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1. INLEIDING

Het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut TNO werd in 1948 door
het bestuur van het waterschap „Het Stroomgebied van deAa" belast met een onderzoek o.a. naar de beantwoording van de vraag, of eenin een 1500ha groot gebied bij
Erp optredende verdroging b.v. door hetplaatsen van stuwen in deAa opgeheven zou
kunnen worden. Dit verzoek werd gedaan naar aanleiding van klachten van de landbouwers. Door een slechte watervoorziening werden niet alleen opbrengstdervingen
geleden, maar moest ook grasland in bouwland gelegd worden. Zeer duidelijk was de
schadetot eenafstand van 500tot 1000m opbeideoeversin eenstrook bovenstrooms
Erp. De figuren 1en 2,diedeprofielen van debeek bij Erp enhet buiten het betreffende gebied liggende Beek en Donk aangeven, maken het aannemelijk, dat deboeren in
Erp en omgeving over verdroging klagen.
Er zijn in principe 3 mogelijkheden om eenwatertekort zoals boven is beschreven
opte heffen: bevloeiïng, b e r e g e n i n g en v e r h o g i n g van de g r o n d w a t e r s t a n d .

FlG. 1. DE AA IN HET VERDROGENDE GEBIED, 4 KM
STROOMOPWAARTS VANERP.

De rivier doorsnijdt het land diep.
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FlG. 2. DE AABIJ BEEK ENDONK, BUITEN
HET VERDROGENDE GEBIED

(6 km stroomopwaarts van de
situatie in figuur 1)
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De laatste methode, goedkoper dan beregening, is slechts mogelijk in eengebied,
datgrootgenoegisom de randverliezen van weinig invloed en vlak genoeg om de
verhogingvandegrondwaterspiegelt.o.v.het maaiveld effectief te doen zijn. Op een
geaccidenteerd terrein krijgt men bij verhoging enerzijds wateroverlast op de lage
plekkenenhoudtmenanderzijds watertekorten op de hoge koppen. In een dergelijk
terreinlijkt beregeningeen veel aantrekkelijker verbetering te kunnen geven. Is het
terrein betrekkelijk egaal, dan verdient de eerste methode de voorkeur, niet alleen
omdat zij goedkoper is dan beregening, maar ook omdat daarmeealleboeren- en
nietalleendevooruitstrevende- vandemaatregelen profiteren.
De indruk bestaat, dat velezandgronden in Nederland zich voor een verbetering
van de watervoorziening door middel van een verhoging van de grondwaterspiegel
lenen.Daar een aantal lezers vandit maandblad in detoekomst direct ofindirect bij
dergelijke verbeteringen betrokken kanworden leekhet onsdaarom dienstig opdeze
plaatseenenanderoverhetuitgevoerdeonderzoekmedetedelen.
Het onderzoek1kangesplitstwordenindriedelen:
a. eenonderzoek naar debetekenisvandegrondwaterstand - inafhankelijkheid van
de bodemeigenschappen - voor de opbrengst van verschillende in het gebied verbouwdegewassen;
b. eenonderzoeknaarheteffect vanopstuwingvandeAaopdehoogtevandegrondwaterspiegel en tenslotte
c. een onderzoek naar delandbouwkundige en economische betekenis van deresulterendegrondwaterstandsverhoging.
2. DE BETEKENISVANDEGRONDWATERSTANDVOORDEPLANTENGROEI

Degrondwaterstand, die demaximale opbrengst geeft, isgeenconstante grootheid.
Hijwisseltnietalleenmethetgewas,maar ookmetdeaardvanverschillendebodemlagentot eendieptevan ongeveer 1m; eenzandgrond, dieveelwater vasthoudt, kan
meteenlageregrondwaterstandvolstaandaneenschralezandgrond.Hetis dusduidelijk, dat men om de betekenis van de grondwaterstand te kunnen aangeven met de
aard van de grond rekening moet houden. De hiervoor noodzakelijke bodemkartering is van eenvoudige aard geweest. De meeste aandacht is aan een tweetal eigenschappen besteed, diein hogematebepalend bleken tezijn voor dehevigheid vande
verdroging envoor dereactievan het gewas opdegrondwaterstand: dedikte van de
humushoudende laag en de capillaire stijghoogte van hetgrondwater, uitgedrukt in de
matevanfijnheid vanhetzand (U-cijfer).
In het drogejaar 1949werd de landbouwkundige waarde van deze twee bodemeigenschappennagegaan,waarbij denadrukwerdgelegdopdevraag,watdeoptimale
grondwaterstand is bij verschillende bodemkundige toestanden. Hiertoe zijn enkele
gewassen(gras,rogge,haver)op een aantal percelen, die in een goede bemestings1

