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WOORD VOORAF
Een goede gewoonte getrouw, wilik bij hetverschijnen van ditwerkstuk gaarne van
de gelegenheid gebruik maken om alien te bedanken die aan mijn wetenschappelijke
en practische vorming of aan het tot stand komen van mijn proefschrift hebben bijgedragen.
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar U, Hooggeleerde ZUUR, voor de wijze
waarop U mijn werk hebt gestimuleerd. De zorg die U aan de bestudering van dit
proefschrift hebt willen wijden, was groter dan men van een promotor mocht verwachten.
Nog steeds waardeer ik, Hooggeleerde HUDIG, dat U mij door middel van een
assistentschap in staat hebt gesteld mijn verblijf in de sfeer der Landbouwhogeschool
met enigejaren te verlengen.
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan U alien, Hooggeleerde TENDELOO, HELLINGA, SCHUFFELEN, EDELMAN en HOFSTEE. Zonder Uw medewerking zou het vervroegde verschijnen van dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest.
Dankbaar ben ik vooral ook ten aanzien van mijn ouders en zusters, die zich
terwille van mijn studie aan de Landbouwhogeschool veel hebben ontzegd en aan
mijn vrouw, die gedurende lange tijd veel huiselijkheid heeft moeten missen.
Ir S. HERWEYER, Directeur van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, heeft door
de vrijheid die hij, waar mogelijk, aan de onderzoekers liet, de studie van problemen
betreffende zoute gronden op eenzeer loffelijke wijze gesteund. Ook deprettige samenwerking met mijn Goesse collega's VAN DEN BERG en WESTERHOF zal ik niet licht
vergeten.
Ook aan mijn hoogste chef Dr S. SMEDING wil ik gaarne dank brengen voor het
feit, dat ik aan dit proefschrift belangrijk meer tijd mocht besteden dan er officieel
voor was geraamd.
De ruimte laat niet toe, dat ik U alien, collega's en overige medewerkers van de
Directie van de Wieringermeer, afzonderlijk dank breng voor Uw nulp bij het nemen
der monsters, het analysewerk, de rangschikking der verkregen gegevens, het persklaar maken der tekeningen en het vertaal- en correctiewerk en vooral ook voor de
wijze waarop U vaak tijd voor mij hebt vrijgemaakt door me een deel van mijn taak
uit handen te nemen.
Tenslotte rest me een woord van dank aan de firma H. VEENMAN &ZONEN, die het
drukken van dit proefschrift in een zeer snel tempo heeft verricht en aan de Heer
VISSER, van wiens tijd en werkkracht ik meer heb moeten vergen dan waarop ik aanspraak mocht maken.

INLEIDING
In 1944 en 1945 werden, tengevolge van de oorlogsomstandigheden, in ZuidwestNederland rond 66000 hectaren cultuurgrond met zouthoudend water gei'nundeerd.
Voor ongeveer 52000 hectaren lag het zoutgehalte van het inundatiewater boven 5
gram keukenzout per liter en voor rond 14000 hectaren bleef dit gehalte beneden de
genoemde grens. Voor uitvoerige gegevens betreffende de omvang van de inundaties
en het zoutgehalte van het inundatiewater moge worden verwezen naar de publicatie
van WESTERHOF(1947).Hier zalmet een summier overzicht worden volstaan.
Het grootste deelvan de inundaties werd, op last van de Duitse legerleiding, tot uitvoering gebracht in het voorjaar van 1944. Deze inundaties eindigden meestal kort na
de bevrijding van de betreffende gebieden. Voor de provincie Zeeland (uitgezonderd
Schouwen-Duiveland) was dit in de herfst van 1944.De noordelijker gelegen gebieden
vielen in of na Mei 1945weer droog. Voorts werden tijdens de gevechtshandelingen in
deherfst van 1944nogenige,meestalminder omvangrijke, gebiedengei'nundeerd. Deze
veelal in haast uitgevoerde inundaties waren voor het overgrote deel van korte duur.
Een uitzondering vormde het, door de geallieerden gei'nundeerde, eiland Walcheren,
dat van September 1944 tot herfst 1945en voor wat betreft de Zuidwatering zelfs tot
voorjaar 1946 onder water stond.
De inundaties met water dat meer dan 5 gram keukenzout per liter bevatte werden
voornamelijk aangetroffen inZeeland. Buiten deprovincieZeeland kwamen dergelijke
inundaties onder anderevoor op Overflakkee enin West-Brabant. Opde Zuidhollandse eilanden overheersten inundaties met minder zout water. Ook in West-Brabant
werden sommigepolders met minder zout water gei'nundeerd.
Zowel in ons land als in het buitenland was reeds lang bekend dat vele cultuurgewassen sterk zoutgevoelig zijn, zodat, voor een zo goed mogelijk uitoefenen van het
landbouwbedrijf op zoute gronden, kennis van het zoutgehalte van de grond zeer gewenstis.Toen deDuitselegerleiding dan ook, inhetvoorjaar van 1944,voor het onder
water zetten van een groot aantal polders gebruik maakte van zout of brak water,
stondmeteenvast,dat,nadeinundaties,indeweerdrooggevallengebiedeneenomvangrijk onderzoek naar het zoutgehalte van degrond nietzou kunnen worden gemist.
Om althans enigszins georienteerd te raken over de te verwachten zoutgehalten van
de grond, werden reeds tijdens de inundatieperiode van het op de landerijen staande
water regelmatig monsters genomen en op zoutgehalte onderzocht. Ook deze waarnemingen zijn verwerkt in de publicatie van WESTERHOF (1947); een uitvoerige beschouwing overdegevonden zoutgehalten ineen deelvanhet inundatiegebied isvoorts
te vinden bij STOLP (1945). Een kort overzicht geeft VERHOEVEN (1946).
Na het droogvallen van de grond werden op ruime schaal grondmonsters genomen
en op zoutgehalte onderzocht. De bij dit onderzoek gevonden cijfers hadden betrekking op de laag 5-20 cm en vormden de basis voor de inzaaiadviezen van de voorlichtingsdiensten voor land- en tuinbouw. Deze zoutkarteringen keerden elk voorjaar
en elkeherfst terugen gaven somsaanleiding tot eenernstigeperiodieke overbelasting
van het laboratorium te Goes. Zo moesten b.v. in het voorjaar van 1946na de winterregens envoor deinzaai meer dan 10000monsters worden onderzocht. Om deze drukte zoveel mogelijk in te perken, werden ook gedurende de zomer en de winter de veranderingen in hetzoutgehalte vandegrond voortdurend nagegaan. Deze bemonsteringen gaven o.a. een inzicht in het verloop van het zoutgehalte in de bovengrond en

