemen van n e. Desondanks is het begrijpelijk, dat bij zeer laag rivierdebiet, als 
Q in de Waterweg terugloopt tot 300 m3/sec, het zout tot Krimpen komt. 

Hierdoor ontstaat gevaar voor de Hollandse IJsel, de bron voor Rijnland en 
Amstelland. 

Men moet dus óf zorgen, dat er in de toekomst minstens 400 m3/sec van het 
Rijndebiet door de Waterweg stroomt óf dat de IJsel, afgesloten van de Nieuwe 
Maas, zijn zoete water van elders betrekt, b.v. uit de eveneens af te sluiten Lek. 
(De invloed van vloedkommen - de Rotterdamse havens - is niet duidelijk: deze 
invloed moet nog eens goed worden onderzocht.) 

In het eerste geval is het alleen mogelijk in droge tijden in alle richtingen vol- 
doende te spuien, wanneer een groter deel van het Waalwater door de Noord gaat 
stromen dan thans. Men zal dan niet alleen de Oude Maas moeten afsluiten, maar 



waarschijnlijk ook de Dordtse Kil en (of) de Nieuwe Merwede moeten beteugelen. 
Anders moet er alleen voor worden gezorgd, dat het water bij Dordrecht zoet is, 

omdat van dit punt uit de vijf eilanden Rozenburg, IJselmonde, Voorne, Beijerland 
en het Eiland van Dordrecht van zoet water worden voorzien. 

Tot dusverre is er ondersteld, dat de zoute tongen zich ongehinderd vormen. 
Zou men dit kunnen tegengaan, dan kon met veel kleinere spuistromen worden 
volstaan en de toestand zou dus veel gunstiger worden. Een aanwijzing hiervoor 
kan worden gezien in het voortdringen van de tong in het toegevroren Memede- 
kanaal. 

In  deze richting gaan enige voorstellen. 

a.. Het zoutscherm 
Het eerste is het z o u t s c h e r m. Dit staat dwars op het kanaal of de rivier en 

reikt van de oppervlakte tot ongeveer de grenszone tussen licht en zwaar water. 
Als hier een stroom doorgaat, treedt een sterke werveling op, waardoor een intensieve 
menging tussen beide watersoorten ontstaat. De tong wordt dus verzwakt en door 
de spuistroom worden zeer grote hoeveelheden zout in de bovenlagen medegevoerd. 

Een modelproef heeft aangetoond, dat de werking met de theoretische verwach- 
ting overeenkomt, Er zijn echter bezwaren verbonden aan de toepassing van dit 
middel, dat alleen kan worden gebruikt op plaatsen waar geen scheepvaart is en 
waar geen sterke (getij-)stromen voorkomen. Voor het spuikanaal van IJmuiden is 
het middel overwogen, doch men heeft er van afgezien. 

b. Het inbhzen van Zucht 
Er is voorgesteld om in de tong lucht te blazen. De opstijgende bellen veroor- 

zaken een watercirculatie, die het zout naar boven brengt en dus menging veroor- 
zaakt. Een berekening toont aan dat de hiervoor benodigde energie groter is dan 
die voor het rechtstreeks omhoog pompen van het zoute water. 

Met het omhoogpompen van het zoute water wordt thans te IJmuiden een 
proef genomen. In een verticale cylinder, onder en boven open, reikende van even 
boven de bodem tot iets beneden de waterspiegel, is een schroefpomp geplaatst, die 
het zoute water naar boven brengt. De arbeid wordt bepaald door d e en is dus 
niet groot. 

De proef is nog slechts kort aan de gang en definitieve resultaten kunnen dus 
nog niet worden gegeven. Wel staat reeds va&, dat het vermogen van de proef- 
installatie niet groot genoeg is om de tong geheel te vernietigen, doch wel om A @ 

in belangrijke mate te verkleinen. 
Men mag wellicht voorlopig aannemen, dat Q afneemt tot de helft van de oor- 

spronkelijke, wanneer de continu in werking is. 
Wanneer de proef slaagt, komt het vraagstuk van het doordringen van het zout 

in een nieuw licht te staan. Een inrichting die een behoorlijk effect op de Waterweg 
moet bereiken, zou een geheel andere orde van grootte moeten verkrijgen en dus 
uiterst kostbaar worden, maar de aan het tegengaan van verzouting verbonden 
belangen zijn zo groot, dat men voor grote middelen niet mag terugschrikken. 



DISCUSSIE 

Dr I r  P. C. LINDENBERQH: Waarom wordt het binnengedrongen zoute water niet rechtstreeks 
weggepompt ? 

ANTWOORD: Zoutmolens, die het zoute water uit de tong naar boven brengen en menging ver- 
oorzaken met het zoete kanaalwater, werken naar schatting 100 maal goedkoper. 

Dr I r  J. VAN VEEN: De kleinste afvoer van de Rijn bij Lobith bedraagt 593 m3/sec. Onze rivieren 
leveren niet voldoende water om alle zout door spuien redelijk weg te werken. Boven- 
dien zijn grote hoeveelheden zoet water nodig voor de landbouw. 

ANTWOORD: Bij een gemiddelde verdamping van 5 mmletmaal over 250 000 ha bedraagt de 
hierdoor verbruikte hoeveelheid water 150 m3/sec. 

Op een vraag van Ir A. G. BRUGGEMAN deelt inleider mede, dat een hoeveeiheid 
water van 200 m3/sec nodig is om bij de sluizen in de Afsluitdijk de helft van het 
binnengedrongen zout weg te spuien. 

I r  P. STELLING: De verzouting van het Eemskanaal is van belang geworden sinds bij Uithuizen 
tuinbouw wordt bedreven. Men ondervindt hier thans last van te hoge chloor- 
gehalten. Voorts komt door het Reitdiep veel zout binnen, terwijl ook de zuivel- 
fabrieken zeer zout grondwater oppompen voor koelwater en dit in het boezem- 
gebied lozen. Het is niet gemakkelijk dit zout weg te werken. 
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Civilisation depends on the control of water in different stages of its natural 
circulation. 

Special groups of experts deal with special phases of the natural circuit: meteoro- 
logist~, for example, are especially interested in water in the atmosphere, agrono- 
mists in the non-saturated zone of subterranean water, water supply engineers in 
ground water in general, hydraulic engineers in surface water. None of these groups, 
however, can obtain optimum results without being aware of the interdependance of 
their various subjects. 

This insight has been realized in the organisation of the Association of Scientific 
Hydrology, being one of the Associations of the International Union for Geodesy ancl 
Geophysics (I.U.G.G.): it encompasses Commissions on Snow and Ice, Surface 
Waters and Subterranean Waters. 

The Same principle of co-ordination has found application in the Netherlands, in 
1946, when the Centra1 National Council for Applied Scientific Research set up a 
Committee for Hydrological Research T.N.O., in which all interested national agen- 
cies are represented. 

Regularly Technica1 Meetings are being organized by this Committee, in orcler 
to discuss fundamental problems, views, methods and experience. 

In these communications nrs 1-6 an account is given of the papers, presented 
in Technica1 Meetings during the period 1946-1950. 

Tribute is paid to the late Professor Dr O. DE VRIES, Chairman of the National 
Council for Agricultural Research T.N.O., first Chairman of the Committee for 
Hydrological Research T.N.O. 

The H u w ,  September 1951 
Prof. W. F. J. M. KRUL, 

Chairman 



F i r s t Technica1 Meeting, Februari 15th, 1946 

INVESTIGATIONS INT0 THE WATER BALANCE OF THE ROTTEGATSPOLDER 

I. EVAPORATION RESEARCH IN THE ROTTEGATSPOLDER 
- - 

by A. H. STAM 

The object of the evaporation researches to be made in the Rottegatspolder is 
to obtain comparable values for the evaporation of the soil surface determined by 
different methods of research. These methods are simultaneously put to practice by 
teamwork of experts in different scientific branches on the same object of research 
and under exactly the Same meteorologic circumstances. 

The following methods wil1 be tentatively applied: 
1. The method of vertical vapour transport by which evaporation is determined 

by measuring the vertical flow of moisture in the air over the area examined. 
This is done by observation of the vertical moisture gradient and of the degree 
of exchange of the various air strata a t  different levels. 

2. The method of setting up the water balance for the whole polder. There wiU be 
attempted to set up the water balance for short periods. For the present these 
periods wil1 be tentatively fixed a t  one month. It is however the question whether 
it wil1 be possible to determine with sufficient exactness the difference between 
the quantities of water contained in the mil at  the beginning and a t  the end of 
the balance period by taking soil moisture samples over such short periods. 

3. The method of setting up the water balance in four experimental plots under 
various crops situated in a drainage field in the polder, with the idea to obtain 
the evaporation ratios of the various crops. 
The intention is to employ later on a.lso the method of setting up the energy 

balance of the soil surface. The items of the energy balance are: the radiation absor- 
bed (direct sunlight and indirect diffuse radiation), the heat radiation emitted, the 
heat conduction in the soil, the heat conduction and convection in the air and the 
heat converted int0 other forms of energy by physical and chemica1 processes. 

The most important of these last mentioned processes is the evaporation. Conse- 
quently, the measuring of the above-mentioned sorts of heat exchanges may ulti- 
mately produce an approximation of the evaporation heat consumed from which 
directly results the evaporated quantity. 

11. A NEW METHOD T 0  DETERMINE THE EVAPORATION OF WATER 
IN THE SOIL 

by L. J. L. DEIJ 

Just before the second World War in genera1 three methods were applied to deter- 
mine the evaporation of water in the soil, i.e.: 
1. by measuring, evaporation tanks being used, 
2. by measuring with lysimeters, 
3. by calculation from the water-balance. 



Sub. 1. This method has been most frequently applied as i t  is not very compli- 
cated. Determination is accomplished by measuring the changes in level or by 
establishing by weighing how much water evaporates from the evaporation tank 
within a certain period. If applied to open water surfaces, by using a tank floating on 
water, the method renders rather reliable results. With regard to soil surfaces, this 
method has only a relative value, as in this case the conditions differ too much from 
those in nature. 

Sub. 2. More success can be anticipated from measurements with lysimeters. 
If is known: 
a. the rainfali, within a certain period (R), 
b. the quantity of drain water flowing away from the lysimeter during the Same 

period, 
c. the change in the quantity of water retained by the soil (G, -Gl), then the 

evaporation V can be found by applying t h e  equation: 
' v  = R - D - ( G 2 - G l )  

The differente G, - G, can only be directly determined with weighable lysimeters. 
The latter can only have limited dimensions in this case. A great objection against 
lysimeters is that in filling them with soil, the natural soil structure can hardly ever 
be imitated. 

Sub 3. The method of the water balance can be applied to soil surfaces and to 
water surfaces as well. It involves, however, that except the precipitation and the 
surface supply and discharge of water, also the underground supply and discharge 
must be known. Data of the latter are usualiy not avaihble and results in a depre- 
ciation in value of the method. 

In addition to  the methods quoted here, a new one has been developed in recent 
years to determine evaporation from the natural soil. It is based upon the conti- ' 

nuous progress of turbulent interchange between various layers of the atmosphere, 
the characteristics of the air, as its impulse, heat, moisture-, dust content, etc. 

The laws ruling turbulent mixing were for the first time applied by PRLVDTL 
to an atmosphere being in a condition of thermical indifferent equilibrium. His 
theory was adopted by ROSSBY and MONTGOMERY and further elaborated (1935). 
They deduced a relation representing the wind velocity as a function of the height 
but restricted to the lowest decametres from the surface of the earth. In this relation 
appear two characteristic constants, one directly related to the prevailing wind- 
force, the other one being a yardstick of the so-called soil-roughness. It has been 
proved that the derived theoretica1 relation complies with experience. The Same 
theory has als0 a term for the so-calied interchange-coefficient. This magnitude is 
analogous to the internal friction coefficient with laminar currents. It partakes in the 
determination of the transport-velocity with turbulent interchange. SVERDRTJP 
applied the theory developed by ROSSBY and MONTGOMERY to the incidence of tur- 
bulent interchange of vapour in the atmosphere. It has been shown that the vertical 
vapour moving current in its stationary condition can be represented as a product 
of the interchange coefficient referred to above and the vertical gradient of specific 
humidity. It is clear that this vapour moving current can only remain stationary i.e. 
that only then a fixed quantity of vapour per unit of time can be moved vertically 



upward or downward, if at the surface of the earth per unit of area and per unit 
of time, the Same quantity of water either evaporates or condenses. 

According to this theory it is possible to ealculate the evaporation from the gra- 
dient of the specific humidity, i.e. from measurements of the humidity at different 
heights and the interchange coefficient. The latter can be deduced from measure- 
ments of the wind-velocity at various heights. 

Theoretically the measurements at two heights will suffice. As the atmosphere 
is only in a thermical indifferent equilibrium during a part of the day, but otherwise 
shows an unstable equilibrium (usually a t  day time) or a stable equilibrium (usually 
during the night) it is desirable to make measurements at more than two d"erent 
heights. 

The method described was first applied in U.S.A. ~~'THORNTHWAITE and HOLZ- 
MAN in 1939. If experience might show that the method is really rendering correct 
results, then the advantages to the other methods quoted are obvious: 
1. The soil is left in its natura1 condition. 
2. The knowledge of sub soil water movements is not essential. 
3. In addition to evaporation also condensation (dew and hoar frost) can be deter- 

mined. 
4. The method is applicable both to soil and water surfaces. 

It is the intention to perform simultaneous measurements of the dry bulb tem- 
perature, the wet bulb temperature and the velocity of the wind a t  4 different heights 
in the Rottegatspolder. The humidity wiU be deduced from the dry and wet bulb 
observations. 

111. SOME REMARKS ON THE DETERMINATION OF GROUNDWATER 
ACCOMODATION AND ON THE USE OF LYSIMETERS IN RELATION T 0  

THE INTENDED INVESTIGATIONS IN THE ROTTEGATSPOLDER 

by S. B. HOOGHOUDT 

A short survey is given of the intended investigations in the Rottegatspolder, 
with the aim to determine the evaporation (evaporation plus transpiration). The 
three methods to be applied briefly discussed are based on (1) interpolation of the 
water balance of a polder, (2) determination of the vertical transposition of vapour 
(3) the use of lysimeters. With the first as well as with the third method the under- 
ground water accommodation must be determined. Underground water accomodation 
has only a bearing on this water balance as a disparity between the conditions a t  the 
beginning and the end of the period which is considered. If this period lasts one 
year and it starts during winter, e.g. on January 1, then this disparity can usually 
be ignored in regard to the other factors (rainfali, evaporation etc.) as the soil is 
saturated with water on January 1. For shorter periods - e.g. of one month - this 
disparity can certainly not be ignored but entertains the Same order of magnitude 
as the other factors. 

The underground water accommodation depbnds on the composition of the soil 
(suspensible fraction, humus content etc.) on the structure of the soil, on the level 
of the water table and on precipitation and evaporation, precedent to the moment 
when this underground water accommodation is determined. Furthermore a clay 



soil as prevailing in the Rottegatspolder, wiU show to be heterogeneous in structure 
and composition both vertically and horizontally, whilst the water table will not 
show the same level everywhere. Particularly on account of this heterogeneity the 
determination of the disparity at. the beginning and the end of the period under 
consideration is difficult to perform with a satisfying accuracy. The method of 
moisture sampling is maintaining itself as the only suitable one, and implies the 
taking of moisture samples from various layers of the profile down to a depth where 
the fluctuatiom of the moisture content can be ignored, the samples to be taken 
both a t  the beginning and the end of the period concerned. Here also the volumetrie 
weights shall have to be determined, lest the changes in moisture content of a column 
of soil with a cross section of one square cm can be ascertained. This sampling must 
therefore be carried out in such a way that the fluctuation of the average rate is 
sufficiently confined. 

