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2. B E R E G E N I N G
P. Boekei
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B O D E M S T R C T U U R

(I.B.)

Bijtoepassingvanberegeningwordt,evenalsbijregenval,water aande
grond toegediend,maar dewijzewaaropdatplaatsvindtwijktnogalaf
vandievannatuurlijke regenvalen loopt indepraktijk ooknogaluitéén.
Deintensiteit is.bijberegening indemeeste gevallenveelgroter.Volgens Freckmann (1949)hebben demeeste regenbuien eenintensiteitvan
h-2 mmperuur,terwijlmetinstallatiesvoor akkerbouwdoeleindehvaak
5-25 mmperuurwordtgegeven.Verderkanookdedruppelgrootte van
vooraldemoderne apparatuur sterk afwijken.Terwijl degroottebijde
meeste regenbuien indeordevan0,5-1,0mm ligt,varieertdezeberegeningvan0,75-4,0afhankelijkvandrukenafstand totdesproeier (Beanv
enWells 1953).Ookdekwaliteitvanhetwaterisvaakanders.
Hetiszeerdevraagofdezeonnatuurlijke vormvanwatertoevoerwelzo
gunstig isvoordebodemfysische eigenschappen van degrond.Daarbij
kan gedachtworden aanverslemping enverspoeling vandegrond,aanmeer
structuurschade doorberijdenvannattere grond tijdensverzorgingen
oogst,aangeringere herstelmogelijkheden ofaan sterkerevertrapping
vangraslanden.
Inhetvolgende zalworden geprobeerd aantegevenwatdegevolgen van
alofnietregelmatigeberegeningvoorbepaaldebodemfysischeeigenschappenvandegrondopkorte oflange termijn zijnofkunnen zijn.
Datzalmoetengebeuren aandehandvan algemenebodemkundige kennis
envangegevensuitvooraldebuitenlandse literatuur,dieechterin
hoofdzaak overdeinvloedvanregendruppels ophetgrondoppervlakhandelen (verslemping).Resultaten vanonderzoek naarde invloedvanberegeningopanderebodemfysische eigenschappenontbreken nogvrijwelen
ervaring vanuitdepraktijk isnauwelijksvoorhanden.
2.1.

E r v a r i n g e n in

d e p r a k t i j k

Vanuitdepraktijk komennog steedsvrijwel geenklachtenovermoeilijkhedenmetdegrond tijdensofnaberegening (Elema 1977),mogelijk omdat
debetere groeiomstandigheden indezeerdroge jaren 1975-1976 overheersten
waarbijeeneventueelnadelig effectopdegrondinhetnietviel.Bovendien isopdeberegeningstijdstippen debovengrondvrijdroog eninhet
algemeenvoorzienvaneengewasdek datdegrondtegen structuurverval
behoedt.OokwerdenbijeenenquêtedoorhetConsulentschap voorLand-
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bouwwerktuigenenArbeidgeenmoeilijkhedenmetdegrond gerapporteerd,
ondanksdatbijdiversegebruikersvanhaspel-installaties somsernstige
piasvormingoptrad.Vaakwerdookmeteentegrootmondstuk (>20mm)
enmettegeringe drukgewerkt,waardoor tegrotewaterdruppels werden
verkregen (Elema 1977). DoorhetTuinbouw consulentschap inNoord-Holland
werdenin 1977opeenperceelhumeuzetuingrond,gedeeltelijk beregend,
profielopnamentot60cmdiepte gemaakt.Ophetgedeeltewaar6xberegend
was,werd zelfsopvrijgrotediepte (50cm)eenduidelijk slechterestructuuraangetroffen.Hetverkregen resultaatgeefttedenken,echterishet
totdusvernietbevestigd doorwaarnemingenelders.
Bekend ishetverschijnsel datopkaal landbv.bijeenvlakliggend
fijnzaaibedhetoppervlakbijberegeningwatverslemptendichtspoelt.
Devraag isofdatzoergbehoeft tezijn.Ineendergelijke situatie
behoeftweinig intensief tewordenberegend; eventuele schadekanworden
beperktdoor opstructuurgevoelige grondenvóór dezaaibedbereidingte
beregenen.
Gebleken isdatookondereenminofmeergesloten gewas de structuur
watkan teruglopen,zekerbijaanwezigheid vaneentamelijk lossestructuur.Eendooronsverrichtonderzoek naardestructuuropeenberegeningsproefveldmetaardappelen opkalkarme,lichte zavelgrondinFriesland
leverdehetvolgende resultaatop.