maaktenvoorspellingeniriogelijk tenaanzienvandecijfers dietijdens deinzaaikonden worden verwacht. Meestal werd dit onderzoek tamelijk breed opgezet om ook
antwoordtekunnengevenopmeeralgemene,nietdirectmetdeinzaaikansensamenhangende,problemen.Deaanwezigheidvan het chloorionin het bodemvocht bood
namelijk,zoalsZUUR(1938)voordeWieringermeerhadaangetoond,eenuniekekans
omdevochthuishoudingvandegrondtebestuderen.Dezekansmoestworden benut
en zo werden bemonsteringen uitgevoerd, waarvan het directe nut voor de practijk
geringwas,vergelekenbijdewaarde,diedecijferskondenhebbenvoordeberekening
vanb.v.hetvochtverbruikvaneengewas.
Hetanalyserenvanwater-engrondmonstersvondin 1944eninhetvoorjaar van 1945oorspronkelijkalleenplaatsinhetlaboratoriumvandeDirectievandeWieringermeer(Noordoostpolderwerken)
teKampenenineenhulplaboratoriumdatgevestigdwasindeRijksHogereBurgerschool te Middelharnis.Door debevrijdingvanZuid-Nederlandwerdevenwelhetcontacttussendegenoemde laboratoria eneengroot deelvan degelnundeerde gebiedenverbroken.Gelukkigerwijze werd een aantal instellingen inZuid-Nederland bereid gevonden omgrondmonsters opzoutgehalte teonderzoeken. Op
dezewijzewerdhulpverleend door deKeuringsdienstvoorWarenteGoesendoordelaboratoria van
deflrmaD.J.van derHaveteKapelle-Biezelinge,vanhetInstituutvoorRationeleSuikerproductie te
Bergen opZoom envan deN.V.Hollandse KunstzijdeIndustrie teBreda.Een woord van dank aan
aliendiehebben geholpen,omgedurendehet eerstehalfjaar van 1945hetlaboratoriumwerk op gang
tehouden,ishierzekeropzijnplaats.
VanafJuni 1945konhetonderzoekvangrondmonsterswordengeconcentreerdinhet laboratorium
teMiddelharnisenineennoodlaboratorium datwerdgevestigd in de Rijkslandbouwwinterschool te
Goes.InJanuari 1946werdteGoeseenspeciaalvoorhetonderzoekingerichtlaboratorium betrokken
inhetvoormaligWeeshuis.Hetlaboratorium teMiddelharniswerdinMei1946opgeheven.Dewerkzaamheden teGoeswerdenper 1 Juli1948beeindigd.Sindsdienwerdendeanalysenverricht inhet laboratoriumteKampen.Intotaalwerdenmeerdan40000zoutbepalingenuitgevoerd.(Eendeelvan de
onderzochtegrondmonsterswasafkomstigvanproefvelden vanbijhetinundatieonderzoek betrokken
collegae).Teraanvullingvan dit cijfermateriaal werdeninongeveer8000monstersnog andere bepalingen verricht. Dit waren voornamelijk bepalingen van het lutum-en slibgehalte,van het koolzurekalkgehalteensomsookvandepHenhetgehalteaanorganischestof.Grondwaterstands-en drainafvoermetingen, doorlatendheids- en volumegewichtsbepalingen,alsmedewaterpassingen en profielbeschrijvingen completeerden de werkzaamheden.

Destof isingedeeldin vierhoofdstukken. Inhet eerstewordteenbeschrijvinggegevenvandegebruiktemethodenenwordenbeschouwingengewijd aan debetrouwbaarheidvanhetcijfermateriaal.Inhettweedehoofdstukwordendezomerwaarnemingen besproken en in het derde de winterwaarnemingen. Deze beide hoofdstukken dienogalomvangnjk zijn- kunnenzonderenigbezwaarongelezenblijven omdatzij
weinigmeerdandocumentatiemateriaalbevatten.Tenslottewordtinhetvie'rdehoofdstukbesprokentotwelkeconcludesdewaarnemingenuitdevoorafgaande hoofdstukkenleiden.Voortskomtinditslothoofdstukaandeordewelkebetekenisderesultaten
vanhet onderzoekhebbenvoordekennisvandevochthuishoudingvan grond inhet
algemeenenvangelnundeerdegrondinhetbijzonder.

I. OVER DE BEMONSTERING, DE ANALYSETECHNIEK,
DE GEBRUIKTE GROOTHEDEN
EN DE AAN HET ONDERZOEK KLEVENDE FOUTEN
Het in Zeeland opgezette onderzoek isuitgevoerd metbehulp vandedoor ZUUR
(1938)beschreven methoden.Indezewerkwijzen zijn tijdens hetonderzoek indeinundatiegebieden enkele wijzigingen aangebracht. Destudie vandebetrouwbaarheid
der gevonden cijfers werd bovendien niet onbelangrijk uitgebreid. Omeenalteveelvuldigverwijzen naar hetwerkvan ZUURtevoorkomen isookhetonveranderdedeel
vandemethodiekvanhetonderzoek hier,althansinhoofdzaak, nogweervermeld.
De hiernavolgende stof is ingedeeld in vijf paragrafen. Achtereenvolgens worden
hierin behandeld dewijzevanbemonsteren,deanalysetechniek ende foutenbronnen.
Eenaparteparagraafisgewijdaandefoutenbron gevormddoordeongelijkmatigheid
vandevocht-enzoutgehalten tevelde, terwijl tenslotteeensamenvatting het hoofdstukbesluit.
1. D E B E M O N S T E R I N G

De grondmonsters werden genomen metz.g. Feekesboren, met aardappelboren,
lepelboren ofDiserensboren. Indien debemonsteringslechtsdebouwvoor ofeen gedeeltedaarvan omvatte- zoalsbijbemonsteringen tenbehoeve vandepractijk meestalhetgevalwas- werden Feekesboren gebruikt. Ditzijn 20a25cm lange half-cylindrische boren meteeninwendige diameter vanongeveer 25mm.Zewerden vervaardigdvanfietsframes enlatervanvlampijpen enwerdenbevestigdaaneenhoutensteel.
In droge harde grond wasdelevensduurvandeze boren slechts kort. Voor boringen
tot eendieptevan2,20mwerd gebruik gemaaktvanlepelboren, eveneens half-cylindrische,geheelstalenborenmeteenlumenvan35mm.Dezeborenzijn 1 mlang,doch
kunnenmetbehulpvaneenverlengstuktot2,20mwordenverlengd.Omtevoorkomen
dat de,vaak kruimelige, bovengrond inhetboorgat viel,werd debouwvoor bemonsterd metaardappelboren.Ditzijn ronde,zwakconischtoelopendeboren van5of20
cmlengteenmeteenbovendiameter van60a65 mm. Indien nogdieper dan2,20m
moestworden geboord, werden Diserensboren gebruikt. Ditzijn tweekleppige boren
meteenkort (25cmlang)boorlichaam aaneen steeldietotruim3mkanwordenverlengd.
Deborenwerdenmetdehandindegrondgedrukt. Meestal werden detebemonsterenlagenlaagvoorlaagineenkeergeboord.Eenveelvoorkomendereeks0-10,10-20,
20-^0,40-60en60-80cmwerddaninvijf keergeboord.Indrogehardegrond moesten, omextrawrijvingtevoorkomen, deboorkernen somsnaelke5cmboren worden
verwijderd. Invochtige gronden daarentegen washetvaak mogelijk omb.v. delaag
20-80cmineenkeertedoorboren.Allebemonsteringengeschieddenonderleidingvan
schrijver dezesofvaneenervarenkarteerder,omdatbijhetnemenvan grondmonsters
talvanmoeilijkheden kunnen optreden,waarvaninZeelandhetsamenpersenvanslikkige of kruimelige bovengrond envanvenige ondergrond, alsmede het uitde boor
lopenvannattezandlagenweldevoornaamstewaren.
De boorkernenuit Feekes-enlepelborenwerdenschoongekrabd envervolgensmet
een spateluitdeboor gestoken.Deinhoud vandeaardappelboren werd eruitverwijderd door deboren ondersteboven tehoudenenleegtestoten.Van deDiserensboren