Actually in the first place this moisture sampling has been performed in the 
Rottegatspolder at 80 spots chosen a t  random, the moisture contents of the layers 
a t  a depth of 0-10, 10-20, 20-50, 50-80, 80-120 and 120-200 cm at each spot being 
determined. The fluctuation of the average underground water accommodation in the 
layers of 0-120 and 0-200 cm is very wide indeed. That means consequently that, 
despite the fact that the soil in the polder consists of clay of an almost stable compo- . 
sition down to more than 2 metres, the disparity in underground water accommoda- 
tion at the beginning and the end of a period cannot be determined in this way, and 
certainly on no account by taking every time 80 samples a t  random, though at spots 
properly distributed over the area of the polder to determine from these the moi- 
sture content in the various layers of the profile. Various methods are cited to reduce 
the error. 

Subsequently a short survey is given of the lysimeter experiments. Ultimately 
also this method is based upon the water.balance. Oniy in the case of ~veighable 
lysimeters the difference in underground water accomodation can be accurately 
determined. 

An objection to be raised in the latter case is the small dimensions in relation 
to the heterogeneity of the soil, whilst the soil must be put in the lysimeters under 
maintenance of its natural structure. Actually the level of the watertable should 
als0 fluctuate in the same way in the course of time as is occurring in the Rottegats- 
polder. Considering the heavy and often tenacious clay soil (knikgrond) prevailing 
in the Rottegatspolder, smail lysimeters are rather hopeless and the more so as 
contract-cracks and spaces between the soil and the wall of the lysimeter can be the 
cause of considerable errors. The filling of the lysimeters with excavated soil is, 
taking the character of the soil profile in the Rottegatspolder into consideration, 
not to be recommended. 

For the investigations in the Rottegatspolder i t  looks that large lysimeters 
filled with soil maintaining its natural structure and position are most adapted. 
The disparity in underground water accomodation already referred to, however, 
shall have to be determined before moisture sampling. Yet the objection that an 
almost constant level of the water table must be maintained, when working with 
these lysimeters, cannot be obviated, as the water table levels in the polder will 
fluctuate. TEere is no other way out, however, and nothing is known of the magnitude 
of the error involved. 

A lysimeter of an adequate size can be obtained by draining consecutively plots 



of 25 X 25 m of a field and by measuring the drain water carried off from each plot 
separately. The evaporation can be calculated, if the rainfall is known, if the disparity 
in underground water accommodation is defined by moisture sampling a,nd both 
seepage and absorption can be ignored. A considerable a d v a n t a g e of this method 
is that the crops grow under exactly the Same conditions as elsewhere. Only the 
watertable levels are much stabler. A d r a w b a c k is the fact that the disparity 
in underground water accommodation must be determined by moisture sampling 
and the uncertainty of seepage and percolation from, respectively to the areas 
surrounding polders of the Rottegatspolder, does not occur (as has been confirmed 
by results of investigations a t  a late date). 

To restrict this seepage or percolation to, respectively from, the drainage lysi- 
meter plots to the vicinity as much as possible, these plots were drained a t  5 m just 
like the rest of the field and like the two adjoining fields. From permeability mea- 
surements by the bore-holes method it has been ascertained beforehand that the 
soil underneath the watertable is satisfactorily pervious and consequently only small 
fluctuations in the watertable level wil1 occur in the course of the year, if the discharge 
during winter, and in the summer the supply of water are seen to. The outlet of the 
rows of pipes will have to be under the water surface in the ditches, respectively in the 
installation intended for determination of the groundwater flowing from the drainage 
lysimeter plots. The water surface in the ditches must als0 be kept as far as possible 
a t  the Same level as well as in the installation just mentioned, by using a small 
pumping outfit. In  this case the levels of the watertable wil1 fluctuate very little in 
the course of the year and furthermore the Werences in level of the watertable 
within and outside these lysimeter plots will only be small. For this reason the con- 
struction of watertight hoardings round. these drainage plots down to an adequate 
depth is not essential. For a more effective partition of these plots it is a t  least 
desirable to lay a drain round the drainage lysimeter plots, which is connected with 
the drain rows within this plot and another row of drains around the former at a 
distance of two metres, which in consequente is connected with the rows of drains 
of the other parts of the field. 

The outlay of these experimental plots of 25 x 25 m of a field is more fully 
elucidated by a drawing. The Same applies in principle to the quantities of drain 
water discharged respectively the quantity of water let in during summer from a 
water supply system. The latter could be measured of course. 



S e c o n d Technical Neetinq, October 24th, 1946 

THE WATER SUPPLY FOR CROPS, I 

I. TEE METHODOLOGY OF DETERMINATIOn OF THE MOST 
SUITABLE DEPTH OF DRAINAGE 

by W. C. VISSER 

In  studying the significante of the utilisation of the water resources of soils to the 
growth of crops, problems arise as regards the characterisation of the utilisation of 
water resources, and also in regard to the choice of the objects to be tackled. 

A description of the conditions with regard to the utiiisation of water resources 
can be directly composed starting from moisture characteristics such as average 
depth of draining and the relevant fluctuations, but also from indirect soil-scientific 
magnitudes such as suspensible fractions, oxidation-reduction rates and other 
characteristics relating to perviousness or water holding capacity. Examples of both 
possibilities are being cited. 

The study can be planned by designing experimental plots especially for the 
purpose, by selection of experimental spots, attempting to assign these in such a 
way that all characteristics, except the depth of the watertable, are the Same, and 
finally by selecting experimental spots not complying with these requirements, but 
in that case these other factors to be justified in the study. Extensive experimental 
fields are rather costly and usually represent artificial conditions. In general it is very 
difîicult to trace equal profiles only varying in regard to the utilisation of mater 
resources and similarity can only be guaranteed within certain margins. Finally 
the study of the connection between the effects of all growth regulating factors on 
the development of a crop the mutual influence exerted by these factors, and of 
the characteristics of utilisation of water resources, is very elaborate and time- 
devouring. Therefore each method has its own drawbacks, but on the other hand 
shows specific advantages. 

The two latter methods referred to are exemplified both by taking hycbological 
characteristics and soil scientific ones int0 consideration. 

by M. L. 'T HART 
' In 1943 at the Central Institute for Agricultural Research a general investigation 
on the productivity of various grasslands was initiated. In consequence of an inves- 
tigation by Ir W. C. VISSER on the island of Duiveland and at Beverwijk the hydrolo- 
gy was added to the object in 1944. The opinions as to the most suitable level of the 
watertable in grassland soils are divided up to now. In the case of peat-grassland 
deep drainage is dreaded very much, whilst for clay soils the irnportance of deep 
drainage is being emphasized, the effect of a rather high water table in spring and 
summer, accounting for periods of drought, not being considered of much conse- 
quence. The preliminary impression derived £rom the results is that a watertable 
deeper than 70 cm on clay soil is disadvantageous to the yield, but on peat soil a 



watertable higher than 60 cm under the face of the land would be unfavourable. 
Furthermore the yield would be fa~ourably affected if the watertable in winter 

would not be much higher than during summer. An equable level of the watertable 
would therefore be of much importance. 

The differences in yields with watertables above or under the optimum level soon 
reach a rate of 10-20 percent of the annual yields. I n  the various months of the 
growing season these diversions may be much larger. The differences were small in 1946 
due to a rather heavy rainfall during the summer, but all data are not yet completely 
available. Provisionally the investigation points to the advantage of a better control 
of the level of the watertable, and low levels during summer as well as high levels 
dwing winter should be avoided. More thorough pumping and admission of wt~.ter, 
als0 in the case of grassland on clay, seem to be of much avail ne.& to eventual field 
drainage. 

Another possibility to improve the 'supply of water is overhead irrigation. Pre- 
liminary experiments have resulted in an increase in yield of approximately 16 
percent as an average in 4 years with not exceedingly dry summers, an optimum 
quantity of water being supplied by overhead irrigation equal to a rainfall of 60-100 
mm monthly. Irrigation for 6-8 weeks in total will be adequate in most years. 

111. RESULTS OF THE EXPERIMENTAL FIELD ON WATERTABLE 
LEVELS AT NIEUW-BEERTA 

by S. B. HOOGHOUDT 

1. High watertables, kept stable during the year, result in a serious depression in 
yield with most crops (particularly cereals and peas). High watertables only 
during the months from November to February (40 cm under the land surface) 
have hardly resulted in declines in yield, provided the watertable was sufficiently 
low again in spring. 

2. On plots with the highest watertables (40 cm under the land surface) it is possible 
to reduce the depression in yield by extra applications of nitrogen, but not so 
much that yields are attained equal to those of the best yielding plots (usually 
with a water table 120-150 cm deep). 

3. In  consequence of a stabilized watertable during the whole year a t  40 cm, yet, 
even at 60 cm deep, a serious deterioration of the structure of this Dollard clay 
was experienced. m e t h e r  it is possible to eliminate this decay by liming, is being 
investigated. Up to now the effect of it on the structure has been negligible. 

IV. ROOT DEVELOPMENT OF CROPS IN RELATION T 0  THE DEPTH OF 
THE WATERTABLE 

b i  M. A. J. GOEDEWAAGEN 

The various conditions are mentioned that might hamper the depth of root 
development and might cause damage by drought. In  discussing the mechanical in- 
hibitions to root development (dense layers) the different capacity of various crops 
to overcome mechanica1 resistance in the soil, is pointed out. Rape seed and rye 
growing on a sandy clay soil, covering a dense layer below the surface soil are given 
as examples of crops responding differently to that subsoil (fig. 1 and 2). 



Starting from the results of experiments with strawberries grom in boxes (fig. 3, 
4 and 6) and with potatoes (fig. 5) on a light soil, the importance of an ,,open" 
capillary zone and the penetration of this zone by roots for the absorption of water 
and the growth of the crops has been elucidated. It was found that the roots of these 
crops could neither penetrate into the ground water, nor into the part of the capillary 
zone that was saturated with water, adjoining it. 

After that some observations are mentioned made on nurseries in Kennemerland 
where the crops growing on soil, being poor in humus, were suffering from drought, 
because the roots, on account of various causes (diseased crops, fluctuating water- 
table and damage by wind), could not reach the deeper layers of thè soil (fig. 7). It 
appeared from an investigation on potatoes on the isle of Schouwen, that on light 
sandy clay soils both the development of this erop and the depth of rooting a t  first 
increase with the depth of drainage, gradually attain a maximum, but then decline 
with still lower levels of the water table (fig. 8). Contrary to this in the case of heavy 
clay in the province of Groningen (fig. 9) it was found that the depth of rooting and 
the yield continued to increase with the depth of drainage over the whole range. 
Finally the causes are summed up of the harmful etfect of high watertables. Argu- 
ments are procured to justify the conclusion that poor growth at high watertables is 
due, at least mainly due, to a reduced absorption of nitrogen and other nutritive 
elements. It is als0 argued that the unsufficient availability of nutrients in poorly 
drained soils is not only caused by an inadequate supply of oxygen, disturbed bac- 
terial action, etc, but als0 by the small mass of soil available to the roots under these 
conditions. 

This fact has been elucidated by results of an experiment with mustard, g rom 
in a loamy sand soil a t  different water levels and provided with different amounts of 
fertilizers. 

It could be stated that 
1. the growth of mustard increases gradually at all nutrient supplies, when the water 

table becomes lower and the roots penetrated to a greater depth (fig. 10); 
2. nitrogen and, to a less extent, phosphate stimulate growth at all levels of the 

watertable (fig. 10); 
3. the depth of rooting even a t  a water level of 90 cm below surface is seriously 

inhibited by the ground water, as the soil up to 45 cm above the watertable is 
almost completely saturated with water. The relation between depth of rooting 
and the distribution of moisture in the soil is diagrammatically shown in fig. 11. 
On the other hand the cylinders, which did not contain underground water 
(gg in fig. 10) were thoroughly interrooted at great depth and gave much higher 
yields than the tubes in which the rooting depth was limited by the ground 
water level (fig. 10); 

4. It is possible to make up for the shortage of nitrogen a t  watertables of 50-90 cm 
below the surface by supplementary N supplies (This becomes evident if the 
yield curves in fig. 10 are extended to the right up to the level of the yields of the 
gg cylinders, in which the depth of rooting is not checked by undergroundwater). 

If the watertable had been a t  30 cm below the soil surface, only very high N 
supplies would have been effective. The effect of phosphate on plant growth a t  
least with water levels of 30 and 50 cm, was such that it does not seem probable 
that phosphate deficiency can be eliminated by reasonable phosphate appli- 
cations with watertables a t  such high levels. 
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OBSERVATION OF GROUND WATER LEVELS 
---- 

I. A GROUNDWATER, LEVELS MAP OF THE NETHERLANDS 

by W. F. J. M. KRUL 

I t  has been found desirable, for various reasons, that general data concerning 
groundwater levels in the Netherlands be colleeted, and archives of these data for 
£ree public use established. 

These data wil1 enable us to examine, expla;in and predict the behaviour of the 
groundwater level under various circumstances, and will be indispensable for stu- 
dying the following problems: 
l. The influence of climatic variations on groundwater levels. 
2. The apparent tendency of falling water tables, even in areas where no ground- 

water is being withdrawn. 
3. Seepage of groundwater, resulting from the reclamation of new polders or an 

intensified draining of existing polders; seepage from rivers int0 adjacent areas; 
salt water intrusion by seepage along the coast and in estuaries. 

4. The effect of withdrawing groundwater in great quantities. 

It follows from the above that data on phreatic as well as on artesian (confined) 
water will be needed. The groundwater levels in polder areas being artificially kept at 
a fixed elevation (with only very small deviations), observation of the phreatic 
water in these areas will generally not be necessary. Special attention should be given 
to the hilly parts of the country, with their large stock of fresh water of good quality, 
the new polders of the reclaimed Zuiderzee, the adjacent areas of the big rivers and 
their estuaries and the dunes. 

The number of yearly observations should be kept as small as possible, in order to 
limit the extent and the cost of the archives. It is desirable to make use of existing 
observation w e b  as much as possible, and to complete their number to a network of 
the highest possible usefulness. 

It is proposed to have the data on the water levels sent to the Government 
Institute for Water Supply, where they wil1 be registered and worked out. The 
observations should be carried out at the expense of the various bodies and insti- 
tutions, which voluntarily collaborate. 

11. RECORDING OF WATERTABLE LEVELS IN RELATION T 0  
AGRICULTURE 

by S. B. HOOGHOUDT 

1. The methods applied in recording watertable levels in cultivated soils has been 
discussed. At the same time the effect of soil conditions (permeability) is investi- 
gated. 



2. It is proved that for practica1 purposes the level of the watertable can be deter- 
mined with underground water gauge tubes; pressure gauges need hardly ever 
be used. 

3. The interest of the determination of the phreatic surface in the soil to agriculture 
is indicated. See also sub c, 2. 

4. The influence exerted by weather conditions and changes in the level of the 
watertable in the course of time, due to rain, evaporation andfrost has been dis- 
cussed. Here also the so-called Lisse and the Wieringermeer effects are dealt with. 

5. Finally, the occurence of mock-levels is being touched. 

111. SURVEYING THE UTILISATION OF WATER RESOURCES ON BEHALF 
OF HCJSBANDRY 

by W. C. VISSER 

A map representing the utilisation of water resources should be founded on 
units of agronomic importance. They should include both characteristics of capillary 
and groundwater. An all-round national survey of the characteristics of capiilary 
water is as yet impracticable. Down to a not too excessive depth the groundwater 
can adequately represent the capillary conditions. 

To depict the level of watertables satisfactorily it is essential to indicate the 
depths as well as the fluctuations of the latter. Within hydrologically homogenous 
areas this is a simple matter, as the variations in levels of the watertables are linked 
up in a simple way and can be sufficiently distinguished by a depth-constant and an 
amplitude. These two magnitudes prove to be valuable agronomically and to be a 
si&able foundation to mapping. - 

The difficulty, however, to put up many water-level tubes, arouses the feeling 
that it is essential to know more about the interpolation rules, allowing to design 
a representation of watertable constants in maps, in a responsible way round spots 
where these constants are known. Effects of topographical and profile conditions 
are not difficult to study and they can usually be expressed in rules. The condition of 
drainage and particularly deep sub soil currents rouse more difficulties. Apart from 
the possibility to find a statistical connection, a study of these relations is very 
desirable. 