Wijlen dr. S.B.HOOGHOUDT kreeg de leiding over het onderzoek, waaraan drs.A.J. WIGGERS en
schrijvers meegewerkt hebben.
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verdroging

F I G . 3. D E BETEKENIS VAN DE GRONDWATERSTAND (IN CM BENEDEN MAAIVELD) OP
DE MATE VANVERDROGING VAN GRASLAND IN JULI, BIJ GEMIDDELDE BODEMKUNDIGE OMSTANDIGHEDEN

grondwaterstand
i
l
160

toestandverkeerden,opverschillendedataop stand enverdroging beoordeeld. Inde
gegevencijfers, lopendevanOtot10,kwamvooraldematevanverdrogingtotuiting,
hoeweldebeoordelingbijderoggeendehaverookalseenopbrengsttaxatiebeschouwd
kanworden.Hetcijfer 10betekent „geen verdroging".
Uit deeenvoudig gehouden verwerking vandecijfers bleek, datdehoogte van de
grondwaterspiegel vangrote betekenis isvoor dematevanverdroging vanhetgraslandendeakkerbouwgewassen. Bijeengrondwaterstand benedeneenbepaaldniveau
treedt droogteschade op,diegroter is naarmate hetwater dieper staat. Eenindruk
vandebetekeniskrijgt menuitfiguur3,waarin dematevanverdrogingvanhetgrasland bijeengemiddelde toestand vandebodemfactoren isuitgezet tegen degrondwaterstand.
Bij deeventuele verbeteringsplannen hebben dedikte vandehumeuze laag en de
fijnheid vanhetzand een anderebetekenisdandegrondwaterstand, omdat zijniette
veranderenzijn.Zijzijn echtervanbelangvoorhetvaststellenvandeoptimalegrondwaterstand, dienl.vandezefactoren afhangt. Ditblijkt uittabel 1,waarin degrondwaterstandisaangegeven,dienogjuist 10%oogstdervingveroorzaakt,in afhankelijkheidvandediktevan dehumeuzelaag(klassen 1,2,3en4resp.20-40,41-60,61-80
en>80cm)envanhetU-cijfer (1,2en3,resp.40-70,71-80en>80).Degrondwaterstand magdus,naarmate hetperceel eendikkere humeuze laag heeft en het zand
fijner is,lagerzijn voordatmeerdan 10%oogstderving doordroogte optreedt.
TABEL 1. Grondwaterstand in cm beneden maaiveld, waarbij bij haver
nog juist 10% oogstderving door droogte optreedt
Dikte humeuze laag

1
2
3

1

2

3

4

90
100
110

110
120
130

130
140
150

150
160
170

Voordeuitvoeringvandeverbeteringsplanneniseenoverzichtnodigvandegrondwaterstanden, dieop elkperceel nogjuist geen verdroging geven. Metbehulpvan
bodem-,cultuur-enhoogtekaarten enmetdegewenstegrondwaterstandsdiepte, zoals
dezevolgenshetonderzoek bleekaftehangen van bodemeigenschappen engewas, is
hetmogelijk eenkaarttemaken,waaropvoorhetgehelegebied(1500ha)degewenste
grondwaterstand ten opzichte vanN.A.P. of maaiveld aangegeven staat. Voor het
Landbouwvoorl.febr.1956
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WATERSCHAP //STROOMGEBIED VAN DE A A "
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VERSCHIL TUSSEN DEGRONDWATERSTANDEN IN
JULI 1949 EN DEMINIMAAL GEWENSTE G R O N D WATERSTANDEN

Opmerking.

e sonn 25-

Beemden zijn bulten beschouwing g e l a t e n

Lanóbouwproefstation en BodemkundigInstituut T.N.0.Groningen

F I G . 4. KAART, DIE DEGEBREKEN INGRONDWATERSTANDINJULI 1949 AANGEEFT.