werden debeweegbarekleppengeopendendaarnawerddeinhouderuitgeschud ofer
metbehulpvaneenspatel uitgekrabd.
Voor de meeste onderzoekingen werden zestien boringen per monster genomen.
Slechts op proefvelden met veelherhalingen werd met acht boringen per veldje volstaan.Deboringenlageninvierkantsverbandmeteenafstandvan2mtussendeboorpunten.Opsmallepercelenwerdensomsindelengtevannetperceeltweenaast elkaar
gelegenrijen vanachtboringengenomen,meteenafstand tussenderijen entussende
boorpunten in derij van eveneens2m.Alleenin bijzondefe gevallen werd van deze
boorschema'safgeweken. Zowerdenb.v.bovendrainreeksendeboorpunten steedsin
eenrijgelegd.Opplekkenwaarvanwerdverwachtdatzeherhaaldelijkzoudenworden
bemonsterd,werddeafstand tussendeboorpuntenmeestalgrotergenomen,opdatde
boringenvanopeenvolgendebemonsteringenniettedichtbijelkaarkwamenteliggen.
Eenboorgatbei'nvloedtdezout-envochthuishoudingvandegrondinzijn naasteomgeving (ZUUR) en bij elke bemonstering dient men dus buiten de invloedssfeer van
vroegereboringen teblijven. Somswashetnodigomherhaaldelijk bemonsterdeplekkenovereenafstand vanenigemetersteverplaatsen.
Dezestien boorkernen werden opeenmengzeilin kleinestukjes verdeeld. Daarna
werddegrondgoedgemengd,hetzijdoorknedenindiendegrondnatwas,hetzij door
herhaaldelijk omscheppen metdehand indien de grond droogwas.Vervolgens werd
uithetmengseleennieuwmonstergetrokken,waarmede,alnaardeeisvanhet onderzoek,eenglazenpondspot ofdriepondspotwerdgevuld.Dezepotten werden gesloten
met eenmetalen schroefdeksel, aan debinnenzijde voorzien van eenschijf geparaffineerdcarton.
Tenbehoevevan enkelespecialeonderzoekingen werdendeboorkernen soms niet
gemengd,dochafzonderlijk verzameldinflesjesvan 150 ml.
Invelegevallenwerdendemonstersintweevoudgenomen,terwijlinbijzonderegevallenwelindrievoud ofzelfsinvijfvoud werdbemonsterd.
Het boren met deDiserensboor waszeer tijdrovend endezeboringen werden dan
ookmeestalinenkelvouduitgevoerd,
2. D E ANALYSETECHNIEK

Inhetonderstaandeisvoornamelijk aandachtbesteedaandieanalysen diespeciaal
voor de studie van dezout- en vochthuishouding van de grond van belang zijn. De
overigeanalysemethodenzijnslechtsvluchtiggememoreerd.
Monsters waarvan alleen het zout- en het vochtgehalte behoefden te worden bepaald,werdeninhetlaboratoriumuitgepaktenopeenglasplaatgoedgemengd Daarna werden devoor deanalyse benodigdeporties grond verkregen door van de totale
hoeveelheid grond opmeuw twee kleine monsters te nemen. Deze kleine monsters
( ± 25gelk)werdenintweewijdmondseflesjesvan 150mlgebracht,waarvan hetgewichtbekendwas.Deflesjesmetinhoudwerdengewogen,gedroogdbij105°Cenweer
gewogen. Vervolgens werden aan elkflesjetoegevoegd: een schepje gins en - door
middelvaneenautomischepipet- 75mlwater.Hiernawerdendeflesjesmeteenrubberstopgeslotenengedurendevijfurengeroteerd.Vervolgensblevenzeeennachtover
staan,waarna uitelkflesje10mlvande,bovendesuspensiestaande helderevloeistof
werd afgepipetteerd. Hierin werd het chloorgehalte titrimetrisch bepaald met 0 1n
AgNOs enmet K 2 Cr0 4alsindicator.Deze,door FEEKES(1936)ingevoerde methode
isdoor ZUUK(1938)uitvoerigbeschreven.Opdezewijze k o n d i ^ K * £ ^

gewerkt, door twee man 40monsters per dag in duplo worden onderzocht. Hierbij
warendanallevoorkomendewerkzaamhedeninbegrepen.
De verkregen chloorgehalten werden steeds omgerekend op keukenzoutgehalten
door vermenigvuldigingmet 585/355.Metdealdusverkregencijfers werd verdergewerkt.Voorzoverinditgeschrift duswordtgesprokenvanzout,issteedsbedoeldkeukenzout.
Voorts werden voor de verschillende grootheden de door ZUUR ingevoerde symbolen gebruikt, welke volledigheidshalve hieronder nog eens worden vermeld. De
symbolenhebbendevolgendebetekenis:
A = het aantal grammen water per 100gram droge grond.
B
= het aantal grammen keukenzout per 100gram droge grond.
C * = het aantal grammen keukenzout per liter bodemvocht.
Wj 2 = het aantal grammen water per cm8 oppervlakte in een laag ter dikte van d cm.
Zd 3 = het aantal grammen keukenzout per cm2 oppervlakte in een laag ter dikte van d cm.
VWen VZ geven deverschillen tussen respectievelijk tweeW-of tweeZ-cijfers van eenzelfde plek
op verschillende data; dezesymbolen dragen eennegatief teken indien W of Z op het tweede tijdstip
hoger zijn dan opheteerste.

Hoewel in het algemeen in de volgende paragrafen vanzelf wel blijkt voor welke
doeleinden deverschillendecijfers dienen,kan eeninleidendwoord over het gebruik
vandediversegroothedenreedsopdezeplaatswellichtnuttigzijn.
DeA-enB-cijfers worden,behalvevoorhetverkrijgen van eenorienterendinzicht
indevocht-enzoutgehaltenvandegrond envoor debestuderingvandevariabiliteit
van dezegehalten op korte afstand, op zichzelf weinig gebruikt. Dezecijfers dienen
voornamelijk voordeberekeningvandeC-cijfers, deW-cijfers endeZ-cijfers.
Wanneerveranderingenindevochtvoorraadvaneenbepaaldelaag(b.v.tengevolge
vanverdamping)moetenwordenberekend,danishiervoorkennisvandeW-cijfersvan
debetreffende laagonontbeerlijk.
Voor deberekeningvan soortgelijkeveranderingenindezoutvoorraad vaneenbepaaldelaag(b.v.tengevolgevandoorsijpelendregenwater)moetendeZ-cijfersbekend
zijn. DezeZ-cijfers, oflieverdeverschillentussentweeZ-cijfers worden ook gebruikt
om daaruit conclusieste trekken over dewaterbewegingin de grond. Voor dezeberekeningvandewaterbewegingisbovendiennogkennisvandeC-cijfers noodzakelijk.
Enkele eenvoudige voorbeelden mogen aantonen hoe de genoemde berekeningen verlopen. Een
profielbevatop 1Apriltoteendieptevan80cmpercm20,070gkeukenzout(Zo-80= 0,070).Per 1Juni
ishetzoutgehaltegestegentot 0,100gpercm2 (Zo-80= 0,100).Dezevergroting (0,030g)van dezoutvoorraad in het profiel isveroorzaakt door capillaire opstijging van zout water van beneden profieldiepte.Ditzoutewatermoetdusopgestegen zijnviadelaag 80-100cm.Deconcentratie van het keukenzout indezelaagbleefgedurendedebeschouwdeperiodeconstantenwel 15gper1bodemvocht en
dus moet het vanuit dezelaag naar boven gestegen water ook een zoutgehalte van 15gper 1hebben
gehad.Voor deaanvoer van het zout is dan nodig geweest- ^ 1 waterper cm2.Decapillaireopstijgingheeft dusbedragen^ ^ 1percm2= ^ mlpercm2 = 20mm.
Deberekeningvan deneerwaartsewaterpassagegeschiedt opeensoortgelijke wijze.Eenprofiel bevatper 1 Novemberovereendieptevan 80cmpercm20,350gkeukenzout.Per 1 Maart isnog0,210 g
1
2

C werd berekend uit A en Bmet behulp van deformule C =

.

Wwerd berekend met behulp van deformule Wa =
^
,waarin d dedikte van de betreffende laagenVGhetvolumegewichtvan degrond is.
d x VGxB
3
Z werd berekend op analoge wijze als W met behulp van deformule Z j =
^
>

over.Aangenomenwordtdatdewaterpassageverticaalisgeweest.Deverdwenen0,140gzoutzijn dan
dus afgevoerd viadelaag60-80cm.Gedurende debetreffende vier maanden ishet C-cijfer van deze
laaggedaaldvan 16tot 12. HetgemiddeldeC-cijfer van de laag60-80cmheeft dus 14 bedragenenaangezien het wegzakkendewater snel deconcentratie aanneemt van de doorlopen lagen (ZUUR, 1938),
moet het gemiddeldezoutgehaltevan het uitgezakte water ook ongeveer 14zijn geweest.Voor de afvoer van het zoutverlies is dan nodig geweestS i - 1 per cm2 = -^ ml per cm2 = 100mm.
Enkeleandere,aan depractijk ontleende,rekenvoorbeelden treft menaanbij VERHOEVEN(1950,a).