The requirements arising from the projection of a national watertable level map 
as regards staff and expenditure as well as the justifiable simplifications of surveying 
have been discussed. 

IV. OBSERVATIONS ON UNDERGROUND-WATER STRESSES T 0  THE 
BENEFIT OF SOIL MECHANICS 

by T. K. HUIZINGA 

To find a solution to many problems of soil mechanics it is essential to know the 
occurring intergranular stresses. They cannot be determined directly and therefore 
endeavours have been made to calculate them from the weight of the soil layers and 
the prevailing neutral stresses. In  addition, when pore-water moves through the 
soil in consequence of a slope fairly strong forces can be exercised on particles, pro- 



portional to the hydraulic gradient. Therefore the kno~vledge of such forces can 
sometimes be of importante. 

To measure the water stresses gauge tubes were used originally. Due to the delay 
in the indication of the water stresses in fine types of soil the water tension meter was 
constructed in due course, the development of this instrument being reviewed and the 
advantages and drawbacks of the two systems being discussed. 

Finally rarious influences are dealt with, exerted on the force of and the changes 
in the water stresses and effective at the level of the phreatic surface. 
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INVESTIGATIONS BY DRAIN GAUGES IN THE NETHERLANDS 

I. INVESTIGATIONS WITH THE LYSIMETER RELATED T 0  
THE DRINKING WATER SUPPLY 

by B. F. VAN NIEVELT 

It is of extreme irnportance to consider thoroughly the various aspects of the 
lysimeter problem and to foster co-operation in this field of research. 

For those who are accomplishing a task with regard to drinkingwater supply, the 
lysimeter is the right instrument to get some idea of the quantity of rainwater left 
to replenish the undergroundmater under various conditions of soil and vegetation. 

The quantity available for that purpose is known to them as utility precipitatioil. 
To experts, involved in problems of agriculture, horticulture and forestry, this 
quantity is of less interest. For them the behaviour of the rainwater in the soil above 
the watertable is prevailing. The significante of lysimeters considered in this connec- 
tion can be quite a different one. Co-ordination of views, therefore, is very desirable. 

A survey is given of what is being done by Water Works in this country as regards 
investigation with the lysimeter. More particularly attention is d r a m  to the possibili- 
ties offered by the extensive installation of the Provincial Water Works of North 
Holland at Castricum intended to establish a better understanding of the problem 
involved. 

11. THE IMPORTANCE OP LYSIMETER INVESTIGATIONS FOR HPDRO- 
GRAPHIC SURVEYS 

by P. DE GRUYTER 

The lysimeter is a useful instrument far obtaining some of the hydrological data 
required by the numerous services in this country, whieh regulate the hydrographical 
conditions in their respective areas. This is illustrated by a description of the task of a 
"boezembeherend waterschap", the water board for a polder1) district. The technica1 
part of this task consists in the management of the system of bosom canals, regulating 
the water levels, evacuating surplus water, supplying sufficient quantities of irri- 
gation water in dry periods, advising the public authorities on works proposed by 
other agencies, whieh might influence directly or indirectly the working of the i;osom 
system. 

The management of the system has to be adjusted to circumstances, and should 
anticipate possible variations in demand and supply and of the quality of the water 
required. Conditions, which might influence the water balance, in present or in 
future, therefore, must be carefully analysed. 

Data conceniing water surplus and water shortage must be collected for al1 parts 
of the basin-area which, of course, may differ considerably in elevation, agro-geologi- 

l) A polder is a low-lging, artificially drained area where the water level is regulated and which 
is protected against flooding by surrounding dikes. The surplus water is removed from the 
clrainage area into bosoms a t  a higher level and then from the bosoms int0 the rivers and the sea. 



cal and hydrological conditions and cultivation. Data concerniilg maximum water 
surplus and maximum water requirements during short periods are of special im- 
portance. 

In  the period 1876-1901 lys imet~  investigations were carried out near the obser- 
vatory of the Water District of Rijnland a t  Oudewetering. In 1940 four new lysimeters 
tvere constriicted, two for the investigation of peat-soil, two for sand for the bulb- 
fields. With these lysimeters (percolation gauges) the drain water as well as the water 
consumption (the apparent evaporation) may be measured. Examples are git-en of 
what can and what cannot be measured with the aid of lysimeters. 

111. THE IMPORTANCE OF LYSIMETER IMVESTIGATIONS FOR AGRI- 
CULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRF 

by P. BRUIN 

The historica1 development of lysimetric examination justifies a review botli of 
the quantity and of the composition of the gravitational water in the field. The 
characteristic component of testing by lysimeter is the delimitation of the objective, 
as in doing so it is possible to attain a more or less complete conception of the utili- 
sation of the water resources of the soil and the effect of the water on soil and plant. 
It must be considered as being of great interest to agriculture, horticulture and 
forestry that lysimetric examination aims at the exposure of the foundations of some 
of the problems. After the defence of MASCHHAVPT the proposition can be launched 
that lysimeters can be constructed in such a way and the results can be contem- 
plated upon so critically that many objections aroused in literature do not prepon- 
derantly overshadow the utility of the installation. Next to lysimeter tests much 
research with other appliances must be performed to attain a more exact evaluation 
of the records. 

The ambitiously designed investigations in the Rottegatspolder and the intended, 
comprehensive lysimetric examinations of grassland to be conducted by the Central 
Institute of Agricultural Research at Wageningen, in the first place provide useful 
data to the Catchment Authorities for the solution of the problem of water distribution 
in the Netherlands, whilst the installation a t  Castricum serves the interests of Water 
Boards. At the Same time, however, als0 data on the water requirements of crops are re- 
corded which are useful to agriculture and forestry. For tackling the last mentioned 
problem, weighable lysimeters are of great significance (also an adjustable water- 
table is of importance). The agrohydrological lysimetric investigations should not be 
performed solitarily but be a part of a more elaborate scheme, both as regards 
the effect of water, supplied in various quantities, on the development of a crop and 
as regards the utilization of the water resources of the soil (In connection with the 
latter trend the investigations of R. K. SCHOFIELD are of great importance). 

The chemica1 aspect of lysimetric examination is iindoubtedly of great interest 
in the case of properly selected subjects. The lysimeter installation at Groningen is, 
due to the available opportunity of horizontal sampling, layer by layer, extremely 
suited to fundamental investigations on soils and soil fertility. This can be further 
explained by quoting t-wo examples related to two combinations of subjects, i.e. 
the nitrogen balance under various conditions of soil management and the weather- 



ing process of mineral soil components. Both fields of investigation concern the 
agjng process of soils and the means to keep it under control. 

In drawing up the nitrogen balance in lysimeter tanks filled up with calcareous 
loam M a s c m m ~  arrives at a nitrogen fixation from the air of 60 kg N per ha per 
annum. Many investigators abroad are surprised a t  this result, which has been ob- 
tained from careful estimates, als0 in regard to the Dollard-polders. 

The lysimeter installation may be of importance in the future for studying the 
problem of the organic matter in the soil. 

The potash and SiO, ratios in the gravitational water, coupled with the water 
withdrawal by crops on the one hand and the supply of these compounds with 
manure, rain and seed on the other hand, result in an annual loss to the loam soil 
quoted of 231 kgs per ha. The annual SiO, losses amount to 264 kgs as an average. 
Comparisons with fallow land exposed the very active share of plant roots in the 
weathering process. It is clear that the problem of decay of our alluvial mineral soils 
can be put very sharply by means of lysimeter investigations. 

With regard to forestry all lysimeter observations are exclusively focussed on the 
utilisation of the water resources, though als0 the slight withdrawal of mineral nutrients 
is pointed out. Yet, the question arises whether it might perhaps be useful to test the 
drainwater of the lysimeter installation at Castricum on its principal constituents. 

KOHNKE, DREIBELBIS and DAVIDSON urge careful reflection in planning lysimeter 
experiments in their book "A survey and discussion of lysimeters and a biography 
on their construction and performance" because it must be realised that in literature 
many problems of a fundamental nature have already been described. 

IV. CRITICAL COMPARISON B E W E E N  THE USE OF THE LYSIMETER 
AND OF OTHER POSSIBILITIES T 0  DETERMINE THE WATER BALANCE 

by W. C. VISSER 

The lysimeter represents an instrument of extreme fundamental value in the 
investigations on utilisation of water resources. Apart from the considerable advan- 
tages of this method of testing it must not be overlooked that on the other hand the 
use of the lysimeter limits the scope of the investigation. This implies that under 
certain conditions it is advantageous to take other possibilities of investigating the 
utilisation of water resources int0 consideration. 

To answer the question what technique to determine the water balance could 
be applied seems to be partly a matter of organisation but yet of sufficient importance 
to be considered simultaneously with the elaboration of the results obtained with 
the lysimeter as such. 

As substitutionary, partly supplementary techniques of investigation the follo- 
wing methods might be considered: 
1. The hydrological method; determination of rain fall, discharge and filling of 

clitches. 
2. The method of salt content determination, determination of rainfall and of the 

salt content of the soil, of ditch and discharge water. 
3. The supply of water coupled with control of the humidity attained. 
4. Determination of the moisture content of the soil. . 



. Each method has its attractive and weak points, just like the lysimeter test. 
These points vary according to method. They can account for the referente given to 
a certain method or may point to the possibilities attainable with a combination of 
parts of different methods considered suitable to design a more ideal system. Argu- 
ments have been adduced to assist in decidmg the direction of searches to be made 
in finding a more stable foundation to the lysimeter test in order to eliminate some 
of its weak aspects. 
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THE WATER SUPPLY POR CROPS, I1 

I. SOIL MOISTVRE AND THE WATER SUPPLY OF PLANTS 

by P. K. PEERLKAMP 

Three methods of studying the relationship between soil and water above the 
watertable are briefly discussed: 
a. The determination of special moisture conditions of the soil (e.g. moisture eqni- 

valent, wilting coefficient) bij means of conventional methods. 
b. The use of soil models (bundle of capillaries of the Same diameter or of different 

diameters, bundle of tubes varying in diameter along the axis, an "ideal" soil). 
c. Adoption of the energy concept of soil moisture (capillary potential, PF). The 

moisture characteristics (PF-moisture percentage curves) of various soils and the 
quantities of available water deduced from them are shown. 

Attention is paid to the movement of moisture in unsaturated soils. At pF- 
values above, say 2.7, moisture can only move in the form of vapour but that move- 
ment is practically negligible. At lower values of the pF the permeability shows a 
close relation with the moisture percentages. 

It is pointed out that in solving practica1 problems i t  is somewhat dangerous to 
rely on the wilting coefficient, as determined in the conventional way. As explained 
the water supply of piants is not restricted by the moisture movement in the rhizo- 
sphere, but by the velocity of soil water in moving from more remote sources (e.g. from 
the watertable) to the rhizosphere. 

The results are shown of an evaluzttion of the maximum water supply in a clay 
soil a t  various levels of the watertable. 

11. RELATIONS BETWEEN CROPS AND SOIL MOISTURE 

by G. F. MAKKINK 

The significance of water to the plant is explained. A plant-physiological inter- 
pretation of transpiration is given, showing that obviously i t  is mainly a physical 
process, but in its course the water meets with some obstructions of a biologica1 
nature (stomata, protoplasma of the parenchyma-cells of the leaves and of the cells 
of the roots). The significance of the rootsystem and its rate of growth for the water 
supply of the plant is discussed in relation to the place u-here the water occurs in the 
soil and the tension of the water. 

Means a t  the clisposal of the plant to restrict the loss of water are dealt with 
(closing of the stomata as immediate reaction; the formation of leaves of a more 
xeromorphic character as a slower adaptation). Some average values of the water 
consumption within 24 hours, derived from literature, have been tabled. The present 
writer has found for pastures 6,0 mm as a mauimal value. 

The transpiration-coefficient being the water requirement per kg dry matter 
produced and a variable magnitude difficult to handle by the hydrologist has been 



discussed. A survey of factors affecting the transpiration coefficient as recorded 
from literature, has been compiled (see the figures). 

Writer suggests to resume the determination of the transpiration coefficient 
coupled with records of the environmental factors implied, als0 in the field, anti- 
cipating that this coefficient may prove to be a magnitude useful to the hydrologist. 

To achieve a higher rate of international understanding, a summary in Esperanto 
is added. 

La signifo de la akvo por la planto estas detale komunikita. La transpirado estas 
plantfiziologie konsiderita; evidentigas ke gi estas precipe fizike determinita, sed ke 
kelkaj vivaj rezistoj trovikas sur la vojo de la akvo en la planto (stomoj, proto- 
plasmo de foliparenkim- kaj radikôeloj ). 

La signifo de la radikaro kaj gia kreskorapido por la akiro de la akvo estas pri- 
parolita, rilate al la loko kaj la tensio de la akvo en la tero. Rimedoj de la planto por 
limigi la akvoperdon (Sango de la stomaperturoj kiel tuja reago, formado de folioj de 
pli kseromorfa strukturo kiel malrapida reago) estas pritraktitaj. 

Kelkaj mezvaloraj nombroj de la 24-hora akvokonsumado el la literaturo estas 
kunigitaj en tabelon. La parolinto mem trovis pri herbejo maksimume 6,O mm. 

Konsiderajo estas dediEita al la transpir-koeficiento (akvokonsumo je ôiu kg da 
formita seka materio), tre varia parametro, malfacile uzebla por la hidrologo. Ten- 
dencoj en la Sangigo de la koeficiento, kolektitaj el la literaturo estas jenaj. Pli- 
grandigo de &i estas kaüzita de: pli multa akvo, malpli multa sterko, pli multaj 
plantoj je tervolumeno, verSajne malpli bona aerado de la tero, malpli multa lumo, 
malpli multa CO, en la aero, pli seka aero, pli alta temperaturo, verSajne pli maldikaj 
folioj, senfoliigo, rust- kaj angilet-infektigoj, pli kontinenta klimato, pli seka sezono, 
torfa tero Ividu la fipuroinl. " . r  

La parolinto konsilas rekomenci la determinadon de la transpirkoeficiento Ce 
kulturplantoj, ankaü surkampe Ce registrataj eksteraj kondiôoj. Tiam gi povas 
farigi uzebla por hidrologiaj celoj. 

111. DAMAGE T 0  OATS CAUSED BY DROUGHT LRSD ADAPTATION T 0  
LOW WATER CONDITIONS 

by F. VAN DER PAAUW 

The results of an investigation with a restricted objective are being discussed viz. 
the determination of the extent to which oats suffer kom a temporary exposure to 
severe drought and the adaptive reaction of this erop. 

The experiment has been designed in such a manner that the erop is being ex- 
posed to periods of drought of various duration commencing a t  various stages of 
growth. The effect on the size of yield (fig. 1) and composition of the erop (fig. 2), 
the production of matter during the development, increase in length of stem (fig. 3) 
and leaves ar,d the water absorbing capacity of the root system have been investi- 
gatecl. Furthermore attention has been paid to climatological factors affecting 
transpiration. 



Periods of drought proved to depress the yield of oats grown in pots coilsiclerably, 
more or less proportional to the duration of the drought. 

Occurence of drought during emergence of panieles and flowering proved to be 
most harmful (fig. 1). Early droughts resulted in the dying off of the least vigorous 
laterial shoots, drought during flowering'reduced the number of grains per panicle, 
late droughts the weight of grains (fig. 2). A rigid reduction of one yield constituent 
can partly be counterbalanced by a stronger development of another one. 

The production of matter on a comparatively dry soil is in the long run relatively 
better than on a constantly moist soil. If a erop g rom under dry conditions is given a 
liberal supply of water, growth is considerably stronger; it is possible to recover a 
temporary delay in development. Even with very serious droughts the growth of 
stem (fig. 3) and foliage is not stopped. After some time occasionally even a more 
rapid growth than with a liberal water supply can be noticed attributable to aclap- 
tation of the plants to another equilibrium. In  comparing the ratios of transpired 
water and dry matter formed, when grown on "dry" and "wet" soil, it ivas shown 
that under certain conditions in the long run transpiration is more intensive per unit 
of dry matter on dry than on wet soil being an indication of the adaptability of the 
root system. As a result of adaptability to these physiological reactions the damage 
caused to the yield is less than would be anticipated. 