Op demeeste plaatsen is~de grondwaterstand 50cm ofmeer telaag.

grootste deel van hetgebied zijn grondwaterstanden tussen 90en 130 cmbeneden
maaiveldgewenst.
Eenindruk vandetoestand,waarin hetgebiedwatdegrondwaterstand betreft verkeert,wordthetbesteuiteenanderekaart (fig.4)verkregen.Dezekaartgeeft hetverschiltussen degewensteendewerkelijke toestand aan. Uitdezefiguur blijkt, dat de
'verschillen variëren tussen O en180cm;het gemiddeldeverschilbedraagt 65cm.Om
eenhetideaalbenaderendetoestand teverkrijgen moetdegrondwaterspiegel opbijna
elkpuntnietonbelangrijk verhoogdworden.
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F I G . 5. H E T EFFECT VAN DE VERHOGING VAN.DE GRONDWATERSTAND WORDT DOOR DE OP
KLEINE AFSTAND VOORKOMENDE HOOGTEVERSCHILLEN VERKLEIND.

Hier ziet men de z.g. Steilwand op de rechteroever van deAa.

In hoeverre dezehetideaal benaderende toestand bereikt kanworden, hangt o.a.
vooreenbelangrijk deelafvandeoptredendehoogteverschillen.Inverbandmetdeop
zelfs korteafstand aanwezigehoogteverschillen (fig. 5),zalmendeconclusietrekken,
dat opverschillende plaatsen deze toestand niet bereikt kan worden, daar hetonmogelijkisdegrondwaterspiegelpreciesevenwijdigaanhetmaaiveldtedoenverlopen.
3. HET EFFECT VANPLAATSING VANSTUWEN IN DE AA

Wordt deverbetering inhetplaatsen vanstuwen inderivier gezocht, danrijst de
vraag,welkeffect destuwingopdehoogtevandegrondwaterspiegel zalhebben.
Bij debeantwoording vandezevraagmoeten tweeprocessen inrekening gebracht
worden.Vanafhetogenblikdathetpeilvanderivierverhoogdis,beginteenverhoging
vandegrondwaterspiegelzichvandeAauitalseenlopendegolflangzaamindegrond
voort teplanten. Bijdezeverhoging moet dedaling vandegrondwaterspiegel opgeteld worden, dieplaats vindt, doordat degrondwaterspiegel, door hetontbreken van
overtollige neerslag, niet in evenwicht is.Wij hebben steeds metdesomvanbeide
processentemaken.
Destromingvanhetgrondwater bij opstuwingwordt,behalvedoor degroottevan
depeilverhoginginderivier, voornamelijk bepaald door debodemgesteldheid. Voor
de berekeningen zijn in principe als gegevens nodig dehorizontale doorlatendheid
(de z.g.kD-waarde), deverticale en radiale weerstanden. Omdeze te bepalen kon'
slechts eengering aantal diepboringen uitgevoerd worden. Dewaarnemingen in105
grondwaterstandsbuizen gedurende de zomer van 1949leverden ook noggegevens
voor deberekeningvandekD-waarde.Uiteindelijk zijnde beidegenoemdeweerstandenindeberekeningen verwaarloosd, waardoor alleen rekening gehouden werd met
een factor voor detijd verlopende sedert hetogenblik vandeopstuwing, metdeafstandtotderivier,met dekD-waardeenmethetbergendvermogenvandegrond. De
gebruikteformulegeeft danaan,dateenverhogingvandegrondwaterstand snellerzal
gaannaarmatedeondergrond doorlatender is;desnelheidisverder omgekeerdevenredigmetdetijd, deafstand totderivierenhetbergendvermogen.
Landbouwvoorl.febr. 1956
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F I G . 6a. H E T EFFECT V A N O P S T U W I N G
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VANDEAFSTAND TOTDERIVIER ENDE TUD VERLOPENDE NADEOPSTUWING. GRAFIEK ZONDER
VERHOGING VAN HET WATERVERBRUIK DOOR DE PLANT