Kennis van het C-cijfer is niet alleen vereist voor de berekeningen betreffende de
waterbewegingindegrond, maar het is ook- omdat het eenconcentratie aangeeft voor debestuderingvandereactievanland-entuinbouwgewassenophetzoutgehalte
vandegrond(menziehiervoor VAN DEN BERG, 1950; DORSMANenWATTEL, 1951) een
veelwaardevollergegevendanhet B-cijfer.
In vele gevallen (b.v.voor deinzaaiadviezen)werd alleennaar C-cijfers gevraagd,
omdat, zoalsvermeld, het B-cijfer voor deplantengroei heel weinig betekenis heeft.
Dan werd dechloorionenconcentratieinhet bodemvocht gemetenlangspotentiometrischewegenwelmetbehulpvaneenAgCl-electrode.Dezemethodewerd beproefd
door VAN HEININGEN(1945)enwerdlater doorDOMINGOvoorseriewerkgeschikt gemaakt; zijisbeschreven door HOFSTEEen TIMMER (1953).
De invoering van dezewerkwijze betekende nogeenaanmerkelijke vereenvoudiging enversnelling
vergelekenmetdetochookalsnellemethodevanFEEKES.Inseriewerkkondennamelijk doortienman
per dag 400 monsters worden onderzocht. Van deze tien waren er dan twee nodig voor controlebepalingen (1 op 10)volgens detitrimetrische methode.Indien zou worden overgegaan op controlebepalingenaan dehandvanenkelestandaardmonsters, danzoudenvooreencapaciteitvan400monsters
per dag acht man voldoende zijn. Hiervan behoeven slechtstweeman tot het geschoolde analytische
personeeltebehoren.

Deovereenkomsttussendepotentiometrischeendetitrimetrischechloorbepalingis
vooralbijzoutconcentratiesbeneden4 gNaClper1 zeerbehoorlijk.Daarbovenneemt
despreidingtoe, hetgeeno.a.welzalmoetenwordengewetenaaneentoenemendeonnauwkeurigheidvanbeidemethoden.Bovendienzijnindittraject dewaardenvande
potentiometrische meting hoger dan van de titrimetrische en dit verschil neemt toe,
naarmatedetemetenzoutconcentratieshogerzijn(ziefig.1).
Een mogelijke verklaring voor deze afwijking zou kunnen worden gezocht in het
feitdatdeconcentratievanhetchloorionnietoveralinhetbodemvochtgelijkis, maar
vanafhet oppervlakvandeadsorptievebodemdeeltjes naardeintermicellairebodemvloeistof toestijgt. Bij detitrimetrische methode wordt het C-cijfer berekend uit het
gevondenA-cijfer, d.w.z.uithettotalebodemvocht.Menvindtzodoendenietdeconcentratievanhetchloorioninhetvrijebodemvocht,maareengemiddeldeconcentratie. Ditlaatsteisbijdepotentiometrischemethodeniethetgeval.
Indien met de hiervoor geopperdeverklaring voor de gevonden verschillen inderdaaddevoornaamsteoorzaakvandezeverschillenzouzijngenoemd,danzoudittwee
consequentieshebben:
1. De verschillen tussen potentiometrisch en titrimetrisch bepaalde C-cijfers moeten
groterwordennaarmatedeC-cijfers stijgen.Ditisinderdaadhetgeval(ziefig.1)
2. De verschillen in quaestie moeten groter worden naarmate bij gelijkblijvend Acyfer het lutumgehalte van de grond (en dus de hoeveelheid „chloorvrij" water)
toeneemt of wat ophetzelfde neerkomt, naarmate bij gelijkblijvend lutumgehalte
het A-cijfer vandegronddaalt.

FIG. 1. Correlatie tussen potentiometrisch en titrimetrisch bepaalde C-cijfers
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FIG.

1. Correlation betweenpotentiometrieen titrimetriedeterminationofC-figures

TV*i00*„t«. Vnnmeteenkleinproefje worden aangetoond. Hierbij werden vier port i S ^ n T s ^ r S t ^ n l d mit respectievelijk 125,75, 25en5 mlvaneenNaS-oplosfng meteenC-ciffer van 15. Deindezesuspensepoten.ometnsch bepaalde
C-cijfers bedroegenrespectievelijk 18,8; 18,0,18,0,en 11,1.

Overigens was het practische belang van dejuistheid van de hierboven genoemde
verklaring niet groot, omdat omrekenen van potentiometrisch bepaalde C-cijfers in
titrimetrisch bepaalde (en omgekeerd) alleen mogelijk was, indien tevens het lutumgehalte van de grond werd bepaald. Dit laatste gebeurde echter - althans in monsters
waarin potentiometrische bepalingen werden verricht - slechtszelden. Bovendien was
een correctie van de potentiometrisch bepaalde cijfers tamelijk overbodig, want ze
waren voor dedoeleinden waarover zewerden gebruikt nauwkeurig genoeg.
De gehalten aan lutum, slib,zand en CaCO swerden bepaald volgens dein Nederland bij het onderzoek van grondmonsters gebruikelijke methoden. Deze zijn: voor
lutum en slib de pipetmethode van ROBINSON, voor zand de methode van ATTERBERG
(het U-cijfer - een maat voor de grofheid van het zand - werd berekend na zeven van
dezandfractie ineen Rotap-zeefinstallatie) envoor CaC0 3demethodevan SCHEIBLER.
Dezewerkwijzen zijnbeschreven door DEVRIESen DECHERING (1948).Het gehalte aan
organische stofwerd bepaald volgens deelementairanalysevan TERMEULEN-HESLINGA
en wel door het gevonden koolstofgehalte te vermenigvuldigen met 100/58. De pH
werd in de beginperiode colorimetrisch bepaald, daarna werd gemeten met een chinhydronelectrode, terwijl reedsvrij spoedigeen glaselectrode metbijbehorende apparatuur in gebruik kon worden genomen.
Volumegewichtsbepalingen werden uitgevoerd met koperen steekringen, waarvan
de inhoud nauwkeurig bekend was. Van deze ringen waren twee soorten in gebruik:
grote met een inhoud van ± 325 cm3 en kleine met een inhoud van ± 36 cm3. Deze
ringen werden op degewenstedieptein dewand van eenprofielkuil gestoken. Vervolgens werd degrond om elkeringweggesneden enwerden deaan de open zijden van de
ringuitstekende gronddelen glad afgesneden. De inhoud van de ring werd in een goed
sluitendepot ofliesvan bekend gewicht gebracht en door drogen enwegenwerden het
volumegewicht en het porienvolume van de grond bepaald. De bepaling werd altijd
minstens invijfvoud uitgevoerd.
Metingen van de doorlatendheid volgens KOPECKI (1914) bleken te tijdrovend omdat met deze methode slechts bruikbare cijfers te verkrijgen zijn, indien zeer veel herhalingenwordenverricht.Daaromis,na enigemisluktepogingen,van hetbepalen van
doorlatendheden boven de grondwaterspiegel afgezien. Voor doorlatendheidsmetingenbenedenhet phreatisch niveauisdeboorgatenmethode van HOOGHOUDT gebezigd.
Hierbij isaanvankelijk gebruik gemaaktvandeapparatuur volgens HOOGHOUDT (voor
een beschrijving zie: DE VRIES en DECHERING, 1948), later van het eenvoudiger apparaat van M. F. VISSER.
Grondwaterstanden werden gemeten in 1,50-2,00m lange,ijzeren, metjute beklede
en, behalve over de bovenste 50 cm, geperforeerde, 30 tot 45 mm wijde buizen. De
metingenwerdenverrichtmeteenplatte duimstok.
Draindebieten werden bepaald door eenmaaldaags met eenmaatglas ofmaatkan te
metenhoeveel waterin eenbepaalde tijd door dedrain werd afgevoerd.
3. D E F O U T E N B R O N N E N