Behandeling

Verslemping

Vol.% lucht (pF)

Vol.%water (pF)

nietberegend

8

22,1

29,6

welberegend

7

19,7

30,9

a) laag cijfer= sterk verslempt
Opdeberegende veldennambijpF2,0hetluchtgehalte afenhetvochtgehalte toevergelekenmetdeonberegende velden:diteerste echternietzodanigdateenbelemmeringvandegroeiisopgetreden.
Bijadvisering ophetgebiedvanberegeningwordenmethetoogopkansop
verslempingnormen voor deintensiteitvandeberegening gegeven.Dienormen zijn,oponbedekteofonvolledigbedekte grond:
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Maximale regenintensiteit inmm/uur.

A. U.S.A.
slempig, laag
org.stof
gehalte

B. Nederland

goede structuur
hoogorg.stofgehalte

clay loam

6

8

silt loam

7

10

zavel-enkleigrond 8-12

8

13

zandgrond

9

19

1-9

25

fine sandy

loam

fine sand
coarse sand

slempigegronden

5

12-20

Zijstoelen oponderzoek naarde infiltratie capaciteitindeUSA (A)en
opeenbeetje ervaring inonsland (B).Zezijnnietzoveelzeggend omdat
eeneventueeleffectook sterk afhangtvan dewijzevanberegening,de
bedekking doorhetgewas ende liggingvandegrond. Indiendezenormen
echter juistzijn,zouden zeeenaanmerkelijkebeperkingvandegebruiksmogelijkheden vandehaspelinstallatie betekenen.
Overmogelijke andere invloeden,waaronder dievoor langere termijn,is
totnu toeinNederlandweinigbekend.
2.2.

Te v e r w a c h t e n

e f f e c t e n

van

b e r e g e n i n g

De invloedvanberegening opbepaaldebodemfysischeeigenschappenkan
verschillend vanaard zijn.Erkanonderscheidworden gemaaktin:
a.d i r e c t e

i n v l o e d

vanregendruppels opbodemaggregatenwaar-

bij, afhankelijk van destabiliteitvan de aggregaten aanhetbodemoppervlakeenverslempingenverdichtingkanoptreden.
b. i n d i r e c t e

i n v l o e d , maarvankorte duur,waarbijkanwor-

dengedachtaanongunstige effectenvanverzorgings-en oogstmaatregelen
diebijeenhogervochtgehalte van degrondernstiger kunnen zijn,danonder
droge omstandigheden.
c.i n d i r e c t e
g e r e

i n v l o e d , d o o r w e r k e n d

op

l a n -

t e r m i j n , waarbijdoorhethogerevochtgehalte,datbijge-

regeldeberegeningblijvend is,veranderingen inreologische (stromings-)
eigenschappen ontstaan,die zich indepraktijk ingunstigeof ongunstige
zinmanifesteren.

a.Eend i r e c t e

i n v l o e d vanberegeningkanvooral optreden

oponbedekte ofonvolledigbedektegrond,waarbijdeaanhetoppervlak
liggendebodemaggregaten wordenblootgesteld aandekrachtvan deregendruppels.Dedruppelshebbeneenbepaalde snelheid,die afhankelijk is
vangrootteenvalhoogte.Datbetekenteenbepaaldehoeveelheid energie
dieopdegrondwordtovergebracht eneenuiteenvallenvan aggregaten
ofeenverplaatsingvanbodemdeeltjes totgevolgheeft.Die hoeveelheid
energieneemtmettoenemende druppelgrootte sterk toe (BeanandWells
1953).

Druppelgrootte Snelheid in Kinetische energie
Kinetische energie
-3
-7
2 -2
diam.in 10 m m/sec
perdruppelin 10 J. inJ/m /10 m regen
0,5