Hetberekendeeffect vaneenplotselingepeilverhogingindeAaopdehoogtevande
grondwaterspiegelisinfiguur6ainbeeldgebracht,waarbijvoordeeenvoudigheidwerd
aangenomen, dat geen extra verbruik van water ontstaat. Langs dehorizontale as is
deafstand totdeAauitgezet,langsdeverticaledeverhoudingh/h0,d.i.deverhouding
tussendeverhogingvandegrondwaterspiegelendepeilveranderingindeAa.Omeen
voorbeeld tegeven:voor 100mafstand tot deAabedraagt na 4dagen deverhoging
van degrondwaterspiegel slechts 0,50 m, als deAa 1 mopgestuwd is.Hierbij wordt
opgemerkt, dat dan nogdereeds eerder genoemde,van deopstuwing onafhankelijke
grondwaterstandsdalinginrekeninggebracht moet worden.Dezedalingineendroge
periode isuitvroegere waarnemingen in grondwaterstandsbuizen afteleiden; zij
bedraagt naar gelang van deafstand totdeAagemiddeld 0tot0,65 cmper dag.
Hetdoelvandeopstuwingishetverbruikvanwaterdoorhetgewasuitdecapillaire
laagtevergroten. Menzou kunnen stellen dat deverhogingvan degrondwaterstand
enhet grotereverbruik door hetgewasevenredigzijn. Deinvloed vanditverhoogde
gebruikisinfiguur6binrekeninggebracht. Uit beide grafieken blijkt, dat deinvloed
betrekkelijk groot is.Bij deveronderstelling dat ergeen extra verbruik is,wordtde
grondwaterspiegel opb.v. 1000menmeer, navoldoende lange tijd, belangrijk verhoogd; bij een extraverbruikblijktdezeverhogingzelfsnalangetijdzeerkleintezijn.
Vanwelkstuwpeilmoetuitgegaanworden?Menkanvanverschillendeeisenuitgaan,
b.v. demeestrendabeletoestandverlangen.Bijdeberekeningenisechterdiestandvan
deAagenomen,waarbij de lagebeemdgronden, dievlak langs deAa gelegen zijnen
waarvoorheteffectvandeopstuwing(ziefiguur6)juisthetgrootstis,niettenatworden.
Het bovenstaande stelt ons nuinstaat de grondwaterstandsverhoging bij een opstuwingvan deAa diein het voorjaar begint, voor elkplekje in het onderzochte
gebieduitterekenen.Opdezewijzewordteentweedekaart verkregen,diedenieuwe
toestand aangeeft. Dezenieuwetoestandnaopstuwingkannuweervergelekenworden
met dereeds besproken meest aan tebevelen toestand. Het resultaat isafgebeeldin
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Fio. 66. H E T EFFECT VAN OPSTUWING VAN DE AA OPDE GRONDWATERSTAND IS STERK AFHANKELIJK
VAN DE AFSTAND TOT DERIVIER ENDETIJD VERLOPENDE NADEOPSTUWING. GRAFIEK MET
VERHOGING VAN HET WATERVERBRUIK DOOR DE PLANT.