Een systematisch opgezette analysevan alleaan het zoutonderzoek klevende fouten
ismetuitgevoerd. Ditmagtendeleworden gewetenaan de ontwikkeling vande werkzaamheden. Voor alles moest de practijk van gegevens worden voorzien ten behoeve
vandemzaaivan gewassen en deherinplant van bomen. De ervaring in de Wieringermeer had geleerd dat de titrimetrische C-cijferbepaling, uitgevoerd zoals in de vorige

paragraaf is omschreven, hiervoorvoldoendenauwkeurig was.Depotentiometrische
C-cijferbepalingwasgetoetstaandetitrimetrischeeneveneensvoldoendebetrouwbaar
bevonden. Pas in detweedeplaats kon aandacht worden geschonken aan de waarde
vandecijfers dienodigwarenvooronderzoekingenbetreffende dezout-envochthuishoudingvan gei'nundeerdegronden.Voor dergelijke onderzoekingen waseengrondiger kennis ten aanzien van de nauwkeurigheid van de gebruikte grootheden welgewenst.
Om te beginnen werd nagegaan in hoeverre de genomen monsters representatief
warenvoorhetzout-envochtgehaltevandebemonsterdeplekken.Bijdevoorditdoel
uitgevoerdebemonsteringentradweldraaanhetlicht,datdevariatieopkorte afstand
vanhetzout-envochtgehalteaanzienlijk konzijn.Naardeoorzakenvandezevariatie
iseenvrij uitvoerig onderzoek ingesteld,zodathieraan eenaparte enweldevolgende
paragraaf isgewijd.
Hoewel,gelijk vermeld,eenspeciaal onderzoek naar desystematischeen toevallige
fouten van dezoutbepaling achterwegeisgebleven,zalhieronder toch een kleinebeschouwing over dezefouten volgen.Zoweldefouten vandebemonstering alsdievan
deanalysetechniek envandeberekeningsmethodenzullenwordenbehandeld enwel terwillevandeduidelijkheid - ineenvolgordevrijweltegengesteldaandegangvanhet
onderzoek. De fouten van depotentiometrische chloorbepaling worden hier niet besproken,omdatdezemethodenooitistoegepastopmonstersdievoor studiedoeleinden
warengenomen.Slechtsmogetenaanzienvandezemethodewordengewezenopdeop
biz.6gemaakteopmerkingen.
Alvorenstot eenbesprekingvandeanalysefout overtegaan,moetworden vermeld
dat,afgezien vanhetinwegenenterugwegenvandevoordeanalysebenodigdegrond,
bijallewerkzaamhedenzoalspipetteren,titrerenenuitrekenenminstenstweepersonen
betrokken waren, zodat b.v.hetuitrekenen van deduplobepalingen van een monster
nooitdoordezelfdelaborantgeschiedde.
De eigenlijke analysefout is opgebouwd uit verschillende componenten, zoals onnauwkeurigheden inhaerent aan deanalyse,afrondingsfouten envergissingen van het
analytischpersoneel,b.v.bijhetwegen,hetaflezenderburettenenhetrekenen.
Om met de laatste te beginnen: Rekenfouten werden practisch altijd achterhaald.
Indien deduplo's vaneenbepalingnietovereenstemdenwerdennamelijk steeds eerst
de berekeningen gecontroleerd. Het is natuurlijk denkbaar dat twee laboranten dezelfderekenfoutmaaktenenwelzodatdeduplo'sweerklopten.Ineendergelijk geval
zoueenonjuist cijfer doordecontrolekunnenglippen.Ditisinderdaadweleensvoorgekomen (het betrof dan een verkeerde plaatsing van een komma), maar zelfs deze
fout werd nogweerachterhaald bij hetinboeken, indien het gingomeenserie cijfers,
dieenigesamenhangvertoonde.Eennietindereekspassendcijfer werd dan altijd nog
evenopnieuw gecontroleerd.
Een afleesfout bij een titratie kon soms worden achterhaald, indien bekend was
welkC-cijfer ongeveerkonwordenverwacht.Meestalwasheteenvoudigerenzekerder
omdetitratieovertedoen;hiertoewasaltijd noggenoegvloeistofaanwezig.
Bijhetwegenwarenafleesfouten bijdewegingvandenattegrondmeestalonherstelbaar, omdat in het overgrote deeldergevallenhetmonster, nadat devoor deanalyse
benodigde porties eraan onttrokken waren, werd opgeruimd. Het weer terugbrengen
van de grond in demonsterpottenvroeg, bij deaantallen monsters waar het hier om
ging,zoveelextrawerk,datdezewerkwijze slechts zelden werdtoegepast.Eenfout bij
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hetwegenvandedrogegrond konworden hersteld door na afloop van deanalysede
grond opnieuw te drogen. Indien globaal bekend was, welk A-cijfer ongeveer kon
worden verwacht,dan waren ook fouten bij het wegen van denatte grond somsnog
welteherstellen.
In het algemeen kan worden gezegd dat vergissingen van het analytisch personeel
betrekkelijk zeldzaamwaren. Alsbewijs hiervoor mogehet volgende gelden.Tenbehoevevan bepaalde onderzoekingen werden deboorkernen inhetveld niet gemengd
enineenpotverzameld,dochafzonderlijk inflesjesgedaanenstukvoorstukgeanalyseerd.HetA-cijfer werdindezegevalleninenkelvoudbepaald.VoorhetB-cijfer werd
meestal wel in duplo getitreerd, maar een eventuele grove fout in de weging van de
droge stof komt ook in het B-cijfer tot uiting.Nu waren dezebemonsteringenveelal
van dien aard dat deboorkernen alscontrolevoor elkaar konden gelden.Een boring
werd soms wel door zes andere omgeven, die als controle konden dienen. Dit gold
vooralvoordeopenigediepteuitgevoerdeboringen, omdatdaarhetverloopindeAendeB-cijfers tamelijk gelijkmatigplachttezijn.Eenfoutievebepalingmoestdusonmiddellijk inhetoogspringen.Hetpleitvoordeaccuratessevandelaborantendat, bij
dehonderdenboringenvandittype,dergelijke afwijkingen slechtszeer zelden werden
geconstateerd.
Van de overige fouten speelde de fout veroorzaakt door de afronding der cijfers
voornamelijk eenrolinhetB-cijfer. Het B-cijfer vaneenenkelvoudbepalingwerdopgegevenindriedecimalen.MetbehulpvanditB-cijfer werddanhetC-cijfer berekend.
Bijhetmiddelenvandeduplobepalingen datdaarnaplaatsvondwerdhetB-cijfer vervolgens op tweedecimalen afgerond. Dezeafrondingsfout wasvooral van belang bij
zeerlageB-cijfers. Dergelijkelagecijfers werdenechtermaarzeldenvoorberekeningen
gebruikt omdatze,nogafgezien van deafrondingsfout, tochalonnauwkeurig waren.
Kleinehoeveelheden zout kunnennamelijk metdegebruiktemethodeniet voldoende
nauwkeurigwordenbepaald (ZUUR, 1938;PHILIPSON,1951).
Eenvandesystematischefoutenisookreedsdoor ZUURbehandeldnl.deinvloedop
het B-cijfer vande„chloorvrije" watermantelrond het adsorptief materiaal indebodem.TengevolgevandezefoutwordteenietstehoogB-cijfer gevonden.Voordeveelal lichte en humusarme Zeeuwse gronden( BUWALDA, 1951J bedroeg deze fout niet
meerdan 1 a2%.
Belangrijker is,dathetC-cijfer vanhetbodemvochtbuitendeadsorptiesfeer vande
bodemdeeltjes telaagwerdberekend,wantjuistditdeelvanhetbodemvochtishetbeweeglijkst. IndeWieringermeer wasdezefout meestal niet groot- ZUUR geeft waardenvan0tot 10%enhaalteenvoorbeeld aanvan4%- tengevolgevan dehogeAcijfers van degrond. In Zeeland kon in dezomermaanden bij A-cijfers van 20tot 15
voor grond met een lutumgehaltevan ± 18% (dergelijke gevallen kwamen in 1947
yeelvuldigvoor)welworden gerekendmetfouten van 11 tot 15 %.Overigenshadden,
inverbandmetdegeringewaterbewegingdiebijzulkevochtcijfers nogslechtsmogelijk
is, deze fouten niet zoveel betekenis. Ook de invloed op de berekeningen over het
watertransportindebodemwasnietzogroot.Bijdezeberekeningenwerdvrijwel altijd
gewerktmetdeC-cijfers vandelagen60-80cmof80-100cm;bijzonder lage A-cijfers
warenopdiedieptezeldzaam,terwijlzeervaakdegronddaarterplaatsezandigenarm
aan humuswas.Alzullendegemaaktefouten dusinhet algemeen niet groot zijngeweest, toch moet rekening worden gehouden met het feit dat zowelvoor decapillaire opstijging als voor de neergaande waterbeweging stelselmatig enigszins te hoge
waardenwerden becijferd.
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Na het overzicht vanhetvoorkomenvanvergissingen vanhet analytischpersoneel
enna dehehandeiingvanenkelesystematischefouten, resteertnunogeenbespreking
r d e J S S d inhaerentaandeeigenlijkeanalysezelf.(Onderdeeigenhjke
Analyse S n danslechts begrepen dehandelingen nadeherbemonstering vanhet
" o n d m o i r in hetlaboratorium). Zo zijn voor ^ t ^ ^ S S S ^ ° S
het wegen van de droge grond,
het toevoegen van het water het pipeteren van het
L S h e t aflezen vafde8buret enhettitreren ^ ^ i T ^ T j L Z v ^ n
kere onnauwkeurigheid belast. Hiervan zyndelaatstetweedebelangrykste. Vaneen
b e n a W inlnkelvoud van het A-cijfer wordt deonnauwkeungheidvoornamdijk beo f f l d S o ^ S ^ S n . Deinvloedvaneeneventuelevoorkomendeonvolkomenheid
fnnetS i S S d , maar- hoewelafhankelijk vanhettypedroogstoof- waar^ ^ S S ^ S ^ S o n d vandeervaringeninhetlaboratorium kon.schattenderschijnnjK metgrooi u p g
d bovenge noemdevanatiemogehjkheden-in
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cijfersendeB-cijfersskchts vooreaMem d™™™™°erMn
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wordenberekend.Hierbij werdgebruikgemaaktvandeformules.