1,8

0,0013

16

1,0

3,8

0,039

73

1,5

5,3

0,253

140

2,0

6,5

0,885

208

2,5

7,3

2,215

265

3,0

7,9

4,50

310

3,5

8,4

7,99

347

4,0

8,7

12,90

375

4,5

8,9

19,40

396

5,0

9,1

27,50

410

Vanbelang isvoorts dateenharde tikeen aggregaatwelkan stukmaken,
terwijleengrootaantalkleine tikjesgeen enkeleffectsorteert.Het
isdus zaakombijberegeningdedruppelsklein tehouden.Watinditopzichttoelaatbaaris,ismoeilijk tezeggen.Bijdemeeste regenbuien
isdedruppelgrootte <2mm.Indieordevangrootte zalde grenswaarde
wel liggen.Maardathangtuiteraard ookvan de structuurstabiliteit van
de grondaf.
Bijgeringe stabiliteitvallendeaggregaten gemakkelijk uiteen,waarbij
ook deverminderingvan decohesie tussen debodemdeeltjes,hetzwellen
van deklei-endehumussubstantie enhetsamendrukken enontwijkenvan
ingesloten luchteenrolspelen (Frese,Czeratzki enSchladerbusch 1956).
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Hetoppervlak vankleihoudendegrondenverslemptenvervlaktenvormt
ondernatteomstandigheden een dicht afsluitend laagje enonder drogeomstandigheden eenharde korst.Ditverschijnsel zalnog sterker optreden
bijaanwezigheid vanNa-enMg-ionen inhet sproeiwater.Hetoppervlak
van zandgrondenvervlakteveneens en zaldoorhetverdwijnenvan deaggregatenminder tegende invloed vandewindwordenbeschermd. Destuifgevoeligheid zoudaardoorkunnen toenemen. Bij lichte zandendalgronden vormt zichnaopdrogingvan deverslempte grond eenstoffigbovenlaagje.
Denadelen zijn:eenbeperkte infiltratiecapaciteit eneengeringer Öltransportdoorhetverdichte laagjewanneerhetnatiseneengrotemechanische weerstandwanneer hetdroogis.Opkomstengroeivanhetgewas
kunnen daardoorwordenbelemmerd.Hetalofniet schadelijk zijnwordtbepaald doordematevanverslemping en diehangtweersamenmeteen groot
aantal factoren,diedeelsbodemkundigvan aard zijn (samenstellingvan
degrond,fijnheid envlakheid vanhetzaaibed,vochtgehalte) endeels
metdewijze vanwatertoevoer temakenhebben (intensiteit,druppelgrootte,
valhoogte,zoutgehalte). Deervaring isdat lichte zavelgronden,leemen lössgrondenmet lagepH (( 6,5) en laaggehalte aanorganische stof
(^ 2%en zand-endalgrondenmeteenorganische stofgehaltevan <4à5%
gevoelig zijnvoorverslemping,vooralwanneer regenvalplaatsvindtop
eenvers,nogvochtig zaaibed.
Opgronden die ingoede conditieverkerenwatbetreftdrainage,kalktoestand enorganische stofvoorziening enwaarnietbinnenenkele dagenna
inzaaiwordtberegend,zalhetmetdeverslempingmeestalwelmeevallen
(Pelgrum 1963).Datisookhetgevalmetdenadeligegevolgen daarvanomdatdeO-behoefte van jongeplantennog gering isenenigO -transport
doorspoedig aanwezigekrimpscheurtjes vlot;plaatsvindt.Vormingvante
hardekorstenkanworden voorkomen doorveelvuldigmetkleinegiftenvan
5-10 mm tewerken,waardoorte sterke uitdrogingvandetoplaagwordtvoorkomen.
Beregeningkan ook opwatanderewijze de structuur directongunstigbeïnvloedenenwelwanneerdegrond eenbepaalde tijd aan een.overmaat aanwaterwordtblootgesteld. Datzalhetgeval zijnwanneer intensiefwordtberegendopeengrondmeteenbeperktewaterdoorlatendheid. Deindegrond
aanwezigehoeveelheidwaterovertreftdandezgn.vloeigrens (vochtgehalte
waarbijdegrondbegint tevloeien) endegrond zaldaardoor geleidelijk
ineenvloeien en zichoverdegehelebouwvoor verdichten.Hetalofniet
optredenvanditverschijnsel zaleveneens vande aardvan degrondaf-
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hangen (gehaltenaanafslibbaredelen,organische stofenkalk) (Boekei
1963). In figuur 1isdaarvan eenvoorbeeldgegeven.

vochtgehalte
gew.%
80

vochtgehalte
gew ' #

B

80
60
40

vocn^y

20

^ ^ K T g - e h a l t e P F2

20
0

20

x
-L0
40
60 80 0
afslibbare delen

6
8
org.stof

Fig. 1.Invloedvandegehalten aanafslibbare delenenorganische stof
opdegevoeligheid voorinéénvloeien van kleigronden