The temperature proved to have a very considerable influence upon the rate of 
daily transpiration (fig. 4), the influences of the humidity of the air, the light inten- 
sity and the speed of the wind being slight. Probably temperature affects the water 
permeability of the roots l. Therefore soil temperature might be of a decisire signi- 
ficance to this crop. 

IV. ROOT DEVELOPMENT AND DROUGHT PHENOMENA PARTICULARLY 
ON GRASSLAND 

by M. A. J. GOEDEWAAGEM 

A genera1 exposure is given of the interaction of growth of plant roots and the 
hydrological condition of the soil. 

Coupled with this, the results are given of an investigation of the root system on 
a manurial experimental field on grassland (sandy soil), that is badly suffering from 
droueht if the rainfall is inadeauate. 

1; the dry summer of 1947 ;he pass crop showed the most serious dryness on the 
unfertilized plots of this field; On the plots dressed with nitrogenous, phosphatic 
or potassic fertilizers the gass dried to a less extent than it did on the others plots. 
The plots receiving a complete dressing (m) suffered least from drought. The 
production of grass being very small on all plots, varied according to the kind of fertili- 
zers supplied. 

AL1 plots showed completely dried, yellow spots alternating with spots where 
the grass remained green. This variation in plant behaviour proved to be the result 
of inconspicious differences in the height of the soil level. 

The dried spots on the NPK plots attained together a rate of 27 per cent., those 

Accordig to prolonged investigation this supposition has now (Febr. '51) become very 
dubious. 



on the unfertilized plots of 53 per cent. of the total area. On plots, where either N, 
P or K was omitted, this percentage was between these extremes. 

An investigation was performed to ascertain whether the differences in the rate 
of dryness of the grass cover on the different plots could be explained by the deve- 
lopment of the roots. It was found that on the N plots less roots has been developed, 
despite the slighter degree of dryness, than on the plots where no N fertilizer had been 
applied. - Potash on the other hand resulted in a clearly noticeable imp~ovement in 
root growth. The effect of phosphate could not be determined as on the plots, defi- 
cient in phosphate, in spite of the low P,O, content of the soil only slight arrears in 
growth could be noticed. 

A distinct relation was found to exist between the rate of drying and the density 
of the grass cover. The more complete the application of fertilizers to the soil, the 
more grass was produced and the slighter the degree of dryness. The density of the 
vegetation also is dependent on the water absorbing capacity and on the water 
requirement of the grass. As root growth is promoted by potassiurn, it seems probable 
that the water absorbing capacity of the crop is likewise increased under the influence 
of this element. Where nitrogen had been applied, however, the root development, 
particularly in the sub-soil, was decreased. To procure an exhaustive explanation of 
the differences in density of the vegetation and in drought resistance, it is essential to 
command of data on the transpiration of water and the water requirement of the 
grass crop on the respective plots. No relevant determinations, however, were per- 
formed. 
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THE PROBLEM OF THE INCREASING SALINITY OF GROUND WATER AND SURFACE 
WATER IN THE NETHERLANDS 

I. MEASUREMENTS OF SALT IN AND NEAR THE RHINE AND MAAS 
ESTUARIES IN THE DRY YEARS OF 1947 AND 1949 

by J. VAN VEEN 

In recent years a great number of salt measurements were executed on the Rhine 
and Maas estuaries. The purpose was not only the fixation of the prevailing circum- 
stances in order to compare them later on with changed conditions (after damming 
of the Brielse Maas, Hollandse IJsel, Spui, which are planned fdr the near future), 
but also to investigate the causes of salting up, which, as is evident, has become 
worse in recent decennia. 

The years 1947 and 1949 happened to be so dry, that the salt pushed far inland 
and stayed suspended there for a long time. 

The 300 mg/liter chlorine limit (500 mg salt pro liter) was measured some times 
a week at H.W. and at L.W. In 1947 as well as in 1949 the highest position a t  H.W. 
of that limit was some miles upstreams of Krimpen a/d Lek, of Dordrecht and of 
Keizersveer. 

The mouth of the Hollandse IJsel was at L.W. just above this limit with the result, 
that a large part of the province of South-Holland was not salted up. Duririg dry 
periods, as in the falls of the years 1947 and 1949 Rijnland, the great polderdistrict 
of the province of South-Holland, very nearly came to the point where it would 
have had great salt-damage. 

Delfland, Voorne, Putten, Rozenburg and the West- and South part of the Hoekse 
Waard were already far above this danger-limit. Mortality of the cattle occurred 
here and the salinity in the ditches rose to a few thousands of mg Cllliter. 

Also the pumping stations of the drinking-water plants of Oud-Beyerland (Spui), 
's-Gravendeel (Kil), Rotterdam (Nieuwe Maas) and Dordrecht suffered, or nearly so. 
Especially Rotterdam and Oud-Beyerland had difficulties to provide water with 
sufficient low salinity during the dry periods. In  Oud-Beyerland the potable water was 
during more than a week between 3000 and 6000 mg Cl/liter and during a much 
longer time far above the limit of being palatable (300 mg Cl-liter). 

Measurements have shown, that the Hellegat is one of the main "salt-sources" 
for the Rhine-Maas estuary in so far its flood (seawater) is stronger than its ebb. 
Another item is that during dry periods the Kil and the Spui wdi "reverse". This 
means, that though their ordinary regimen show ebb-surplusses, they obtain large 
floods in dry times, so that with a northward "drift" they transport brackish water 
from Hollands Diep-Haringvliet to the Oude Maas-Noord. The Spui reverses before 
the Kil. During storms from S.W. or S. this north-going drift is much stronger. So 
the Rhine and Maas estuaries are espeeially threatened from the South and the 
Oude Maas is s0 to say attacked from behind. 

The principal causes of the salting up of a rivermouth from the sea-side are the 
mixing by turbulance, exceedingly large cross-sections, irregular banks, the occu- 



rence of ebb- and floodchannel systems, etc. During the smallest discharges of the 
Rhine a freshwater particle travels 92 days over the distance Moerdijk-Goeree 
before it reaches the sea and the water is strongly mixed during those 180 tides. The 
distance Krimpen a/d Lek-Hoek van Holland is covered in only 6 days by a fresh- 
water particle. The mixing is here more due to groynes, ports and navigation, than 
to the time. 

11. THE ENTRANCE OF SALT THROUGH LOCKS 

by A. VOLXER 

At the locks between salt outer water and "boezem" or "polderwater" large quan- 
tities of salt water can enter during lockage or due to leakage. Owirig to the difference 
in density of salt and fresh water the whole quantity of brackish water, present in 
the lockchamber, spreads in the channel lying behind when the inner gates are opened. 
Often part of the salt is let out again, before it has been possible to spread over the 
draining-area. 

How-ever, salt, let in by the locks is the most important cause of the salting up of 
Noord-Holland and Friesland. To this fact the attention was already drawn by 
HENDRIC S T E ~  in 1667. 

The following precautions can be taken a t  the locks themselves: 
For sash locks: keeping all gates closed as long as possible; eventually combined 

with the letting out of water during ebb by the culverts or valves; 
For outletsluices: special construdiom for imperviou~ness~ completely shutting 

off under all circumstances. 

111. SALT SEEPAGE IN OUR POLDERLAND 

by T. EDELMAN 

The groundwater table in' our polderland nearly always lies below the average 
sea level. This causes seepage of salt or brackish water from the coast towards the 
polders. The salt water intrusion by seepage in the end reaches a stationary situation, 
in which t'he boundary between fresh and salt water is rather close to the soil surface. 
Above the salt water in the soil a small fresh-water zone is left, due to rainfall. In 
this more or less stationary situation the seepage discharge of salt water int0 the 
polders has reached a maximum. The lapse of time, in which this final situation is 
reached, depends for a great deal on the permeability of the soil, as well as on the 
distailce to the sea and the prevailing gradient of the groundwater potential. 

The so-called "Dutch profile" consists of sand-layers, underlaid by a practically 
impermeable stratum and covered by semi-pemious upper-layers. (fig. 2). Covering 
layers with a large value of C (the resistance against vertical groundwater flow), 
keep the total seepage of salt water down and besides disperse it over a large area; 
a small C-value causes a large salt water seepage in a rather narrow strip. The local 
absence of the covering layers concentrates an important seepage towards those gaps. 
The difference in the artificially maintained water level of the various polders has 
also a great influence on the distribution of the seepage. ' 

The fresh water lense in the underground of the dunes forms a kind of shut-off 
against salt seepage. It is an incomplete shut-off, as is explained by means of a cross- 
section of the dunes west of the Haarlemmermeerpolder (figs 3 and 4). 



The semi-pervious covering layers in the Dutch profile constitute a natural, 
horizontal barrier against salt water seepage int0 the polderlalid (fig. 3). A number 
of works inflicting damage to this natural defense and their influence are then 
discussed. 

The natural barrier against salt water seepage is recommanded in everybody's 
care. 

IV. THE DANGERS OF INCREASLNG; SALINATION T 0  ,4GRICULTURE 
AND HORTICULTURE 

by C. VAN DEN BERG 

Salt water has the following disadvantages for agriculture and horticulture: 
1. Salination of underground water by supplies from main water courses and ditches 

may depress the yields of arable, pastoral and horticultural crops. The rate of 
salination is closely related to the perviousness of the soa, the elevation of the 
face of the land and eventual occurrence of seepage over fairly far distances. 
From some numerical data will be shown what was the position at some places 
in 1949. 
More elaborate data of investigations made since the most recent inundations 
give a proper impression of the requirements of the most important crops as re- 
gards the composition of soil moisture. So an upper limit for very sensitive crops 
(beans, peas) is found to be: 4 à 1 gram NaC1 per liter soil moisture in the upper 
layer during spring-time. This salt-content may be reached with a water-table in 
the surrounding ditches of abt.70 cm below soil-surface. 

2. In  livestock farming ditch or well water, containing more than a fixed quantity 
of NaCl, is unfít for use. Only if fresh water can be hauled to the pastures, a drop 
in the productive capacity of the livestock can be obviated. The limits are not 
the Same for the various kinds of livestock and are only known roughly. Also 
other salts than NaCl rnay be sometimes responsible for unfavourable symptoms. 
Bad effects msy occur as soon as NaCl-content rises to 5 grams per liter. 

3. If horticultural crops are g rom in glasshouses, including Dutch light houses etc. 
fresh water for irrigation is essential, as the quantities of water supplied are 
considerable and the salt residue left after evaporation soon increases during the 
warm season. The maximum salt content of irrigation water - and of course, 
also of ditch water applied for watering, - admissible are fairly low and have 
rather exactly been determined. 
It is found that this kind of irrigation-water should not contain more than 4 
gram NaCl per liter. 

4. With the control measures against diseases and pests attacking arable and horti- 
cultural crops large quantities of water are used to attain a proper distribution 
of the controlling substances. The finely distributed spray evaporates rather 
quickly and may cause serious leaf scorch if the delating water contains too 
much NaCl. The maximum NaCl-content to be tolerated has been learned to be 
1 gram per liter. 
The disadvantages resulting from brackish or salt water in the cases referred to 

above, do not only apply to the customary cultures and modes of husbandry, but may 



hamper intensification of farming. To meet the interests of all, the ideal condition 
would not be attained until the most exalted requirements could be complied with. 
For certain holdings a rough account of costs is given if the salt content of the water 
cannot be reduced and fresh water must be hauled. It shows that in that case the 
farms are heavily taxed as a consequence. 

V. FIGHTING BACK THE SALT 

by J. TH. THIJSSE 

To fight the salt two methods may be applied. 
The first, dealt 116th by proceeding lectures, consists in restricting the quantity 

of the penetrating salt water. 
The second is the stopping, if possible also the driving back, of the salt water 

already come in. Here the difficulty is that the seawater with a high density mostly 
moves like a tongue along the bottom of canals and rivers. 

These tongues can be stopped by a counter-current of fresh water. The quantities 
of water, required for the counter-currents, can be estimated for each of the points 
where the salt enters (tidal rivers, locks and sluices). 

The New Waterway requires a quantity that is not always available. In order to 
make it possible to stop the salt in this river, considerable modiîications should be 
made in the hydrographic condition of the tidal rivers. 

The salt water tongues can also be dispersed by mixing them with the water near 
the surface, having a lower salinity. This can be accomplished by making the water 
pass underneath a screen, or by blowing air into the water. A third method, now 
being tried a t  IJmuiden, consists in raising the salt water by means of a pumping- 
installation. 
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INTRODUCTION 

La civilisation ne saurait exister sans l'utilisation de l'eau dans les diverses phases 
de son circuit naturel. 

L'importance de certaines phases variant selon la divergente des groupes d'in- 
téressés, les recherches de l'hydrologie se sont portées sur plusieurs champs d'étude. 
Les météorologues, par exemple, s'intéressent surtout de l'eau dans l'atmosphère, 
les agronomes de la zone non-saturée de l'eau souterraine, les íngénieurs soit de 
l'eau de surface, soit de l'eau souterraine en rapport avec I'alimentation en eau 
potable. 

I1 va de soi que Ie progres de la science hydrologique exige une coordination des 
études dans Ie domaine entier. C'est sur ce principe que I'organisation de 1'Union 
Géodésique et Géophysique Internationale (U.G.G.I.) s'est effectuée: l'Association 
d'Hydrologie Scientifique, faisant partie de I'Union, comporte des Commissions de 
Neige et de Glace, des Eaux de Surface et des Eaux Souterraines. 

Le même principe de coordination vient se manifester dans les recherches scienti- 
fiques aux Pays-Bas: Porganisation Centrale T.N.O. pour la Recherche Scientifique 
Appliquée a institué, en 1946, une Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques, 
dans laqueue tous les organismes, s'occupant de travaux dans ce domaine, sont 
représentés. 

La Section organise de temps en temps des Sessions Techniques pour l'échange 
de vues fondamentales, de méthodes appliquées et d'expériences acquises. 

Les Communications no 1-6 résument les rapports, présentés à l'occasion des 
sessions dans la période 1946-1950. 

Section fait honneur à la mémoire du feu Professeur O. DE VRIES, Président 
de l'0rgsmisation T.N.O. pour la Recherche Scientifique Appliquée à l'Agriciilture, 
premier Président de la Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques. 

La Haye, Septembre 195'1 
W. F. J. M. KRUL, 

Président 



LES RECHERCHES DANS LE BILAN D'EAU DU ROTTEGATSPOLDER 

RECHERCHES SUR L'ÉVAPORATION DANS LE ROTTEGATSPOLDER 

par A. H. STAM . 

Les recherches à effectuer dans le Rottegatspolder sur l'évaporation ont pour 
but d'obtenir des valeurs comparables concernant l'évaporation de la surface du sol, 
déterminées d'après différentes méthodes d'investigation, appliquées simultanément 
comme team-work de spécialistes dans des régions différentes sur un même object 
d'investigation, donc, sous des conditions météorologiques parfaitement identiques. 

On appliquera au début les méthodes suivantes: 
1. La méthode du transport de vapeur vertical, à l'aide duquel l'évaporation est 

determinée en mesurant le courant d'humidité vertical dans l'air au-dessus du 
terrain d'investigation, ce qui se fait par I'observation du gradient d'humidité 
vertical et de l'intensité de l'échange des couches d'air à des niveaux diiérents. 

2. La méthode de faire le bilan d'eau pour le polder entier, où on cherchera de dresser 
le bilan d'eau pour des périodes de courte durée, d'un mois par exemple. La 
question se présente s'il est possible de déterminer pour des périodes pareilles 
avec une exactitude satisfaisante, la différence de quantités d'eau se trouvant 
dans le sol au commencement et h la fin d'une période de bilan, en se servant 
d'échantillons d'humidité du sol. 

3. La méthode de dresser le bilan d'eau pour quatre lots d'essai avec végétation 
différente d'un champ de drainage dans le polder pour obtenir des indices pro- 
portionnels de l'évaporation de différentes plantes. 