ffC

=0J43mogc ; mogc =

(VAN UVEN, 1946,hoofdstukVIII).

V

°1°**

7 T

^

h a t t e w a a r d e n v a n d e middelbare fouten

Op dezewijze werd, opgrond^fS^^c.c¥eThepa]ing
va n inenkelvoudbepaaldeA-enB-cyters,vooi cc
j

i n enkelvoudeen

„ i(*«W e r ziin dan detheoretische doordat deeersteberekend zijn uit
1 De gevonden fouten f ° g e n / . ^ S Q O ^ • worden nog weer enkele-zij het kleme- onnauwde verschillen tussen^duplobepalingen^H i e rfoo r wo
g a m l y s e t e c h n i e k b.v. de> d a t v o o r
keurigheden geintroduceerd. Zo brergt «g™™ rsch illende automatischepipetten worden gebruikt.
het toevoegen van water aan dup obepahngen^versch^
^ ^
^ ^
^ ^
Het verschil in uitloop van een P ' P ^ n w e r i n g e r dan het verschil inuitloop tussen twee pipetten
berekening) isechter meestal ^ ^ ^ ^ f ' f ^
(welkverschil tot uitingkomtindegevonden fouten;.
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theoretischemiddelbarefoutberekendvan0,16.Deindemeergenoemdeserievan60
monsters gevonden werkelijke waarde bedroeg 0,24. Dus was, terwijl de gevonden
middelbarefoutenvandeA-cijfer- endeB-cijferbepalingveelgroterwarendanmetde
schattingovereenkwam,hetverschiltussendevoor deC-cijferbepaling teverwachten
middelbarefout(0,16)endewerkelijkgevondenmiddelbarefout(0,24)slechtsklein.
NuisdezelaatstefoutberekenduitdeC-cijfers vandebeschouwdeserievan60monsters.Hetisnatuurlijk ookmogelijk ommetbehulpvandeeerder vermelde formules
demiddelbare fout van deC-cijferbepaling teberekenen uit dein genoemde seriegevondenmiddelbarefoutenvan deenkelvoudigeA-enB-cijferbepalingen.Alduswerkend
werdvooreenC-cijferbepaling inenkelvoudeenmiddelbarefoutberekendvan0,66.
De eindconclusie uit dit alles luidde dat dewerkelijke middelbare fout van een in
enkelvoud bepaald C-cijfer (0,24),teneerstekleinerwasdandewaarde(0,66)diemen
opgrondvandewerkelijkemiddelbarefoutenvanhetbijbehorendeA-enB-cijfer zou
verwachten enten tweedeongeveer overeenkwam metdefout (0,16)dieopbasis van
analytische overwegingenkonworden berekend.
DitfeitdeedtenaanzienvandeA- enB-cijfers eenverbandveronderstellentussende
respectieveverschillen van deduplo's.Anders gezegd: De afwijkingen dieeenenkelvoudigA-cijfer eneenbijbehorend B-cijfer ten opzichtevan derespectieve gemiddelden der duplo's vertoonden moesten in het algemeen aan dezelfde zijde van dezegemiddeldenliggenenbovendienwathungroottebetreft enigszinsgecorreleerd zijn,indienalthansdebedoeldeafwijkingen tegrootwarenomaandeonnauwkeurigheidvan
deanalyse-techniek inengerezinteworden geweten.
Een eenvoudige grafiek, waarin tegen elkaar waren uitgezet: het algebra'ische verschil tussenhet eersteenhet tweedeB-cijfer van eenvijftigtal bepalingen en hetzelfde
verschilvoordebijbehorendeA-cijfers demonstreerdeeenonmiskenbaarverbandtussendezebeideverschillen.
Teneindeditverband incijfers weer tegeven, isvoor enigegroepenvanhetmateriaalde correlatiecoefficient berekend. Voor dezeberekening werden tweegroepen Acijfers gekozen,nl.eengroepmetA-cijfers tussen 10en20eneenmetA-cijfers tussen
20 en 30, alsmedetwee groepen B-cijfers namelijk een met B-cijfers tussen 0,100 en
0,200eneenmetB-cijfers tussen0,200en0,300.Opdezewijzeontstondenviercombinaties.Uiteenwillekeuriganalyseboekwerdennuvanelkecombinatiedeeerste vijftig
representantengenomen.Tabel1 toontde voordezecombinaties gevonden correlatiecoefficienten. In aanmerking genomen het aantal waarnemingenwaaruit deze coefficientenwerdenberekend, gavendezelaatsteeenafdoende waarborgvoorhet bestaan
vanhetverondersteldeverband.
TABEL 1. Verband tussenhetalgebraiischeverschilderduplobepalingen vaneenA-cijfer en hetzelfde
verschil van een bijbehorend B-cijfer
B-cijfer

0,1-0,2

0,2-0,3

Correlatiecoefficienten1bijA-cijfers 10-20

0,52

0,76

Correlatiecoefficienten1 bijA-cijfers 20-30

0,49

0,72

1

Berekend uit 50 waarnemingen.

B-figure

Correlation coefficients1 at Afigures 10-20
Correlation coefficients1 at Afigures 20-30
l

Calculatedfrom 50observations.