dekaartvanfiguur7,dieaangeeft, hoeveeldenieuwetoestand nogvan demeestgewenstetoestand verwijderd is.In dezekaart is geenrekening gehoudenmet het extra
verbruik vanwater door deplant. Detoestand isdustegunstigvoorgesteld. Met behulpvanfiguur6isuitterekenen,datdeverlagingdoorextraverbruikineendroogen
ineennatjaargemiddeldresp.20en 10cmbedraagt.
Op deze manier blijkt, dathetresultaat nogal teleurstellend is; zoals wij gezien
hebben,hangtditsamenmetdelangzamevoortplantingindegrondvandeopstuwing
enmetdebetekenisvanhetextraverbruikdoordeplant(fig. 6b).Menkanverwachten,
dat een gunstiger effect verkregen wordt door ookindewinter het peilvan derivier
omhoogtebrengen. Hierover wordt nogonderzoek verricht.Wijwijzen erechter op,
dat inprincipe opdeze wijze deoorspronkelijke toestand nooitis terug tekrijgen,
omdat deradialeweerstand van deAa door degrotere breedteendieptevan debedding(grofzandhier endaarindebodem)sterkverkleindisenookomdathetpeilvan
deAaniet overaltot deoudehoogte opgestuwd zalworden; speciaalvlak ondereen
stuwisdit hetgeval.
Alhoeweluiteindelijk bovenstaande oplossinggekozen is,kan eenverbetering ook.
op andere wijzen uitgevoerd worden. Een verhoging vandegrondwaterspiegel is
eveneens door opstuwing van de kleine zijbeken van de Aa tebereiken; hiervooris
uiteraard eengrootaantalstuwennodig.Hetisopdezewijzemogelijkinhet voorjaar
degrondwaterstand hoogtehouden. Deafvoer van debeekjes wordt daardoor sterk
verminderd, maar daar staat tegenover, dat deafvoer door degrond naar deAavergroot wordt. Vanaf het moment dat in het voojjaar deverdamping deneerslag gaat
overtreffen, ishetniet mogelijk opdezemanier eendalingin degrondwaterspiegel te
voorkomen. Heteffect isjuist andersom alsbij opstuwingvandeAa.Daar wordthet
bereikte effect met de tijdjuist groter. Aanbevelenswaardig zou een combinatie van
dezebeidemethoden zijn.
Landbouwvoorl.febr. 1956
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HET VOORJAAR.

Het blijkt, dat de verbetering op vele plaatsen niet voldoende is.

Eenderdemethodebestaatuitdeaanlegvaneenvoldoend dichtnetvansloten,die
door wateraanvoer op een constant peil gehouden worden. Om zo min mogelijk
stuwtjes nodigtemaken,moetendesloten volgensdehoogtelijnen aangelegd worden.
De natuurlijke watergangen lopen meestal loodrecht op de hoogtelijnen en zijn dus
mindergoedtegebruiken.Hetgrotevoordeelis,datbijeenbetrekkelijk korteafstand
tussen de sloten deinfiltratie veel sneller plaats vindt en een vrijwel ideale toestand
bereikt kan worden. De bezwaren tegen deze overigens effectieve methode liggen
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voornamelijk in devrij hogekosten enin demoeilijkheden omin het hogewaterverbruiktevoorzien.
Het isinteressant debenodigde hoeveelheden extra water bij degekozen methode
(5stuwenindeAa) enbij dederdemethodetevergelijken. Menkan uitrekenen, dat
dezehoeveelheid bij stuwenvan deAa alléénover eenafstand van6000menbijeen
peilverhogingvan:gemiddeld 1 mongeveer 120000m3 over 60dagen bedraagt. Deze
hoeveelheidisin het begin per dagvrij hoog;nl.24000m3/dag,maarneemtmettoenemendetijd snelaf; na 14dagennogslechts 3600m3/dag,na tweemaanden vrijwel
niets. Deze afname hangt natuurlijk samen met de geringe snelheid waarmede de
peilverandering zich in de grond voortplant. Bij de aanwezigheid van een nieuw
slotenstelsel bedraagt dehoeveelheid veelmeer. Men kan rekenen op een benodigde
aanvoer van 50000m3/dag. Öp zichzelf is eenzo hoogwaterverbruik geen bezwaar,
daar hetnuttigaangewendwordt endeopbrengstverhogingen vanhetgewasdehoge
kosten van aanleg rendabel zouden maken. Het is echter devraag of een dergelijke
aanvoerjuistindrogezomerswelgegarandeerdzoukunnenworden.
4. HET GELDELIJK VOORDEEL VANDE GEBRUIKTE OPLOSSING