L'intention existe d'appliquer plus tard également la méthode de dresser le bilan 
d'éiiergie de la surface du sol. Les articles du bilan d'énergie sont: la radiation recue 
(la lumière directe du soleil et la radiation diffuse indirecte), la radiation de chaleur 
émise, la conduction de chaleur dans le sol, la conduction de chaleur et la convection 
de chaleur dans l'air et la chaleur transfomée en une autre forme d'énergie par des 
processus physiques et chimiques. 

De ces derniers processus l'évaporation est la plus importante. Si I'on mesure donc 
les différentes sortes d'échange de chaleur énumérées à cette fin, on trouvera en fin 
de compte une approximation de la chaleur d'évaporation consommée, dont on peut 
déduire directement la quantité évaporée. 

UNE NOWELLE  THO ODE POUR DaTERMINER L'*VAPORATION DES 
EAUX SOUTERRAINES 

par L. J. L. DEIJ 

Quelque temps avant la deuxième guerre mondiale l'évaporation des eaux 
souterraines fut déterminée par trois méthodes couramment en usage à cette époque, 
h savoir: 



1. par des mesurages à l'aide de récipients d'évaporation, 
2. par des mesurages en lysimètres, 
3. par des calculs du bilan de l'eau. 

Au no 1. Cette méthode est en raison de son caractère peu compliqué généralement 
en faveur. En effectuant des mesures du changement de niveau OU des pesages, 
on détermine simplement la quantité d'eau disparue par suite de l'évaporation 
du récipient d'évaporation OU cours d'un certain laps de temps. Appliquée sur des 
nappes d'eau libre, sur lesquelles on laisse flotter Ie récipient, cette méthode engendre 
des résultats assez surs. Pour les surfaces de terre la méthode ne présente qu'une 
valeur relative, comme, en ce cas-l&, les circonstances different trop des conditions 
naturelles. 

Au no 2. On se promet les plus grands espoirs des mesurages en lysimètres. Si l'on sait : 
a. la quantité d'eau de précipitation tombant dans un certain espace de temps (R), 
b. la quantité d'eau de drainage qui s'écoule dans la même période de lysimètre (D), 
c. Ie changement de la quantité d'eau restant dans le sol (Gz-G,), l'évaporation V 

se calcule à l'aide de i'équation: 
V = R - D - (G2-G,) 

La différence G,-Gl ne se laisse directement déterminer qu'en lysimètres pe- 
sables. Ceux-ci ne peuvent avoir que des dimensions restreintes. Un grand incon- 
vénient des lysimètres c'est la eirconstance qu'on parvient pratiquement jamais à y 
contrefaire parfaitement la structure naturelle du sol. 

Au no. 3. La méthode du bilan de l'eau s'applique aux surfaces de terre aussi bien 
qu'aux surfaces d'eau. Elle pose cependant comme exigence que sauf l'eau de précipi- 
tation et l'afflux et I'écoulement superficiels de l'eau, aussi l'afflux et l'écoulement de 
l'eau dans Ie sous-sol soient connus. Ce dernier n'est souvent pas Ie cas; pour cette 
raison la méthode perd sa valeur. 

Mises à part les méthodes susmentionnées, on a développé ces dernières années 
une nouvelle méthode pour la détermination de l'évaporation du sol naturel. Elle 
repose sur l'échange turbulent entrant continuellement en jeu entre les différentes 
couches de I'atmosphère, les caractéristiques de l'air, telles que l'impulsion, la 
chaleur, la teneur en eau et en poussière etc. 

Les lois du mélange turbulent furent appliquées pour la première fois par PRAXDTL 
sur une atmosphère qui se trouvait en équilibre thermique indifférent. La théorie fut 
adoptée par ROSSBY et MONTGOMERY et développée (1935). Ils déduisaient une 
relation qui représente la vitesse du vent comme fonction de la hauteur dans les plus 
bas décamètres au-dessus de la surface de la terre. Dans cette relation apparaissent 2 
constantes caractéristiques, dont l'une est en connexion directe avec la force de vent 
prédominante et l'autre est une mesure pour la soi-disante rugosité du sol. I1 appert 
que la relation théoriquement déduite correspond aux expériences faites en cette 
matière. La même théorie a aussi un terme Ie coefficient dit d'échange. Cette gran- 
deur est analogique au coefficient de viscosité chez les courants laminaires. Elle 
détermine, en outre, la vitesse de transport en cas d'un échange turbulent. SVERDRUP 
appliquait la théorie développée par ROSSBY et MONTGOMERY sur Ie cas d'un échange 
turbulent de vapeur d'eau dans l'atmosphère. I1 se révèle qu'à l'état stationnaire 



le courant de transport vertical de vapeur d'eau peut être représenté comme le pro- 
duit dudit coefficient d'échange et du gradient vertical de l'humidité spécifique. I1 
est clair que ce courant de vapeur d'eau ne peut rester stationnaire, c'est-à-dire 
qu'une certaine quantité de vapeur d'eau par unité de temps ne peut être transportée 
en haut OU en bas dans un sens vertical qu'à condition que sur la surface de la terre 
par unité de surface et par unité de temps la même quantité d'eau s'évapore OU se 
condence. 

D'après cette théorie i1 est donc possible de calculer l'évaporation du gradient 
dans l'humidité spécifique, c'est-à-dire des mesurages de l'humidité effectués à 
différentes hauteurs et du coefficient d'échange qui peut être déduit des mesures de 
la vitesse du vent à, différentes hauteurs. 

I1 suffit théoriquement d'opérer les mesurages à, deux hauteurs. Comme l'atmos- 
phère n'est d'habitude en équilibre thermique indifférent que pendant une partie du 
jour, pour Ie reste elle se trouve tantôt en équilibre instable (notamment de jour) 
tantôt en équilibre stable (notamment pendant la nuit), i1 est désirable d'effectuer les 
mesures à plus que deux hauteurs. 

La méthode dépeinte fut appliquée pour la première fois aux Etats-Unis par 
THORNTHWAITE et HOLZMAN (1939). Ci cette méthode engendre en effet des résultats 
exacts, les avantages sautent aux yeux, ceci en comparaison avec les autres méthodes 
dont nous parlons plus haut: 
1. le sol est laissé parfaitement à l'état naturel; 
2. les connaissances des mouvements de l'eau dans le sous-sol ne sont pas néces- 

saires ; 
3. à part l'évaporation, i1 est aussi possible de déterminer la condensatioii (forma- 

tion de rosée et de gelée blanche); 
4. la méthode peut être appliquée aux surfaces de terre aussu bien qu' aux aappes 

d'eau. 

U. entre dans les intentions d'opérer au Rottegatspolder à 4 hauteurs différentes 
des mesurages simultanés de la vitesse du vent et de I'humidité spécifique à I'aide 
des thermomètres secs et mouillés. 

QUELQUES REMARQUES SUR LA DÉTERMINATION DU POUVOIR DE 
RETENTION D'EAU SOUTERRAINE ET SUR L'EMPLOI DE LYSIM~~TRES 
PAR RAPPORT AUX RECHERCHES ENVISAGGES AU ROTTEGATSPOLDER 

par S .  B. HOOGHOUDT 

Un court aperpu est donné sur les recherches envisagées au Rottegatspolder, 
ayant pour objet la détermination de l'évaporation et de la transpiration. Les trois 
méthodes à appliquer sont brièvement commentées, à savoir celle du bilan d'eau 
d'un polder; (2) celle du calcul du transport verticale de vapeur et (3) celle des 
lysimètres. La première et la troisième méthode exigent la détermination du pouvoir 
de rétention de I'eau souterraine par le sol. 

Le pouvoir de ~étention présente pour ce bilan d'eau seulement de l'intérêt 
lorsqu7il y a une différence entre les conditions du début et de la-fin de la périocle à 



considérer. Si cette période dure un an et qu'elle commence en hiver p.ex. au ler 
janvier, cette dinérence est en général en proportion aux autres facteurs (chute de 
pluie, évaporation etc.) négligeable, étant donné qu'au premier janvier le  sol est 
saturé d'eau. Pour des périodes plus courtes - p.ex. 1 mois -, cette Mérence prend 
surement de l'importance, étant du même ordre.de grandeur que les autres facteurs. 

Le pouvoir de rétention varie suivant la composition (composition granulomé- 
trique teneur en humus etc.) et la structure du sol, Ie niveau de la nappe souterraine, 
des conditions climatériques et de l'évaporation précédant le moment de la déter- 
mination. La structure et la composition granulométrique d'un sol argileux tel 
qu'il se rencontre au Rottegatspolder seront hétérogènes au double point de vue 
vertical et horizontal, tandis que le niveau de la nappe souterraine n'est pas partout 
Ie même. C'est justement cette hétérogénéité qui rend difficile Ie calcul suffisam- 
ment exact de la différence du pouvoir de rétention entre Ie début et la fin de la 
période à considérer. La seule méthode qui reste, en l'occurrence, est celle de la 
détermination de l'humidité dans des échantillons prélevés dans les différentes 
couches du profil au début et à la fin de la periode étudiée et cela jusqu'à une pro- 
fondeur où les modifications dans les taux d'humidité peuvent être négligés. Sous ce 
rapport il est également nécessaire de calculer Ie poids spécifique des différentes 
couches,.de sorte qu'il est possible de suivre les modifications du taux d'humidité 
dans une colonne de sol avec un diamètre de 1 cm2. La prise d'échantillons doit 
s70pérer de telle manière que la variation autour de la moyenne est suffisamment 
faible. 

C'est ainsi que la prise d'échantillons pour la détermination du taux d'humidité 
a été effectuée à 80 endroits quelconques du Rottegatspolder; à chaque endroit les 
taux d'humidité des couches de 0-10, 10-20, 20-50, 50-80, 80-120 et 120-200 cm de 
profondeur furent determinés. La variation dans Ie pouvoir de rétention moyenne 
dans la couche de 0-120, resp. de 0-200 cm de profondeur est considérable. Cela veut 
donc dire qu'en dépit de la circonstance que Ie sol du polder consiste en une argile 
d'une composition pratiquement semblable jusqu'à une profondeur dépassant les 
2 mètres, la Mérence, du pouvoir de rétention entre le début et la fin d'une certaine 
période ne peut être déterminée de cette fapon c.a.d. non pas d'après la méthode de la 
détermination du taux d'humidité dans les diverses couches du profil à 80 endroits 
quelconques, quoique bien répartis sur le polder entier. Suit une énumération des 
différentes méthodes pour réduire cette faute. 

Ensuite un court apergu est donné sur les recherches en cases lysimétriques. Cette 
méthode repose au fait également sur le calcul du bilan d'eau. La différence du pouvoir 
de rétention ne peut être exactement calculée qu'en lysimètres pesables. Un incon- 
vénient dans ce cas-ci sont les petites dimensions qu'il faut utiliser à cause de l'hété- 
rogénéité du sol, tandis que ces lysimètres doivent être remplis avec un sol dans sa 
structure naturelle. Finalement Ie niveau de la nappe souterraine deaait  également 
pouvoir fluctuer de la même manière qu'au Rottegatspolder durant la periode 
d'observations. Etant donnée l'argile lourde et parfoir tenace du Rottegatspolder 
les lysimètres à petites dimensions conviennent à peine, d'autant plus que les fis, 
sures provenant de la contraction du sol et les espaces entre le sol et la paroi du lysi- 
mètre peuvent occasionner, de graves fautes. VU Ie caractkre du profil au Rottegats- 
polder, il n'est également pas à préconiser Ie remplissage des lysimètres avec un sol 
excavé. 

Pour les recherches envisagées au Rottegatspolder il semble donc tout indiqué de 



se servir de lysimètres à grandes dimensions, remplis de sol dans sa structure et 
position naturelles. Dans ce cas il faut cependant également déterminer la différence, 
en pouvoir de rétention mentionnée précédemment, au moyen d'échantillonages 
du taux de I'humidité. Un inconvénient qui reste cependant, est, qu'il faut également 
expérimenter dans ces lysimètres avec un niveau presque permanent de la nappe 
phréatique, tandis qu' au polder ces niveaux seront sujets à des oscillations. Cette 
circonstance est cependant inévitable et sur la grandeur de la faute ainsi faite, aucun 
ehiffre n'est connu. 

Un lysimètre à dimensions adéquates peut être créé, en drainant des parcelles de 
25 X 25 mètres de superficie et en mesurant séparément la quantité d'eau écoulée 
de ces parcelles. 

La quantité de précipitations atmosphériques et le pouvoir de rétention étant 
connus, l'évaporation se laisse aisément se calculer si les infiltrations puissent être 
négligées. Un très grand a v a n t a g e de cette méthode est que la végétation se 
développe dans les mêmes circonstances qu'ailleurs: seuls les niveaux de la nappe 
souterraine sont beaucoup plus stables. Un d é s a v a n t a g e présente le fait que 
la différence du pouvoir de rétention doit être déterminée par l'échantillonnage du 
taux d'humidité, et I'incertitude qu'il existe des infiltrations du, respectivement vers 
le terrain qui entoure les secteurs lysimétriques drainés. 

Des infiltrations de, resp. vers les polders adjacents n'entrent pas en jeu comme 
il a été confirmé Dar des recherches ultérieures. En vue de réduire dans toute le mesure 
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du possible ces infiltrations vers, resp. des secteurs lysimétriques drainés vers le 
terrain environnant, ceux-ci ainsi que le reste de la parcelle et les deux parcelles 
adjacentes furent drainés jusqu'à une profondeur de 5 mètres. Les mensurations de la 
perméabilité au moyen de sondages apprenaient que Ie sol en dessous de la surface 
de la nappe souterraine était d'une excellente porosité, si bien que seules de faibles 
oscillations de la surface de la nappe souterraine se produiront au cours de l'année, 

condition que l'on ait soin d'évacuer l'eau en hiver et de l'apporter en été. Pour 
cela les drains doivent aboutir en dessous de la surface d'eau dans les fossés, resp. 
dans Ie dispositif servant à la détermination du volume d'eau souterraine s'écoulant 
des secteurs lysimétriques drainés. La surface de l'eau dans les fossés doit être 
maintenu, autant que possible au même niveau que celui dans le dit dispositif des 
secteurs lysimétriques, le tout avec l'aide d'une petite station de pompage. Les 
niveaux de la nappe souterraine seront, en l'occurrence, sujets à de faibles fluctua- 
tions au cours de l'année; les différences entre le niveau de la nappe souterraine dans 
et en dehors de ces secteurs lysimétriques seront, en outre, minimes. Pour cette raison 
i1 n'est pas directement nécessaire de placer des cloisons étanches tout autour des 
secteurs drainés et jusqu'à une profondeur suffisante. Pour une délimitation plus 
nette de ces secteurs il est bien souhaitable de dis~oser un drain autour du secteur 

& 

lysimétrique drainé, lequel communique donc avec les drains à I'intérieur de ce 
secteur, et autour de ce complexe à une distance de 2 mètres, des drains qui commu- 
niquent aves les drains dans les autres parties de la parcelle. 

L'aménagement de ces secteurs lysimétriques de 25 X 25 métres de superficie 
sur une parcelle est ensuite eludicé à l'aide d'un dessin, de même que les principes qui 
serviront, au calcul dans la canalisation, de la quantité d'eau evacuée en hiver, resp. 
infiltrée en été. 





dans ces recherches indique qu'un niveau dépassant les 70 centimètres de profondeur 
sur un sol argileux influerait défavorablement sur les rendements; sur les tourbières, 
par contre, un niveau inférieur à 60 centimètres de profondeur serait désavantageux. 

Le rendement serait, en outre, fortement favorisé si le niveau de la nappe d'eau 
souterraine en hiver n'est pas plus élevé qu'en été. Un niveau d'eau constant serait 
donc d'une irnportance primordiale. 