TABLE 1. Correlationbetween thealgebraicdifference ofduplicate determinations ofA-figuresandthe
correspondingdifferenceoftheconnectedB-figures
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TABEL 2. Middelbare fouten van, uit duplobepalingen berekende, A-, B- en C-cijfer
A

5
10
15
20
25

sA in %

3,0
1,9
1,6
1,5
1,4

B

sB in %

G

sG in %

0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55

4,5
2,2
1,8
1,7
1,6
1,5

1
2
5
10
15
25

10
5
2,4
1,3
1,1
1,0

TABLE2. Mean errors of A-, B- and C-figuresascalculatedfrom duplicateanalyses

belast, ook aan de monsterneming kleven fouten. Er kunnen systematische fouten
wordengemaakt,zoalsb.v.hetbemonsterenvaneentedikkelaagindiensamenpersing
vandeboorkernenoptreedt.Verderkomentoevalligefouten voor,indienhet monster
nietrepresentatief isvoordebemonsterdeplekofindien,door onvoldoendemenging,
degrondindemonsterpotgeengoedgemiddeldevormtvandegezamenlijke boorkernen.
Enkele opmerkingen over de systematische fouten volgen hieronder. De toevallige
fouten, dievoornamelijk bepaald worden door de gelijkmatigheid der A-, B-en Ccijfers tevelde,komenindevolgendeparagraaf aandeorde.
Desystematischefouten dieteveldekunnen worden gemaaktbijhetnemenvande
monsterszijn uitgebreid behandeld door ZUUR(1938).Alhet mogelijke werd gedaan
omdezefouten tevermijden. Bijallebemonsteringen- voorzover nietdoor de schrijverzelfuitgevoerd- waseenervarenkarteerderaanwezig.Erwerdscherpoptoegezien
dat in deboor geen samenpersingvan debemonsterde lagenoptrad. Het uit de boor
lopenvanzandigelagenkonvaakvoorkomen worden door dieper teborendan dete
bemonsterenlaag,doorhetboorgatenigszinsteverwijden ofdoor scheefteboren.Op
drogewinderigedagenwerd,teneindedeindrogingvandemonsterstegentegaan,gebruikgemaaktvangrotemengzeilendietelkensnadatereenboorkernwasopgebracht,
werden toegevouwen. Ookwerd het mengenteveldewelvermeden door de boorkernenallerechtstreeksineendriepondspottebrengen.
Dergelijke maatregelen om de indroging van de monsters te voorkomen, waren althans in Zeeland - geenszins overbodig. (Daarentegen verliepb.v.in de Wieringermeer hetboren- ten gevolgevan dezachtheid vandegrond- veelsneller, waardoor
bij het onderzoek van ZUURhet gevaarvoorindrogingvan demonstersveelgeringer
was.)ZowerdeninApril 1947enigebemonsteringen uitgevoerd opWalcheren,waarbijsteedsvaniedereboorkern- voorelkebemonsteringwerden 16boringenverricht dehelft rechtstreeks in een 150mlflesjewerd gebracht, dat hierna terstondwerdge•sloten.Deanderehelften werdenopeenmengzeilverzameldenverderopdegebruikelijke wijze behandeld. Dezebemonstering nam natuurlijk ietsmeertijd inbeslag dan
normaliterhetgevalwasenbovendienwashetopbeidedagenzonnigenwinderig, dus
sterkdrogend,weer,maardeA-cijfersvandemengmonsterslagendanookvrijwelzonder uitzonderinglagerdan degemiddeldeA-cijfers van deapart geanalyseerde boorkernhelften(tabel3).
ZUUR(1938)hadreedsderesultatenvanbemonsteringen metlepelborenvergeleken
metdievanbemonsteringenmetaardappelboren.DitonderzoekisinZeelandherhaald
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TABEL 3. Zuidwatering, Walcheren, 1947. Indrogingvangrondmonsters gedurende de bemonstering

' A = A-cijfer, gemiddeldevan 16^ ° ° ^ ? % S 7 » U cores.
A = Meanvalue of 16 Azures obtainedfro* * f * » *
•A m = A-cijfer van het mengmonstergevormd doormenging

v a n 16 h a l v e

b
- * ^ - | ^ , ^ I ofwaterfrom
Am - ^ " ^ — *
TABLE 3. Zuidwatering, Walcheren, 1947. Lossofw

boorkernen.

soilsamples during sampling.
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boringen zijn vermeld in tabel 4..Afgezien van de „reepjestechniek" bleken dus alle
hiergeprobeerdewerkwijzenwelbruikbaar.
TABEL4. Grenadierpolder, Walcheren, 1945.Invloedvan dewijzevanbemonsterenop deverkregen
A-, B-en C-cijfers.
D a t u m van bemonstering: 26-11-1945
L a a g : 5-20 cm

a. 16boorkernenvaneenaardappelboor; alleapart onderzocht

A

B

C

21,6 ± 0,25 0,23 ±0,016 10,7 ± 0,78

b. 16boorkernenvaneenFeekesboor; zonder menging in driepondspot gedaan

21,8

0,22

10,2

c. 16boorkernenvaneenFeekesboor gemengd; deel van het
mengselinpondspot gedaan

21,5

0,24

11,0

d. 16boorkernrepen vaneenFeekesboor, waarmede juist een
pondspot gevuldkon worden

21,0
23,2

0,24
0,24

11,3
10,1

Place and date of sampling:
26-11-1945
Layer: 5-20 cm

a. 16 soil cores sampled
with wide sampler (60
mm 0): analysed separately
b. 16 soil cores sampled
withnarrowsampler(25
mm 0): mixed during
sampling
c. 16 soil cores sampled
withnarrowsampler(25
mm 0): mixed during
sampling
d.sectors of 16 soil cores
sampled with narrow
sampler (25 mm 0):
mixed duringsampling

TABLE 4. Grenadierpolder, Walcheren, 1945. Influenceof samplingtechnique onA-, B- andC-figures.

Behalveaan fouten, inhaerent aan deanalyseenaan demonsterneming, moet ook
nogaandachtwordengeschonkenaanfoutenveroorzaaktdoordetoegepasteomrekeningen.
Zowerdeenbronvanfoutenmogelijkheden gevormddoorhetomrekenenderA-en
B-cijfers op W- en Z-cijfers. Hiervoor was nl. kennis van het volumegewicht van de
grondvereist.Nuishetbepalenvanvolumegewichteneenzeertijdrovendebezigheid,
omdathetnemenderdaarvoorbenodigdemonstersvaakuitermatelastigis.Daarom
werd de mogelijkheid overwogen om voor dit volumegewicht vaste waarden te gebruiken.VerwachtkonwordendatdedoorgaanshumusarmeZeeuwsegronden(BuWALDA, 1951)een volumegewicht zoudenvertonenin de buurt van de door KOORNNEEF(1945)gevonden cijfers, dus omstreeks 1,4. Met dit cijfer is dan ook verdergewerkt.
Gedurende dejaren dathet onderzoekplaatsvond,werden voorallerleidoeleinden,intalvan profielenen op uiteenlopende diepten volumegewichten bepaald, in totaal ongeveer 230 (altijd als gemiddeldevan minstensvijf bepalingen).Bijwijzevan controle achteraf zijn dezecijfers ook nog eens
aan een nadere beschouwing onderworperi. Hierbij bleek dat de aangenomen waarde van 1,4 wel
bruikbaar mochtworden geacht. Alsgemiddeldevan allewaarnemingen werd 1,44 gevonden. In de
bovenstecentimetersvan sterkverslemptebouwvoren eninploegzolenwerden somscijfers gevonden
diebelangrijk hoger lagen (tot ± 1,6), terwijl anderzijds de,meestal dunne, sliklageri, die plaatselijk
tijdens deinundatieswaren afgezet, alsmedesommigezeerlossebouwvoren waarden vertoonden van
omstreeks 1,3.Dezeafwijkende cijfers, diemeestal slechtsbetrekking hadden op dunnelagen,maakten dat in delaagvan0-10cm deschommelingom het gemiddelde vrij groot wasen dat in de lagen
van 10-20cmen20-40cm(delagenwaarindeploegzolenvoorkwamen)hetgemiddeldeietsboven de
1,44 lag.Afgezien van debovenste 10cm was demiddelbarefout van debepaling voor elkelaag (en

•'

.