Hetisduidelijk, dat bij debeslissing omtot verbetering over tegaan, het geldelijk
voordeel van de voorgestelde maatregelen een belangrijke factor is. Het heeft tenslotte weinig zin om maatregelen te nenien, die niet op een of andere manier in de
bedrijfsuitkomsten tot uitingkomen.
Degrootste moeilijkheid bij deberekening van dit geldelijk voordeelhangt samen
met deaard van het landbouwbedrijf op dezandgronden. Dezegemengde bedrijven
zijnop devoortbrenging van dierlijke produkten ingesteld; demelkproduktie neemt
hierbij deeersteplaatsin.Deakkerbouw staatgeheelten dienstevandeveehouderij'.
De produktie van deze twee bedrijven verloopt dusintweegedeelten:heteerstegedeelte wordt door deproduktie van gras en voedingsgewassen gevormd, hettweede
dooromzettingvan dezeprodukten inmelk,vleesenz.Het meest aantrekkelijke zou
duszijn omdefinanciëleberekeningentebaseren opeenverband tussen grondwaterstand en geldelijke opbrengst van deze laatste produkten. Van dezelfde aard is het
probleem van dewaardering van hetgrasland t.o.v,het bouwland in het bedrijfsverband.Menmoethiermedewelrekeninghouden, omdatdereactiesopdegrondwaterstand van het grasland envan deakkerbouwgewassen verschillend zijn. In deuitgevoerde berekeningen is aan het grasland en aan het bouwland hetzelfde gewicht gegevenwatbetreft devoederwaarde.Verder isaandacht besteed aan devraagwat het
bereikbare opbrengstniveau onder optimale omstandigheden is en aan de vraag in
hoeverre opbrengstverhogingen bij het gewas zullen doorwerken in de bedrijfsuitkomsten.
'
Uiteindelijk is de opbrengst van het vee, verminderd met de bijkomende voederkosten alsruwemaat voor degeldelijke opbrengst genomen. Uit degegevens diebekend zijn over deuitkomsten vangemengdezandbedrijven, kondenwij concluderen,
dat onder de gegeven bedrijfsomstandigheden de met een optimale bedrijfsvoorziening bereikbare opbrengst f800per ha zal bedragen. Met behulp van de aanwezige
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gegevens konden vervolgens tweegrafieken geconstrueerd worden, voor grasland en
voor bouwland, diedeopbrengstderving per hainafhankelijkheid vandehoogtevan
de grondwaterstand, in een nat en in een droogjaar aangeven. Uitgaande van dsze
basis werd als uitkomst verkregen, dat de opbrengstdervingen bij de wat de grondwaterstand betreft meest ongunstige omstandigheden in 1949 (droog) en 1950/1951
(nat) voor grasland resp. f350 en f90, voor bouwlandgewassen resp.f290 en f140
per ha bedragen hebben. Dezebedragen zijn aan deveilige kant gehouden (het ging
in dit gedeeltevanhet onderzoek alleen om hetprobleem van derentabiliteit van de
vijfteplaatsenstuwen),omdatindeberekeningnietopgenomeniso.a. dewinst uit.de
verkoopvanverschillendeakkerbouwprodukten.Watmoetmentrouwensinrekening
brengen voor het feit, dat de boer 10% tot 20% van zijn grasland heeft moeten
scheuren,watvoor hetmislukkenvoorinzaai?Welkeschadeveroorzaakt hetfeit,dat
deboerhetbedrijf opeendrogezomerinstelt?
Deopdekaarteninfig.4en7aangegevengebrekeningrondwaterstandzijnnumet
behulpvanbovengenoemdegrafieken inopbrengstdervingen inguldensomgezet.Het
uiteindelijke resultaat van deze berekening is, dat de totale opbrengstderving diein
het drogejaar 1949ongeveer f273000 isgeweest, door deopstuwingin het voorjaar
tot f 213000 kon dalen. In natterejaren zijn deze cijfers resp. f103000 en f54000.
Hieruit blijkt dus weer, dat door een opstuwing diein het voorjaar begint, niet zo'n
grote verbetering bereikt wordt. Dit effect was echter al voldoende groot om tot de
bouw van stuwen te kunnen adviseren, vooral ook omdat met stuwing nog meer te
bereiken is. Wij wezen er reeds op, dat het om een gunstiger resultaat te bereiken
nodig isde opstuwing reedsin dewinter tedoen plaats vinden.In dat geval zal de
opbrengstderving voor het grootstedeelopgehevenworden,waardoornaarverwachtingineendroogenineennatjaar eenopbrengstvermeerdering vanresp.25en 10%
tenopzichtevandehuidigetoestandverkregenkanworden.
Groningen, september 1955
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