3ïes dispärités de rendement se montrant à des niveaux plus bas OU plus élevés 
que le niveau optimum, s'élèvent bientôt à 10 à 20 % des rendements annuels. Dans 
les mois individueh de la période de végétation cependant, ces déviations peuvent 
être beaucoup plus grands. En 1946 les différences étaient petites, circonstance due 
aux précipitations atmosphériques assez abondantes en été, tandis que nous ne dis- 
posons pas encore de toutes les doanées statistiques sur cette matière. Or, les re- 
cherches donnent provisoirement des indications pour une meillure régularisation du 
niveau d'eau; sous ce rapport les niveaux d'été kas ainsi que les niveaux d'hiver 
élevés doivent être évités. Donc, un épuisement et un apport d'eau plus intensif 
aussi dans les prés des terres argileuses semblent être utiles, à côté d'un drainage 
éventuel. 

Une autre possibilité d'améliorer l'alimentation en eau réside dans la pluie arti- 
ficielle. Des essais préliminaires réalisés au cours de 4 ans avec des étés non pas 
particulièrement secs, ont engendré une augmentation de rendements de pres de 
16 % avec une quantité de pluie artificielle optimale de 60 à 100 mm par mois. Un 
arrosage de 6 à 8 semaines au total s'avéra suffisant dans la plupart des années. 

R~SULTATS OBTENUS SUR UN CHAMP D'ESSAIS AVEC DIFF~RENTS 
NIVEAUX DE LA NAPPE PHR~ATIQuE A NIEUW-BEERTA 

par S. B. HOOGHOUDT 

1. Une nappe phréatique maintenue constamment élevée (40 cm en-dessous du 
niveau du sol) durant toute l'année amène pour la majorité des plantes cultu- 
rales (notamment pour les céréales et les pois) une grave dépression des rendements. 
Une nappe phréatique seulement élevée aux mois d'hiver (novembre-féaier 
inclus) a jusqu'à présent à peine provoquée une régression dans les récoltes, si Ie 
niveau de la nappe souterraine était à nouveau suffisamment profond au prin- 
temps. 

2. La régression dans les rendements sur les parcelles avec les niveaux d'eau les plus 
élevés (40 cm en-dessous du niveau du terrain) peut être amortie par un rapport 
supplémentaire d'azote. On ne parvient cependant jamais à égaler ainsi les meil- 
leurs rendements que l'on obtient habituellement sur les parcelles avec un niveau 
phréatique à 120 à 150 centimètres de profondeur. 

3. La stabilisation du niveau de la nappe souterraine durant toute l'année à 40 
centimètres, et même encore à 60 centimètres de profondeur, a amené une forte 
détérioration de la structure de cette argile lourde du Dollard. Des recherches 
sont maintenant en cours pour déterminer à quel point ceci peut être corrigé par 
un chaulage. Jusqu'ici son influence sur la structure était peu marquée. 



LE NIVEAU DE LA NAPPE SOUTERRAINE ET L'EMRACINEMENT DE 
LA PLANTE 

par M. A. J. GOEDEWAAGEN 

Les différentes conditions entravant la pénétration profonde de l'appareil ra&- 
culaire dans le sol, OU bien qui peuvent favoriser les dégâts causés à la végétation par 
la sécheresse, sont relatées. 

En traitant les entraves mécaniques au développement radiculaire (couches 
compactes), on relève la, faculté inégale des différentes plantes de vaincre des rési- 
stances mécaniques dans Ie sol. Comme illustration, on cite le cas du colza et du 
seigle sur un sol argilo-salloneux qui réagissaient tres différemment sur une couche 
compacte se trouvant sous la couche arabb (fig. 1 et 2). 

A l'aide des résultats obtenus dans des expériences réalisées en caisses avec des 
fraises (fig. 3, 4 et 6) et des pommes de terre dans un sol léger, l'importance de la zone 
capillaire ,,ouverteM et de la pénétration des racines dans cette zone pour l'absoiptiori 
d'eau et la croissance des plantes est souslignée. I1 fut trouvé que les racines de ces 
plantes ne pouvaient pénétrer ni dans l'eau de la nappe phréatique, ni dans la partie 
adjacente saturée d'eau de la zone capillaire. 

Sous ce rapport furent traitées quelques observations faites clans des cultures 
maraicheres au Kennemerland, où la végétation sur un sol pauae en humus souf- 
frait de la sécheresse, du fait que les racines, en raison de différentes causes (mala- 
dies, niveau fluctuant de la nappe souterraine et dégàts occasionnés par le vent), 
ne pouvaient pas atteindre les couches plus profondes du sol (fig. 7). 

Se basant sur des recherches faites avec des pommes de terre dans l'ile de Schou- 
wen i1 fut démontré que sur les terres argdo-sabloneuses légères, aussi bien le dévelop- 
pement de la plante que la pronfondeur d'enracinement augementent tout d'abord 
avec la profondeur du drainage, pour, après avoir atteint un maximum décroitre 
ensuite au fur et à mesure de l'abaissement croissant du niveau d'eau (fig. 8). Contrai- 
rement à ce phénomène i1 s'avéra que la profondeur d'enracivment et les rendements 
sur un sol d'argile lourde dans la province de Groningue, augmentaient sur toute la 
ligne (fig. 9) avec la profondeur du drainage. 

Finalement les causes des effets néfastes des niveaux d'eau trop élevés sont énu- 
mérés. Des arguments sont allégués, dont se clécoule la conclusion que la mauvaise 
croissance un niveau élevé repose, en majeure partie du moins, sur une absorption 
réduite de l'azote et d'autres élements nutritives. On prouve que Ie peu de substances 
nutritives disponibles dans les sols mal drainés est non seulement causé par un ap- 
provisionnement insuffisant en oxygène, une activité microbielle réduite etc., mais 
également pas le trop petit volume du sol dont peuvent disposer les racines. 

Ceci est illustré à l'aide de résultats obtenus dans un assai avec de la moutarde 
cultivée dans des tubes profonds, en béton, et remplis d'un sol sablo-limoneux humide 
et ayant différents niveaux de la nappe phréatique et différentes fumures. 

11 fut observé que: 
1. sous les différentes formes de fumure la croissance de la moutarde augmentait à 

mesure que la nappe souterraine etait plus basse et que les racines pénétraient 
plus profondément dans Ie sol (fig. 10); 

2. l'azote et, dans une moindre mesure, le phosphate stimulaient la croissance de la 
plante à tous les niveaux d'eau (fig. 10); 



3. la pénétration des racines dans le sol, même à un niveau d'eau de 90 centimètres 
en-dessous du terrain, est grandement entravée par l'eau souterraine, parce que 
le sol était presque totalement saturé d'eau sur une distance de 45 centimètres 
au-dessus de la nappe phréatique. La relation entre la profondeur de l'enracine- 
ment et la. répartition de l'humidité dans le sol est graphiquement réprésentée 
dans la figure 11. Les cylindres n'ayant pas de nappe phréatique, etaient tout 
pleins de racines et rapportaient des rendements beaucoup plus élevés que ceux, 
dans lesquels l'enracinement avait été entravé par l'eau souterraine (fig. 10); 

4. i1 est possible de compenser le déficit en azote aux niveaux d'eau de 50 et de 90 
centimètres en-dessous du terrain par un dosage supplémentaire d'azote (Ceci 
devient clair lorsque les courbes de rendements en question dans la figure 10 sont 
prolonges du côté droit jusqu'à ce qu'on ait atteint le niveau des rendements des 
cylindres gg, dans lesquels la profondeur d'enracinement n'était pas entravée 
par l'eau souterraine). A un niveau d'eau de 30 centimètres en dessous du terrain 
aucune compensation n'est possible sans qu'on ait recours à de tres riches apports 
d'azote. L'effet de la fume phosphatée sur la végétation était telle - du moins 
aux niveaux d'eau de 30 et de 50 centimètres - qu'il est peu probable de faire 
face à cette carence au moyen d'une dose de fumure phosphatée raisonnable. 
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OBSERVATIONS DES NIVEAUX D'EAU 

UNE CARTE DES NIVEAUX DE LA NAPPE SOUTERRAINE DUS LES 
PAYS-BAS 

par W. F. J. M. KRUL 

Pour différentes raisons il s'est avéré souliaitable de disposer de données générales 
sur les niveaux des nappes souterraines dans les Pays-Bas; c'est pourquoi i1 sera 
nécessaire de fonder des archives sur cette matière qui seraient disponibles à l'usage 
public. 

De telles archives permettraient d'étudier, d'expliquer et de prédire le régime 
des niveaux sous l'influence de différents facteurs, et ainsi seraient d'importance 
pour l'étude des problèmes suivants: 

1. L'influence du climat sur le niveau des eaux souterraines. 

2. L'apparente tendence descendente du niveau des nappes souterraines, même dans 
les régions où il n'y a pas de prélèvement d'eau souterraine. 

3. Les infiltrations de l'eau souterraine sous l'influence de nouveaux assèchements 
OU d'un drainage intensifié dans les polders existants; l'infiltration à travers les 
lits des grandes rivières vers les terrains avoisinants de niveau plus bas; la péné- 
tration d'eau saumktre Ie long de la côte et dans les grands estuaires. 

I1 ressort de cette énumération qu'il sera nécessaire de disposer d'observatjons du 
niveau de l'eau phréatique aussi bien que du niveau piézométrique de la iiappe 
profonde. 

Toutes régions ne peraient pas d'une même importance pour l'observation des 
niveaux. Les polders, où un niveau fixe de la nappe est maintenu, en grande partie 
peuvent rester hors de considération, tandis que les régions accidentées et sablon- 
neuses, avec leurs grandes réserves d'eau, les régions littorales des dunes, les grands 
assèchements avec les terrains avoisinants seraient d'une importance primordiale. 

Le nombre d'observations à faire annuellement deaait être restreint Ie plus que 
possible, afin d'éviter des archives trop encombrées et trop couteuses. I1 est désirable 
d'ailleurs, de profiter des puits d'observation existants, et de ne compléter leur 
nombre que pour obtenir un réseau de points d'observations de la plus grande utjlité. 

11 est proposé que les observations soient envoyées à 171nstitut d'gtat poiir l'dlimen- 
tation en Eau Potable, où elles seraient enrégistrées et élaborées. Les observations 
dans les puits devraient être effectuées par les institutions et services locaus qui 
deaaient collaborer volontairement à cette fin. 



D*TERMINATION DES NIVEAUX DE LA NAPPE SOUTERRAINE 
DANS L'AGRICULTURE 

par S. B. HOOGHOUDT 

1. Un exposé est donné des méthodes appliquées pour la détermination des niveaux 
de la nappe souterraine dans l'agriculture et l'influence de la nature du sol 
(perméabilité) là-dessus. 

2. On démontre que Ie niveau de la nappe souterraine peut être déterminé à I'aide 
de tubes de niveau d'eau; l'emploi de tensiomètres n'est pratiquement jamais 
nécessaire. 

3. On souligne I'intérêt que l'agriculture a à la détermination de la position de la 
nappe phréatique; voir aussi au No c, 2e. 

4. L'influence des conditions climatériques telles que la pluie, l'évaporation et la 
gelée, sur les modifications du niveau de la nappe souterraine au cours d'une 
certaine période, est discutée. On traite également ce que 1'011 nomme les effets de 
Lisse et du Wieringermeer. 

5. Finalement la, présence de faun niveaux est encore sommairement traitée. 

CARTOGRAPHIE DU RGGIME DES EAUX AU PROFIT DE 
L'AGRICULTURE 

par W. C. VISSER 

Une carte représentant le régime des eaux doit être basée sur des unités impor- 
tantes du point de vue de l'agronomie. Celles-ci deaaient comprendre les carac- 
téristiques de l'eau capillaire, ainsi que de l'eau phréatique. Une mise en carte natio- 
nale des propriétés de l'eau capillaire est jusqu'à présent encore impraticable. Jusqu'à 
une profondeur non pas trop grande cependant l'eau phréatique peut suffisamment 
révéler les conditions capillaires. 

Ponr dépeindre de facon satisfaisante les niveaux de la nappe souterraine il 
importe d'indiquer les profondeurs et leurs oscillations h la fois. Dans des régions 
homogènes au point de vue hydrologique cela ne présente aucune difficulté, étant 
donné que les variations dans les niveaux d'eau sont simplement liées ensemble et 
qu'elles peuvent être suffisamment distinguées par une constante de profondeur 
et une amplitude. Ces deux grandeurs s'avèrent précieuses pour l'agronomie et 
semblent constituer une base solide pour la cartographie. 

La difficulté de disposer un grand nombre de tubes de niveau nous force cependant 
à approfondir nos connaissances sur les règles d'interpolation qui permettent dans 
la mesure la plus justifiée de mettre des constantes de la surface d'eau en carte tout 
autour des endroits où ces dernières sont connues. Les effets des conditions topo- 
graphiques et du profil ne sont pas difficiles à étudier et se laissent, en règle générale, 
condenser dans des règles bien déterminées. L'état de drainage et notamment les 
courants profonds de l'eau souterraine élèvent plus de difficultés. Hors la possibilité 
de trouver une corrélation statistique, I'étude de ces relations sera fort k préconiser. 

Les exigences que pose une carte nationale des niveaux d'eau à I'équipe d'em- 
ployés et aux coûts, de même que la question: de quelle facon sa mise au point 
pourrait-elle être simplifiée, sont discutées. 
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OBSERVATIONS DES TENSIONS DES EAUX SOUTERRAINES AU PROFIT 
DE LA &CANIQUE DU SOL 

par T. K. RVIZINGA 

En vue de résoudre les nombreux problèmes du point de vue mécanique du sol, i1 
importe de connaitre les tensions existantes des particdes. Celles ci ne se laissent 
pas directement déterminer. C'est pourquoi on cherche à les calcder à partir des 
poids des couches du sol et des tensions d'eau prédominantes. Au surplus, Z'eau 
de pores coulant dans Ie sol en fonction d'une pente, peut exercer des forces 
assez grandes proportionneUes à cette pente sur les particdes, si bien que les con- 
naissances sur cette matière peuvent présenter un eertain intérêt. 

Pour mesurer les tensions d'eau s'employaient premièrement des tubes de niveau. 
En égard au retardement dans l'indication de la tension d'eau dans les sols à parti- 
cules plus fines on parvint bientat à construire un instrument pour mesurer la ten- 
sion d'eau dont le développement sera dépeint, avec mention des avantages et des 
désavantages que présentent les deux systèmes. 

Suit, en conclusion, un traité des divers facteurs influant sur Ia grandeur, les 
changement des tensions d'eau et notamment sur la hauteur de la nappe phréatique. 
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LES RECHERCHES EN LYSIMETRES DANS LES PAYS-BAS 

LES RECHERCHES EN LYSIN~~TRES EN CONNEXION AVEC 
L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

par B. F. VAN MEVELT 

I1 importe avant tout d'étudier à fond les différents aspects du problème du 
lysimètre et de promouvoir sur ce point une coopération plus parfaite des activités. 

Pour tous ceux qui ont une tàche à accomplir dans Ie domaine de I'alimentation 
en eau, le lysimètre constitue le moyen idéal pour se faire une idée du volume d'eau 
fournie par les pluies dont bénéficie l'eau souterraine dans différentes conditions 
pour ce qui est de la nature du sol et de la végétation. Ce volume étant qualifié 
par eux de précipitation utile est pour les spécialistes qui se préoccupent des problèms 
relatifs h l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture d'un intérêt moindre. Pour 
eux prédomine le comportement des précipitations atmosphériques au-dessus la 
nappe phréatique. La signification du lysimètre, VU sous eet angle, peut donc être 
une autre. Une coordination des vues serait donc fort à préconiser. 

Un aperqu est donné sur Ie travail réalisé en Hollande par les services des eaux 
dans Ie domaine des recherches en lysimètres. Notamment sont mises en lumière les 
possibilités que la grande installation du Service Provincial des Eaux de la Hol- 
lande Septentrionale à Castricum offre pour avoir une notion plus claire dans ce 
problème. 