•
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dit waren dan debij het zoutonderzoek inZeeland gebruikelijkelagen 10-20,20-40,40-60en 60-80
cm)0,06a0,08.
Ter voorkoming van grote fouten werd bovendien inhet algemeen aan devolgende regels vastgehouden.
1. Indien van een profiel enigelagenweleenseenA-cijfer vertoonden groter dan 40,werd dit profiel
nietvoorberekeningen gebruikt.
2. Indien in een laaghet A-cijfer ver boven 40uitkwam,werd het betreffende profiel eveneens afgeschreven.
Deze regels berusten op het feit dat bij een A-cijfer hoger dan 40,het volumegewicht nooit hoger
kan zijn dan 1,3, zelfsniet indien menaanneemt datverder geenluchtin degrond aanwezig isen dat
degrondhumusarmis,zodathetsoortelijk gewichtvandedrogegrondopongeveer2,65magworden
gesteld.

Omtevoorkomendatdebodemtypenmetveenindeondergrondbijelkeberekening
zouden uitvallen, werden van deveenlagen somsvolumegewichten geschat. Dit was
mogelijk indien vandezelagenhethumusgehaltebekendwas.
Ondanksallevoorzorgenbleefechterhetfeit bestaan dat door de,overigens noodzakelijke,omrekeningvandeA-enB-cijfers opW-enZ-cijfers, deonderzoekingennog
weermeteenextra,zijhetweinigstorende,onzekerheidwerdenbelast.
In de berekeningen school nog een andere moeilijkheid. De ontzilting, die in een
profiel was opgetreden, werd uitgedrukt in mm waterpassage. Bij devoor deze wijze
vanweergevennoodzakelijke berekeningwerdvoor het C-cijfer vanhetuithet profiel
zakkendewaterhetgemiddeldegenomenvandeC-cijfers vandeonderstenogindeberekeningbetrokkenlaag,zoalsdiegevondenwarenaanhetbeginenaanheteindevan
debeschouwdeontziltingsperiode.AangezienhetverloopvandezeC-cijfers tijdensde
ontziltingnietbekendwas,wasdezerekenwijzealleengeoorloofd indiendeverschillen
tussenhetbegin-enheteindcijfer kleinwaren.Juistinhetgevalvaneensterkeontziltingwashetverschilvaakgroot. Dithaddantengevolgedatvaneendergelijke sterke
ontzilting strikt genomen nietveelmeerkonworden gezegd, dan daterblijkbaar een
sterkewaterpassagewasgeweest;eenenigszinsexactewaardevoordezewaterpassage
konnietworden berekend.
Hoewelplekkenwaarvan hetC-cijfer indeonderstelaagvanhetbemonsterdeprofiel tijdens dewaarnemingsperiode sterk daalde,niet geschiktwarenvoor debestuderingvandewaterbeweging door degrond, werdvoor dergelijkeplekkendegebruikelijkeberekeningvandeneerwaartsewaterpassagewelaltijd uitgevoerd.
IndienmenaanneemtdatdedalingvanhetC-cijfer vandeonderstelaagvandebeschouwdeprofielen ongeveerverlooptalsinfiguur17isaangegevenvoordelaag.5-20
cm, dan volgtuit deze veronderstelling dat men - afhankelijk van de keuze der bemonsteringsdata - een gemiddeld C-cijfer kan berekenen dat boven, op hetzelfde niveauals,ofbenedenhetwerkelijkegemiddeldeC-cijfer ligt.Datwilzeggendatmen,in
dezelfdevolgorde,eentekleine,eennormale ofeentegroteneerwaartse waterpassage
berekent.
Ofdeeerstebeidegevallen zich hebbenvoorgedaan isveelalmoeilijk tezeggen.De
verdampinggedurendedewintermaanden isalnietergnauwkeurigbekend endebovengrondse afvoer isbijzonder moeilijk teschatten. Menweetdus niet hoeveelwater
degrond kan zijn gepasseerd ener kan dus ook nietworden geconcludeerd ofdegevondenwaardeinderdaad goedisberekend.
Andersishet, indien hetberekende gemiddeldeC-cijfer benedenhetwerkelijkegemiddelde C-cijfer ligt. Dan wordt eente groteneerwaartsewaterpassage berekend en
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erkunnenwaardenworden gevondenwaarvandeonjuistheid onmiddellijkinhet oog
springt, doordat voor de neerwaartse waterpassage een cijfer wordt berekend dat in
vergelijkingmetderegenvalinde betreffendeperiodeondenkbaar is.
Een voorbeeld wordt gegeven in tabel 5.Deberekende neerwaartse waterpassage
bedroeginditgeval 127 mm, bijeen regenvalvan 66 mm en een vochtverliesuithetbemonsterdeprofielvan28 mm.
TABEL 5. Standaardplek OB 23, Oost-Bevelandpolder, 1948.Verloopvan deC-cijfers met de diepte.
Laag in cm

Layer in cm

21 Januari 1948 . . .
9 Maart 1948 . . . .

0-10

10-20

20-40

40-60

60-80

0,6
0,4

0,6
0,3

1,4
0,7

4,2
1,6

11,3
3,4

TABLE 5. SamplingspotOB 23, Oost-Bevelandpolder, 1948. ChangesinC-figuresin verticaldirection
ondifferent data.

Indewinters 1945 op1946en1946op1947kwamensterkedalingenvande C-cijfers
onderinhetprofiel maarzeldenvoor.Indewinter 1947op 1948 wasditverschijnsel al
veelalgemener.Gelukkigwerdentoentussenherfst en voorjaar enigetussenbemonsteringen uitgevoerd, waardoor voor demeesteplekken althans gedeeltenvan de totale
waarnemingsperiodekonden worden gebruikt. In dedaarop volgende winters was tengevolgevandehiervoorgenoemdeonbetrouwbaarheidindeberekeningvanhetCcijfer vanhetafgevoerdewater- voorverscheideneplekkende berekeningvandeneerwaartsewaterpassagenietmogelijk.
Maarzelfs indientijdens dewaarnemingsperiode hetC-cijfer vanhetuithet profiel
afgevoerdewaterslechtsweinigis veranderd,dannogdientmenmethetopzettenvan
berekeningen over deneerwaartse waterpassage grote voorzichtigheid te betrachten.
Hetkomtnamelijkinmetzeewateroverstroomdegrondennogaleensvoordat,hetzij
doordat hetzeewater slechtstotgeringediepteisbinnengedrongen,hetzijdoordat tijdensdezomereensterkecapillaireopstijgingheeft plaatsgevonden,degrond onderin
minderzoutis danbovenin.Wanneerineendergelijkgevaldeontziltinginzetdan kan
hetgebeurendathet C-cijfer indeonderstelaageerststijgttengevolgevandetoevoer
vanhet tamelijk zoutewater van-boven ompasdaarna tegaan dalen.Neemtmenin
zo'n gevalvoorhet C-cijfer vanhetafgevoerde waterhet gemiddeldevandewaarden
aanhetbeginen heteindevandewaarnemingsperiode,danzalditberekendegemiddelde lager zijn dan het werkelijke, met als gevolg een te groot berekende neerwaartse
waterpassage.Zowerdvoordeplek S 1(tabel 6) eenneerwaartsewaterpassage gevonTABEL 6. Standaardplek S1, Schouwen-Duiveland, 1945op 1946.Verloop van de C-ciifers met de
diepte voor en na de winter.
Laag in cm

Layerin cm

1 November 1945 . .
26Maart 1945 . . . .
TABLE 6.

0-10

20,1
0,6

10-20

20,0
• 0,7

20-40

40-60

60-80

11,8
1,7

9,6
4,5

8,8
5,8

Samplingspot S1, Schouwen-Duiveland, 1945j1946.Changes in C-figures in vertical directionbeforeandafter thewinter.