Alleen op zeerslempgevoeligegrondentreden dergelijkemoeilijkhedenop.
Bijeenvoorzichtigberegeningsbeleid kunnen dieechterwelwordenvoorkomen (lageregenintensiteit).Alleenbij zwarenatuurlijke regenval,
kortnaberegening,kan dezaakalsnoguitdehand lopen.Ookhet feit
datslechts ineenenkel jaaronderinvloedvannatuurlijke regenvalin
herfstenwinter sterke interneverslemping optreedt,duidteropdatvoor
hetoptreden vanditverschijnselvrijveelwaternodig isenergintensief zoumoetenwordenberegend.Eenanderdirecteffectiseenverlaging
vanhet luchtgehalte,vooralopdichteregronden.Hoewel zwaarderegronden
weinigofnietgevoelig zijnvoorverslemping,althanswat de zichtbare
verdichtingen aandeoppervlaktebetreft,,blijken zebij regelmatigeberegening,veelgemakkelijker dichtte zwellen.Hetdichtzwellenvande
grond totop grotere dieptekaneveneens leiden totaëratieproblemen.
b. T o t d e i n d i r e c t e
b e h o r e n

i n v l o e d

van k o r t e

duur-

bijvoorbeeld verzorgings-enoogstmaatregelenkortnauit-

voeringvanberegening,pitkan deactuele structuurvan degrond alsgevolgvaneenhoger vochtgehalte eneengrotere gevoeligheid voorvervorming
enverdichting inongunstige zinbeïnvloeden (Boekei 1978).
Ook deverkruimelbaarheidvandegrond,o.a.vanbelangbijhetmechanisch
rooienvan aardappelenkan doorhetveranderenvanhetvochtgehalte een
wijziging ondergaan.Dewijzigingbehoeftechterniet altijdongunstigte
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zijn. Iederegrondheeft nl. eenbepaald vochttrajectwaarbinnen hijbewerkbaar enverkruimelbaaris.Bijeenhoogvochtgehalte isdegrond plastisch,kneedbaar envervormbaar (figuur 2 ) , bijeen laagvochtgehalte
kanhijafhankelijk vandegrondsoorthard (klei)of stoffig (zand)worden.

bewerkbaarheid
10
te 'iaj;d_^l<leih_t^ t oJ_ f j_gJ zand )
i ^ V goed verkruimelbaar

• \ « te plastisch
goede
vochttraject

2(0

10

20

,vochtgeh.(gew.%)
30

40
80

.J

120
160
plas iciteit
kg P
Fig. 2.Bewerkbaarheid van degrond insamenhang methetvochtgehalte.

Doorberegening,vooraluiteraardindroge jarentoegepast,zalhetvochtgehalte inhetgoede trajectterechtkunnenkomen.Ineennatte zomerzal
ergeen invloedvanberegening teduchten zijn,terwijl ineendroge zomer
gevolgddoor eennattenazomerhetvochtgehalte bijhet rooien tochin
hoofdzaak door deregenvalwordtbepaald enniet door deberegening.T.a.v.
verkruimelbaarheid zaldusmeestal sprake zijnvan eengunstigeffect.
Ookvoorhetverkrijgen van een goedresultaatbijgrondontsmettingmoet
beregening indevoorafgaande periodeeerder alsgunstig danals ongunstig
wordenbeschouwd.Ineenergdrogegrondkunnengrondontsmettingsmiddelen
vrijsnelweg diffunderen endaardoor onvoldoende werkzaam zijn. (Boekei
enZwiers 1977).
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Datgedurende de zomeraandegrond toegediendwaterinhetzelfde
jaar vanwni.nlginvloed isopdoactuelestructuur indat -/.o]fdi>
jaar,wordtgedemonstreerd door figuur 3.Daarinishet resultaat
vaneen jaarlijksverrichtstructuuronderzoek opeenaantalpraktijkpercelen innoord-Groningenweergegeven.Hetblijktdathetstructuurniveauvan jaartotjaarsterk varieert,maarnietduidelijk samenhangt
metderegenval inde zomermaanden.

percentage van de percelen
met structuurbeoordeling< 6
80
60

••

40
20

0

100

200
300
mmregenvaljuni t.e.m.aug.