L'IMPORTANCE DE LYSIM&TRES POUR LES OBSERVATIONS 
HYDROGRAPHIQUES 

par P. DE BRUYTER 

Le lysimètre est un moyen utile pour obtenir un nombre de données hydrologi- 
ques, demandées par les nombreux services publics dans ce pays, chargés de régler les 
conditions hydrographiques dans leurs territoires respectifs. Ceci est illustré par une 
description de la tâche d'un ,,boezem-beherend waterschap", le corps administratif du 
système des canaux d'un district de polders l). En ce qui concerne la partie technique 
cette tâche comporte le maintien des niveaux d'eau, l'évacuation du surplus d'eau, 
provenant de la précipitation et du drainage des polders, I'apport d'une quantité d'eau 
suffisante pour l'irrigation dans les périodes sèches et les conseils aux autorités 
publics concernant les mesures susceptibles d'influencer directement OU indirecte- 
ment la balance d'eau dans le système. 

I1 est nécessaire d'adapter en temps utile Ia régie des eaux dans le système aux 
circonstances, et de prévoir le développement des variations de demande et de con- 
sommation d'eau, et de la qualité désirée de l'eau. 

Un polder est un territoire hydrographique d'une élévation basse, où l'eau est maintenue 
artificiellement It. un niveau fixe. Le territoire est protégé contre des inondations par des digues 
entourantes. 



A cette fin il est nécessaire d'analyser profondément les circonstances et les tenden- 
ces, qui influencent Ie régime des eaux. 

Les données concernant Ie surplus et la manque d'eau doivent être compilées pour 
toutes les parties du tenitoire hydrographique, qui pourraient présenter des différen- 
ces en ce qui concerne l'altitude du terrein, l'état agrogéologique et hydrologique 
et l'usage du sol. Surtout les données sur Ie surplus maximum et sur la manque 
d'eau pendant de courtes périodes sont de grande importance. 

Pendant les années 1876-1901 des observations de lysimètres ont été faites à 
l'observatoire du Territoire Hydrographique de Rijnland, à Oudewetering. En 1940 
quatre nouveaux lysimètres furent installés, 2 pour l'étude du sol tourbier, 2 pour 
celle du sable pour la culture de bulbes. Ces instruments permettent de mesurer 
non seulement l'eau de drainage mais aussi la consommation d'eau (l'évaporation 
apparante). Des exemples sont données de ce qui peut et de ce qui ne peut pas 
être mesuré par des lysimètres. 

L'IMPORTANCE DES RECHERCHES LYSIM*TRIQUES POUR L'AGRI- 
CULTURE, L'RORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE 

par P. BRWIN 

Le développement historique des recherches lysimétriques justifie une étude de la 
quantité et de la composition de l'eau d'infiltration en plein champ. L'élément 
caractéristique de I'expérience lysimétrique est la délimitation de l'objet, ce qui 
permet une description plus OU moins complète des conditions hydrauliques du sol 
et de l'influence de l'eau sur Ie sol et sur la plante. I1 est de tres grande importance 
pour les recherches agricoles, horticoles et sylvicoles, si l'expérience lysimétrique 
se borne iì l'essentiel de quelques problèmes. A la suite de la justification de MASCR- 
HAUPT on peut dire, que les lysimètres peuvent être aménagés et les résultats obtenus 
critiqués de telle manière, que les nombreux inconvénients formulés dans la litté- 
rature n'arrivent pas à porter grand préjudice l'utilité de cette installation. A coté 
de la recherche lysimétrique, i1 convient de kéaliser un grand nombre d'essais avec 
d'autres moyens, afin de rendre plus sûrs, les résultats obtenus. 

Les recherches de grande envergure envisagées au Rottegatspolder, ainsi que 
I'expérience lysimétrique tres détaillée, sur prairies, projetée à 171nstitut Central des 
Recherches Agronomiques à Wageningen, founiissent en premier lieu des données 
utiles à I'Administration des Ponts et Chaussées pour trouver la solution au problème 
relatif à la répartition des eaux en Hollande, tandis que l'installation à Castricum 
a été créée au profit du Service des Eaux. On y rassemble également des données pour 
I'agriculture et la sylviculture, sur les besoins en eau des plantes cultivées. Pour ce 
dernier problème les lysimètres pesables sont d'une importance considérable (un 
niveau d'eau réglable est aussi d'une importance primordiale). 

L'expérience lysimétrique agrohydrologique ne doit pas être poursuivie isolément; 
elle. doit constituer un élément d'une recherche plus étendue se portant aussi bien 
sur I'influence de différents apports d'eau sur Ie développement de la plante que 
sur les conditions hyclrauliques du sol. Pour ce dernier problème les recherches 
tres intéressantes entreprises par R. K. SCHOFIELD sont de grande importance. 



L'analyse chimique dans la recherche lysimétrique est pour des objets bien 
choisis d'une importante de premier plan. L'installation lysimétrique à Groningue 
se prête, grace à la possibilité d'un échantillonnage horizontal et par des couches, 
aux recherches fondamentales dans Ie domaine du sol et de sa fertilité. Ceci peut 
être illustré à l'aide de deux exemples ayant trait à deux complexes de sujets 
d9étude, soit Ie bilan d'azote sous différentes conditions de fumure du sol, ainsi 
que Ie processus de désagrégation des éléments minéraux dans Ie sol; ces deux do- 
maines d'investigation ont trait au processus du vieillissement des sols et les moyens 
pour Ie combattre. 

Tout en dressant Ie bilan d'azote dans des cases lysimétriques remplies avec 
m e  argile sabloneuse contenant du carbonate de chaux, MASCEEHBUPT notait une 
fixation d'azote de l'air de 60 kilogrammes par hectare par an. Un grand nombre de 
chercheurs étrangers s9étonnent de ce résultat qui est également confirmé par des 
estimations prudentes faites aux polders du Dollard. 

L'installation lysimétrique pourra rendre de grandes services dans les années à 
venir pour l'étude du problème de la matière organique dans Ie sol. 

Les indices de K,0 et de SiO, dans l'eau de drainage mis en rapport avec la con- 
sommation par la plante d'une part et l'aport de ces composés par les amendements, 
les pluies et les semences d'autre part, indiquent m e  perte annuelle de 231 kilo- 
grammes de &O en moyenne par hectare pour Ie sol argiio-sablonneux sus-mention- 
né. Les pertes annuelles de SiO, s'élevaient en moyenne A 264 kilogrammes. Une 
eomparaison faite avec des cases non cultivées nous enseignait la grande activité 
des racine des plantes lors de ce processus de desagrégation. 

I1 est évident que Ie problème de la désagrégation de nos alluvions minérales peut 
être nettement abordé à l'aide de l'expérience lysimétrique. 

Bien que pour la sylviculture toutes les observations faites au moyen de lysimètres 
se restreignent exclusivement aux conditions hydrauliques du sol et que l'on allègue 
la faible estraction de minéraux, on se pose pourtant la question s7il ne pourrait 
quand même être utile d'examiner l'eau de drainage de l'installation lysimétrique à 
Castricum, sur ses principaux éléments. 

KOENEE, DBEIBELBIS et DAVIDSOX préconisent dans leur "Survey and Discus- 
Sion of Lysimeters and a bibliography on their construction and performance" une 
profonde réflexion en matière de l'expérience lysimétrique, puisqu'il faut tenir 
compte de la circonstance que dans la littérature ont été déjà. décrits de nombreux 
problèmes de nature principielle. 

COMPARAISON IMINCITIEUSE ENTRE L'EMPLOI DU LYS-TRE ET 
D'AUTRES MODALIT*S SERVANT A L'ETUDE DU BILAN DES EAUX 

par W. C. VISSER 

Le lysimètre représente un instrument d'observation de valeur fondamentale pour 
les recherches sur le régime des eaux. Mis à part les grands avantages de cette méthode 
d'observation, il ne faut jamais perdre de vue que Ie lysimètre impose aussi des 
restrictions à l'investigation. Cela implique que, dans certaines conditions, i1 serait à 
préconiser de prendre autres modalités d'investigation du régime des eaus en consi- 
dération. 



La question quelle technique devra être appliquée pour déterminer Ie bilan des 
eaux, semble être, en partie, une matière d'ordre organisatoire, bien qu'elle soit 
assez importante pour être étudiée en même temps avec l'élaboration des résultats 
obtenus avec Ie lysimètre tel quel. 

Citons comme techniques d'investigation substituantes, en partie supplémentaires: 
1. La méthode hydrologique; détermination des précipitations atmosphériques 

écoulements et remplissage de fossés; 
2. La méthode de la détermination de la salinité; détermination des précipitations 

atmosphériques et de la salinité du sol; de fossés et des eaux d'asséchement; 
3. L'apport d'eau y connexe Ie contrôle sur Ie degré d'humectation atteint; 
4. La recherche sur la teneur en eau du sol. 

Toute méthode a ses cdtés attrayants et faibles à la fois. I1 en est de même des 
recherches en lysimètres. Ces avantages et inconvénients different selon la méthode 
appliquée, peuvent expliquer la préférence pour une certaine méthode et pourraient 
donner des indications pour la composition d'une méthodologie plus parfaite basée 
sur différents constituants des méthodes d'action déjà existantes. On a indiqué Ie 
chemin à suivre pour fonder les observations sur une assise plus solide et pour éli- 
miner les côtés faibles de l'investigation en lysimètre. 
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L'ALIMENTATION EN EAU DES PLANTES, I1 

L'EAU SOUTERRBWE ET L'ALIMENTATION EN EAU DE - 
LA PLANTE 

par P. K. PEERLKAMP 

Sont traitées, en bref, trois méthodes pour I'étude de régime des eaux dans Ie sol 
au-dessus de la surface de la nappe souterraine: 
a. La détermination des conditions particulieres de la teneur en eau du sol (p. ex. 

l'équivalent d'humidité, I'indice de flétrissement) au moyen de méthodes con- 
ventionnelles. 

b. L'emploi de modèles de sol (faisceau de tubes capillaires du même diamètre OU de 
différents diamètres, faisceau de tubes capillaires dont Ie diamètre varie Ie long 
de I'axe, un sol idéal). 

c. Adoption de la conception énergétique des eaux souterraines (potentie1 capil- 
laire, PF). 

Sont mises en relief la marche particulière des caractéristiques d'humidité (cour- 
bes indiquant Ie taux d'humidité et Ie potentie1 capillaire) et les provisions #eau 
disponibles pour la plante qui peuvent être déduites de ces courbes. 

Puis on fait attention aux mouvements de l'eau souterraine dans les sols non- 
saturés. A des valeurs du pF supérieures à environ 2'7 Ie mouvement de I'eau sou- . 

terraine est seulement possible dans la phase de vapeur, d'où pratiquement négli- 
geable. A des valeurs plus basses du PF la perméabilité du sol peur I'eau dépend au 
plus haut degré de la teneur en eau. 

On prouve que, tout en résolvant les problèmes pratiques, il pourrait être dan- 
gereux d'employer un indice de flétrissement qui a été fixé de facon conventionnelle. 
On démontre que sur un sol argileux l'alimentation en eau de la plante n'est pas 
restreinte par les mouvements de l'eau dans la zone radiculaire mais par la vitesse 
avec laquelle l'eau peut être amenée vers la zone radicdaire sur des distances plus 
grandes (p.ex. la surface de la nappe souterraine). 

On donne un exposé des résultats d'une détermination de I'alirnentation maxima 
en eau de la plante culturale pour différents niveaux de la nappe souterraine sur un 
sol argileux. 

RELATIONS ENTRE LES PLANTES CULTURALES ET L'EAU 

par G. F. MAKKINK 

La signification de l'eau pour la plante a été largement traitée. La transpiration 
est considérée au point de vue physiologie végétale; il est évident qu'il s'agit en 
I'espèce d'un processus principalement physique, mais que dans son cours l'eau 
rencontre quelques obstructions d'ordre biologique (stomates, protoplasme des 
cellules parenchymateuses des feuilles et des racines). 



La signification de l'appareil radicdaire et son taux de croissance pour l'obtention 
de l'eau est traitée en connexion avec le lieu et la force de succion de l'eau dans Ie sol. 
Suit un exposé des moyens de la plante pour réduire la perte d'eau (rétrécissement 
des stomates comme réaction immédiate; la formation de feuilles d'une structure 
plus xeromorphe comme réaction à longue échéance). 

Sont condensées dans un tableau des valeurs moyennes de la consommation d'eau 
par 24 heures rassemblées de la littérature. L'auteur même trouva pour prairies un 
maximum de .6.0 millimètres. 

Une étude est consacrée au coefficient de transpiration (consommation d'eau par 
kilogramme de masse sèche formée), une grandeur tres variable, difficile à manier 
pour I'hydrologiste. Sont rassemblées de la littérature des tendances dans les variations 
du coefficient (voir les figures). 

L'auteur préconise une nouvelle étude du coefficient de transpiration de plantes 
culturales, aussi en plein champ avec enregistrement des facteurs de l'ambiance. 
Ce coefficient s'emploie alors bien à des fins hydrologiques. 

Pour plus de clarté a été ajouté un sommaire en espéranto (Voir la page 295). 

LES DZGATS CAUSaS A L'AVOINE LAR LA S*CHERESSE ET SON 
ADAPTATION DANS CES CIRCONSTANGES 

par F. VAN DER PAAUW 

Exposé des résdtats d'une expérimentation à objectif limité, soit la détermination 
de la mesure dans laquelle l'avoine souffre d'un fort dessèchement auquel elle a été 
temporairement exposées, et les possibilités d'adaptation de cette plante dans de 
telles circonstances. 

L'expérience a été conduite de manière à réaliser à des périodes de sécheresse de 
durées différentes à différents stades de la croissance. On en a étudié l'influence sur 

- le rendement (fig. 1) et la composition de la récolte (fig. 2), la production en masse 
végétale pendant le développement, la croissance en longueur de la tige (fig. 3) et de la 
feuille, et sur la force de succion d'eau du système radicdaire. I1 a également été fait 
attention aux facteurs climatologiques influengant la transpiration. 

Les périodes de sécheresse ont grandement chinué les rendements de l'avoine 
cdtivée en pots, Ie tout plus OU moins proportiomellement avec la durée de la 
sécheresse. Une sécheresse survenant lors de I'épiation et de la floraison s'avérait 
la plus nuisible (fig. 1). Une sécheresse précoce fit mourir les tiges secondaires moins 
vigoureuses; la sécheresse lors de la floraison diminuait le nombre de grains par 
épi, la sécheresse tardive diminue le poids des grains (fig. 2). Une forte réduction 
d'un des constituants de rendement peut être partiellement amortie par un plus fort 
développement d'un autre. 

La production végétale sur un sol relativement sec devient à la longue relative- 
ment meilleure que sur un sol toujours humide. Une culture cultivée dans des con- 
ditions ,,sèchesn et recevant ensuite un apport abondant en eau, montreune crois- 
sance plus vigoureuse; i1 est même possible de rattraper ainsi un arriéré temporaire 
dans le développement. Même en cas de sécheresse exceptionnelle la croissance en 
longueur de la feuille et de la tige (fig. 3) ne s'arrête pas; après quelque temps on 
signale parfois même une croissance plus rapide que dans le cas d'une riche alimen- 
tation en eau, ce qu'il faut attribuer à, I'adaptation de la plante à une nouvelle 



position d'équilibre. En comparant les relations entre la consommation d'eau et la 
production de matière sèche chez des plantes cultivées sur des sols secs et sur des 
sols humides, i1 se trouva que sur les sols secs, à la longue et dans certaines conditions, 
la transpiration est plus intensive par unité de matière sèche que sur un sol 
humide, ce qui porte à croire à l'adaptabilité du système radiculaire. C'est cette 
grande facdté d'adaptation qui fait que les dégats causés aux cultures par la séche- 
resse s'avèrent généralement moins catastrophiques qu'on auraut estimé au premier 
abord. 

L'expérience montre en outre, la tres grande influence qu'exerce la température 
sur la transpiration journalière (fig. 4); l'influence de l ' h d d i t é  de l'air, l'intensité 
de la lumière et de la vitesse du vent, par contre, est faible. La température influence 
probablement la perméabilité des racines pour l'eau l). La température du sol serait 
donc pour cette culture d'une signification capitale. 

LE D~VELOPPEMENT DU SYST~ME RADICULAIRE ET LES D ~ G A T S  
CAUS*S A LA ~G*TATION, NOTAMIMENT AUX PRAIRIES 

EN CAS DE S*CHERESSE 

par M. A. J. GOEDEWAAGEN 

Un exposé général est donné sur l'interaction entre le développement du système 
radicdaire et l'état hydrologique du sol. 

Sous ce rapport sont relatés les résultats obtenus dans une recherche sur l'en- 
racinement sur un champ d'essais pour fumures sur prairie (sol sablonneux) étant 
fortement sujet à la dessiccation en cas de sècheresse. 

Pendant l'été sec de 1947 la dessiccation était la plus forte sur les parcelles témoins 
de ce champ d'essais. La dessiccation sur les parcelles avant repus des dosages d'en- 
grais azotés, phosphatés OU potassiques était moins grave que celle des autres par- 
celles. Les parcelles ayant regu une fumure complète avaient le moins souffert de la 
sécheresse. La production d'herbe qu'était tres minime sur toutes les parcelles, variait 
selon la fumure. Sur toutes les parcelles se rencontraient des endroits entièrement 
desséchés alternant avec des endroits où l'herbe était restée verte. I1 s'avérait que oe 
genre de dessiccation était causé par de faibles et imperceptibles différences de 
niveau du sol. 

Les endroits desséchés occupaient sur les parcelles NPK 27 x, sur les parcelles 
non amendées 53 % de la superficie totale. Sur les parcelles, où un des éléments N, P 
OU K était omis, le pourcentage de dessiccation se trouvait entre ces valeurs extrêmes. 

On a cherché à quel point les différences de dessication pouvaient être expliquées 
par l'influence de la fumure sur le développernent radiculaire. 11 se révéla que le 
développement radicdaire sur les parcelles, qui avaient r e p  des engrais azotés, était, 
malgré la production d'herbe plus grande et la dessiccation moins grave, inférieur à 
celui des parcelles qui .n'avaient regu aucune fumure azotée. 

La potasse, par contre, a grandement développé Ie système radicdaire. L'effet du 
phosphore ne pouvait pas être établi, puisqu'on observait sur les parcelles pauaes 

Suivant les résultats des expérimentations continuées cette supposition est maintenant (Febr. 
'61) devenue tres douteuse. 



en phosphates, malgré la faible teneur en P,O, du sol, seulement un léger arriéré dans 
la croissance. Un rapport distinct fut établi entre le taux de dessication et la densité 
du gazon. A mesure que la fumure était plus complète, la production d'herbe par unité 
de superficie était plus grande, et la dessiccation moins forte. La densité de la végé- 
tation est cependant également déterminée par la force de succion d'eau de l'herbe et 
par ses besoins en eau. La potasse stimulait 1e développement radiculaire et par 

- 1à le pouvoir de succion. L'azote cependant dirninuait le développement des racines, 
notamment dans le sous-sol. 

Pour une explication parfaite des différences observées dans la densité de végé- 
tation et de dessiccation, on a besoin de données sur la consommation et le besoin en 
eau de l'herbe sur les différentes parcelles. Sur ce point aucune détermination n'a 
cependant été faite par nous. 
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LE PROBLEME DE LA CROISSANCE DE LA SALINIT~ DES EAUX DE SURFACE ET DES 
EAUX SOUTERRAINES DANS LES PAYS-BAS 

MESURES DE LA SALINIT* DAXS LES-ESTUAIRES DU RHIN ET DE LA 
MEUSE PENDANT LES -ES S&CHES DE 1947 ET 1949 

par J. VAN VEEN 

Pendant ces dernières années beaucoup de mesures de salinité ont eu lieu dans 
les estuaires du Rhin et de la Meuse. Le but n'était pas seulement de fixer les situa- 
tions existantes afin de les comparer plus tard avec des situations changées (après 
le barrage du Brielse Maas, Hollandse IJsel, Spui etc., qui auront lieu dans l'avenir 
prochain) mais aussi pour examiner les causes de l'ensalement qui a augmenté ces 
dernières périodes décennales. 

Les années 1947 et 1949 étaient tellement sèches que Ie sel pénétrait les rivières 
d'une grande distance et restait suspendu 1à assez longtemps. 

La limite de 300 mg chlorellitre (500 mg de sel par litre) était mesurée quelques 
fois pendant une semaine à mark haute et à basses eaux. En '1947 et en 1949 la 
situation de cette limite se trouvait quelques kilomètres en amont de Krimpen 
a/d Lek, de Dordrecht et de Keizersveer. Par basses eaux la bouche du Hollandse 
IJsel se trouvait justement en amont de cette limite de sorte qu'une grande partie 
de la province de Zuid-Holland ne fut pas ensalée. Pendant des périodes sèches 
comme dans l'automne de 1947 et de 1949, Rynland, Ie grand district de polders de la 
provìnce de Zuid-Holland fallait d'atteindre le point où il aurait éprouvé un grand 
dommage par suite de la grande salinité. 

Delfland, Voorne, Putten, Rozenburg et la partie ouest et sud de la Hoekse 
Waard avaient déjà dépassé cette limite pendant longtemps. Ici une mortalité de 
bétaii se présenta et la teneur en sel dans les fossés monta jusqu'à plusieurs milliers 
de mg chlorellitre. 

Les stations de pompage pour la distribution d'eau potable de Oud-Beierland 
(Spui), 's-Gravendeel (Kil), Rotterdam (Nieuwe Maas) et Dordrecht souffraient 
également de la haute salinité. Spécialement Rotterdam et Oud-Beijerland avaient 
des difficultés avec l'approvisionnement d'eau d'une teneur en sel suffisamment 
basse pendant des périodes sèches. L'eau potable de Oud-Beierland contenait 
pendant plus d'une semaine de 3000 à 6000 mg chlore/litre et restait pendant une 
périocie beaucoup plus longtemps au-dessus de la limite de saveur (300 mg Clllitre). 

Les mesures ont démontré que le Hellegat est une des ,,sourees de sel" principales 
pour 17estuaire du RhinIMeuse, autant que la marée haute (eau de la mer) est plus 
forte que sa marée basse. 

Un autre phénomène est Ie ,,renversementv sur le Kil et le Spui. Cela veut dire 
que, quoique leur régime habituel montre un surplus de jusant, de grandes marées se 
présentent en temps secs, et par conséquent ils transportent, avec un courant vers 
le nord, de l'eau saumâtre du Hollands DiepHaringvliet à I'OudeMaas-Noord. 
Le Spui renverse avant Ie Kil. Pendant des tempêtes venant du S.O. OU du S. le 
courant allant vers le nord est beaucoup plus fort. Par conséquent les estuaires du 



Rhin et de la Meuse sont attaqués du Sud et le Oude Maas est pour ainsi dire, attaqué 
dans Ie dos. 

En ce qui concerne les causes de I'ensalement d'un estuaire du côté de la mer, 
c'est surtout la mixtion par turbulente, les profils excessivement grands, les rives 
irrégulières, les systèmes de chenals de flot et de marée basse, etc. 

Pendant les débits les plus petits du Rhin une particule d'eau douce fait la 
distance Moerdijk-Goeree avant qu'elle atteint la mer en 92 jours et I'eau est radi- 
calement mêlée pendant ces 180 marées. La distance Krimpen a/d Lek-Hoek van 
Holland est faite par une particule d'eau douce en 6 jours seulement. Ici la mixtion 
a lieu dans un plus grand degré par les épis, les ports et la navigation, que par le 
temps. 

par A. VOLKER 

Aux écluses entre les eaux saumâtres à l'extérieur et les eaux douces des bassins 
de stockage OU les eaux des polders, des quantités importantes de sel peuvent entrer 
à cause des éclusages et des écoulements par les fentes. 

Par suite de la différence de densité entre I'eau salée et I'eau douce, tout Ie volume 
d'eau saumâtre se trouvant dans la chambre se répand dans Ie canal à l'intérieur. 
Souvent une partie du sel est chassée par une écluse d'évacuation avant que le sel 
peut se disperser dans Ie bassin. 

Néanmoins Ie sel qu'on laisse entrer par les écluses présente la cause principale 
de la salinité considérable des eaux dans les provinces de la Hollande septentrionale 
et de la E"rise. 

Déjà en 1667, Hendric Stevin avait fixé l'attention sur cette circonstance. 
Comme préservatifs aux écluses mêmes, les suggestions suivantes sont indiquées: 
Aux écluses à sas les portes doivent rester closes aussi longtemps que possible; éven- 

tuelIement avec un passage d'eau douce par les ventelles et les aqueducs larrons à, 
marée basse. 

Aux écluses d'évacuation il faut des constructions spéciales pour assurer la plus 
grande étanchéité, constructions formant un barrage sous toutes circonstances. 

INFILTRATION SALINE DANS NOS ,,POLDERSJ' 

par T. EDELMAN 

Le niveau de la nappe aquifhre dans la région des polders se trouve presque tou- 
jours au-dessous du niveau moyen de la mer. C'est la cause d'une infiltration d'eau 
salée de la côte vers les polders. L'ensâlement atteindra à, la fin un état stationnaire 
oh Ie niveau de I'eau salée se trouvera assez proche au-dessous de la surface du 
terrain, tandis qu'au-dessus de l'eau salée il y a encore une petite couche d'eau 
douce par suite de la pluie. Dans cette situation plus OU moins stationnaire Ie débit 
de I'infiltration d'eau salée dans les polders atteindra son maximum. La période, dans 
laquelle cette situation finale sera atteinte, dépend grandement de la permébilité 
du sol et en outre de la distance jusqu'h la mer et du gradient piézométrique existant 
de I'eau souterraine. 



Le soi disant ,,profil hollandais" consiste de couches de sable, qui reposent sur un 
lit presqu'irnperméable et qui sont couvertes par des couches sémi-perméables 
(fig. 2). Par des couches couvrantes d'une haute valeur en C (la résistance contre le 
mouvement vertical de I'eau souterraine), le total de l'infiltration saline dans les 
polders est tenu bas, et l'eau salée est dispersée dans un domaine étendu; une valeur 
en C basse, au contraire, cause une infiltration considérable d'eau salée dans une 
zone assez étroite. L'absence de couches couvrantes en certains endroits y résulte en 
une grande infiltration. En outre la différence de niveau entre les polders exerce une 
influence considérable sur la distribution de l'infiltration. 

La lentille d'eau douce se trouvant sous les dunes, forme une sorte de barrage 
contre l'infiltration saline, quoiqu'un barrage imparfait, comme est expliqué au 
moyen d'une coupe transversale de la rangée des dunes à l'ouest du Haarlemmer- 
meerpolder (fig. 3 et 4). 

Les couches supérieures sémi-perméables forment dans Ie profil hollandais un 
arrêt naturel, horizontal, contre l'infiltration d'eau salée (fig. 3). Suit une discussion 
de quelques travaux qui endommagent cet arrêt-sel, et l'influence de ces endomma- 
gements. 

Finalement l'arrêt-sel naturel est recommandé dans la garde de chacun. 

LES DANGERS D'TJNE SALINISATION CROISSANTE 
POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE 

par C. VAN DEN BERG 

L'eau saline présente pour l'agriculture et l'horticulture les inconvénients 
suivants: 
1. Une salinisation éventuelle des eaux souterraines à partir de cours d'eau et de 

fossés peut provoquer une régression dans les rendements des grandes cultures, 
des prairies et des cultures horticoles. Cette salinisation dépend au plus haut 
degré de la perméabilité du sol, de l'élévation du terrain et de l'infiltration de 
l'eau à travers les digues sur des distances appréciables. Quelques données 
statistiques nous démontreront queue étitit la situation effective en 1949 en 
plusieurs endroits. 
De nombreux résultats des recherches entreprises depuis les dernieres inondations 
donnent un bon aperpu des exigences des principaux végétaux quant A l'humidité 
du sol. 
Ainsi, pour des plantes tres sensibles (telles que les haricots et les pois), une limite 
maximum a été trouvée de 4 à 1 g de NaCl par litre d'eau contenue dans les 
couches superficielles du sol au printemps. 
Cette teneur de sel peut être atteinte avec un niveau d'eau dans les fossés envir- 
ronnants approximativement de 70 cm au-dessous du niveau du sol. 

2. En ce qui concerne I'élevage, l'eau de fossé OU de puit à une teneur de NaCI 
dépassant un pourcentage déterminé est inutilisable. Ce n'est qu'h condition 
d'irriguer Ie pré avec de l'eau douce, qu'on peut éviter une baisse dans la produc- 
tivité des troupeaux. Les limites pour les différentes races ne sont pas identiques 
et ne sont que globalement connues. Outre le NaC1 d'autreqsels également peuvent 
provoquer parfois des phénomènes défavorables. 



De mauvais résultats peuvent se produire dès que la teneur en NaCI augmente 
jusqu'à 5 g par litre. 

3. Pour autant que l'horticulture est pratiquée en serres, y compris'les ,,warenhuis9' 
roulants (serres dont les pignons sont mécaniquement relevés, I'ouverture atteig- 
nant 1 m 50 de hauteur). L'eau douce d'arrosage joue un rôle prépondérant, étant 
donné l'importance de la quantité d'eau nécessaire et Ie fait que la quantité 
de sel restank après l'évaporation s'accroit rapidement dans la saison chaude. 
De ce fait, les salinités maxima des eaux d'arrosage - et partant celles de l'eau de 
fossé pour les arrosages - sont faibles et assez bien déterminées. 
11 a été trouvé que la teneur en NaCl pour une telle eau d'irrigation ne doit pas 
dépasser 4 g par litre. 

4. Dans la lutte contre les maladies des plantes agricoles et horticoles de grandes ' 

quantitbs d'eau sont utilesées afin de bien répartir les produits biocides, plus 
en particulier les fungicides. Le liquide se trouvant sur les feuilles sous forme de 
fines gouttelettes, s'évapore assez rapidement et peut gravement brûler les 
feuiues, si I'eau de dilution contient trop de NaCI. On connait en I'espèce par 
expérience la concentration maximum acceptable de NaCI. 
L'expérience a démontré que la teneur maximum admissible en NaC1 ne doit 
pas dépasser l g par litre. 

Dans les cas mentionnés ci-dessus les désavantages de l'eau saumâtre OU salée 
non seulement influencent les cultures OU les exploitations déjà existantes, mais 
empêehent encore leur intensification. Pour tenir compte de tous les intérêts, i1 
faudrait considérer comme idéale une situation où les cas les plus difficiles 
regoivent une solution encore satisfaísante. Pour des exploitations déterminées 
on peut chiffrer en gros les frak encounis au cas où la salinité de I'eau ne peut pas 
être réduite et qu'on soit obligé d'amener de I'eau douce, d'où de lourdes charges 
grevant ces exploitations. 

LA LUTTE CONTRE LE SEL 
par J. TH. THIJSSE 

Le sel est combattu de deux manières. 
Le premier moyen, introduit déjà par mes prédécesseurs comprend la limitation 

des quantités de sel qui pénètrent. Le deuxième consiste dans l'arrêt et, si possible, 
dans le repoussement de I'eau salée déjà entrée. Ceci est difficile parce que l'eau de 
mer, dont la densité est plus élevée, entre comme une l a e e  Ie long du fond des 
canaux et des fleuves. 

Ces langues peuvent être arrêtées à I'aide de contrecourants d'eau douce. Les 
quantités nécessaires à ce but, peuvent être évaluées pour chaque lieu où Ie sel 
pénètre (rivières à marée, écluses). 

Le ,,Nieuwe Waterweg" (entrée du port de Rotterdam) demande une quantité 
qui n'est pas toujours disponible. Pour pouvoir arrêter Ie sel dans ce cours d'eau i1 
faudra des modifications considérables dans la situation hydrographique du réseau 
des rivières à marée. 

Les langues d'eau salée peuvent anssi être dispersées en les mélangeant avec 
l'eau de surface plus douce. Un moyen est de faire passer l'eau sous un écran, un 
autre d'y introduire de I'air. Une troisième méthode est actuellement appliquée à 
IJmuiden, où on fait Iklouter l'eau salée à l'aide d'une installation de pompage. 