Fig.3.Actuele structuur vandegrond inverbandmet de regenval
indezomer.
c.I n d i r e c t e

i n v l o e d

op l a n g e

t e r m i j n

opongerijpte (pasingepolderde) gronden.Onderinvloedvan indrogen
enbevochtigen stelt zichindegrondeen globale evenwichtstoestand
watbetreftvochtgehalte envolumegewicht in.Uitgaande-vanpasingepolderde grond iseraanvankelijk een snelle afnamevanvochtgehalte en
poriënvolume en toename vanvolumegewicht.Datproces gaattientallen
jarendoorhoewelna5à6jaarveelminder uitgesproken (figuur4 ) .

vol.%
80
ï

60

poriënvolume

\

40

yol.%water bij pF2

20

0
Fig.4

20

40

60

80

100 120 U0
aantal jaren oud

Verloopvanporiënvolume envochtgehalte vankleigronden na
inpoldering
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Indroge jaren zalhetvochthoudend vermogengemiddeldwatomlaaggaan,
innatte jarenweerwatomhoog.Ook zalindrogeperioden (meerverdamping
danregenval) vanhet jaarhetvochthoudend vermogen omlaaggaanenin
natte omhoog.Eenvoorbeeld daarvan isgegeven infiguur 5,waarinhet
verloopvanhetvochtgehaltebijpF 2,0 opeenperceelvandeproefboerderijdeLovinkhoeve teMarknesse isweergegeven. Indeperiodevan
1960tot 1977daalthetvochtgehalte alschommelend vangemiddeld 28tot
ongeveer 25gew.%.

vochtgehalte bij pF 2
30 r gew. %
28

^V\A

26

^ \ .

2U\22
'60

'62

'64

'66

'68

70

72

IL

76
jaar

Fig.5.Verloopvanhetvochtgehalte van eenkleigrond opeenproefveld
indeN.O.polder.
Ookdebewerkingsgrenswaarde iswatgedaaldmaar tochminder sterkdan
hetvochtgehaltebijpF 2.Datbetekentdatdegrondopdeduurminder
plastisch enmindergemakkelijk vervormbaarwordt.Doorregelmatigeberegening indrogeperioden zouditprocesop jongegrondenkunnen worden
vertraagd terwijlhetopoudegronden indeandere richting zoukunnen
gaan.Datzoubetekenen datinhetvoorjaar degrondietsplastischer
enmindervroegbewerkbaar zouzijn.
Tochwordendergelijke gronden inde jongepoldersvroeginhetvoorjaar
bewerkt,vroegerdanmen,geziendeplasticiteit,alswenselijk zouachten.
De grondwordtdanweldoorhetberijden verdichtenvervormd,maarkan
zichdoorindrogen enscheur-enbarstvormingweerbehoorlijk herstellen.
Datiskennelijk eenvoordeelvoormindergerijptegronden;erzitnog
watmeer "rek"in.
Ook opeenvakkenproefmetverschillen ingrondsoort,structuurenvochttoestand (welenniettoediening vanwater)kwam enige invloedvanhet
extrawater gevenophetvochtgehaltebijpF 2naarvoren,vooralbij
kleigrond.
'
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Kleigrond

Zandgrond
por.vol. vol.%waterbijpF 2,0

por.vol. vol.%waterbijpF 2,0

A

A

B

B

Nietberegend

46,8

14,5

14,9

56,9

33,0

40,1

Welberegend

46,0

15,1

15,5

55,0

35,7

42,1

A=nadrogeperiode
B =nanatteperiode
Ook isergrootverschil invochtkarakteristiek tussenmonsters naeendroge
ofeennatteperiode genomen.
Hoelangdeinvloedvan langernathoudenvandegrondophetvochtgehalte
bijpF 2,0 aanwezigblijftisnietbekend.Datzalnogmoetenwordennagegaan,evenalsdebetekenisvaneenhogervochtgehalte voor structuuren
bewerkbaarheid.
Opgrasvelden isduidelijk gebleken datbijondiepeontwatering detoplaag
eengrotervochthoudendvermogenheeftdanbijdiepeontwatering (Boekei
1972).Deverwachting isdanookdatbijhet langernathouden^vandetoplaagdoorberegening datookhetgevalzalzijn,resulterend ineengeringere stevigheid engrotere gevoeligheid voorvertrapping.
Deverwachting isdatberegening vanongunstige invloedisopdefysische
eigenschappen van diepere lagen inhetprofiel.Doorondieperebewortelingengeringere vochtonttrekking zaldeindrogingminder zijn,wat zeker
voorkleihoudende gronden eenbezwaarkan zijn:minder scheurtjes,minder
grotereporiën,geringere doorlatendheid voorwater.
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