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Geachte toehoorders,DamesenHeren,
Bijna twintig jaar geleden hield ik een inleidende voordracht over een verwant onderwerp. Wellicht ishetthans
dienstigeensna te gaan wat ersindsdienaanveranderingen
isopgetreden inonsdenken en doen, indemiddelendieons
ter beschikking staan enover de vraagstukken en opgaven
waarvoor wijonsnugeplaatstzien.
Water is een merkwaardige stof. Het isniet zeldzaam of
duur,zoalsgoudofdiamant,maar het is,in tegenstelling
totdeze,onmisbaar voorhet leven. Het verschaft, ondanks
veelvuldig voorkomeneenbestaan aan velen,van schippers
totwaterdragers.Destofwaterheeftvelebijzondereeigenschappen,waarover Lyklema hier al eens een boeiend betoog
heeftgehouden.Maareeneigenschap heeft hijdaarbijniet
vermeld,namelijk daterhetzijte veel, hetzij te weinig
van pleegt te zijn.Hetisditwispelturigegedragdat aan
de hydrologie envooralaande toepassingen daarvan in de
techniekendelandbouwbestaansrecht verleent.Immerselke
samenleving die niet met de door denatuurgeleverde hoeveelheden tevreden is,zalmaatregelen moeten treffen tot
regeling enbeheersing.
Hoezitdatnumetdenatuur,wat levert die enwatzijnde
problemen daarbij? Latenwijeensinhetkleinenvlak bij
huisbeginnenendangaandeweg ons gezichtsveld verderverruimen.
Wijbeginnendanmetschijnbaar kleinehoeveelheden inkleinekanaaltjes,deporiën indebodem.Destromingswettenvan
water in de bodem zijnreedslangbekend.Voordebeweging
inhetmetwaterverzadigde deel van de bodem -hetgrondwater - formuleerde Darcy zijnwetreedsindenegentiende
eeuw,voor deonverzadigde stroming van hetbodemvochtdeed
Richardsditindejarendertig vandetwintigste.
Beidewetten zijnuitersteenvoudig, maar hun verdere uitwerking isdatallerminst.Het is niet voldoende de grondleggendedifferentiaalvergelijkingen voor deze stromingen,

dieuitdezewetten volgen, op te schrijven.Hetstaatwel
indrukwekkend,vooral met wit krijt opeenzwartbord,maar
het oplossenervan iseenandere zaak. Een veel gebruikte
werkwijzedaarvoor isdewiskundigeuitwerking vanbepaalde,
inderegeleenvoudige,gevallen totformules.
Het zijndezevereenvoudigingen, die geleid hebben tot de
misvatting dateen grondwaterhydroloog woont op een rond
eiland meteenput inhetmidden.
Voorhydrologenenstromingsgevallendie ietsdichterbijde
werkelijkheidstaanwordt deze analytische methodealspoedigerg ingewikkeld.Deuiteindelijk verkregenformuleszijn
daarbijlangnietaltijd ingeslotenvorm teschrijven,maar
nemenveelaldegedaanteaanvaninbeginsel oneindigvoortlopendereeksen.
Voor lineaireprocessen,waartoe de verplaatsing vangrondwater, maar ook bijvoorbeeld destroming vanwarmte of de
diffusievanopgeloste stoffen behoren, zijnzeerveelvan
dergelijke oplossingen oeschikbaar. Merkwaardiggenoegzijn
deze in de warmteleer veeleerder bekend geworden en ook
toegepast danbijdezeer verwante stroming van het grondwater. Formules voor warmtestroming, die door Carslaw &
Jaeger zo voortreffelijk zijn samengevat,zijneerst tientallen jaren,somszelfseeneeuw lateropnieuwafgeleid en
toegepastvoorgrondwater.Overigens zijn dezeoplossingen,
hoewel exact,toch vaak ingewikkeld en vragen zij bij de
uitwerkingnogeenaanzienlijkehoeveelheid rekenwerk.
Nog lastiger liggendezakenbijvraagstukken dievannature
niet-lineairzijn.Voorbeelden vandergelijkeniet-lineaire
systemen zijn alle levende wezens.Zo geefteenkip,die
tweemaal degebruikelijkehoeveelheid voerkrijgtniettweemaal zoveeleieren,terwijlbijeen lineair systeem als een
koffie-automaatdezeevenredigheid tussen inenuitvoerwel
aanwezigis.
Dergelijke niet-lineaire systemen komen in de hydrologie
veelvuldig voor: de stroming van water door een rivier
behoort totdezeklasse,deverplaatsing vangrondwaterdoor
een dun watervoerend pakket eveneens en de stroming van

bodemvocht indeonverzadigde zonevandebodem iszelfseen
bijuitstekniet-lineairegebeurtenis.
Voor dit soortvraagstukkenbestaan slechts zeerweinigoplossingen van het eerder beschreven soort. Een klassiek
voorbeeld isdealmeerdantachtig jaar oude beschrijving
vaneenbepaald drainagegeval door Boussinesq,deoudstemij
bekende analysevandewerking vaneendrainagestelsel inde
bodem. Destijds was de drainage wel bekend en werd deze
techniek inEngeland almeerdaneeneeuwenbijonsalmeer
dan een halve eeuw toegepast,maar detechnicihadden nog
geenenkelebelangstelling voorbeschouwingenvandezeaard.
Deoplossing vanBoussinesq wasdanookveelbelangwekkender
dervoordewiskundigen danvoordegenendieerdirectvoordeel vanzoudenkunnentrekken.
Blijkbaar gold destijds dat eraanzienlijk meerbekend is
dan er wordt toegepast -en waarschijnlijk geldtdit nog
steeds.Bijallenadruk diede laatstetijdwordt gelegd op
onderzoek wordtditwel eens vergeten; hier komt deandere
hoofdtaakvandeuniversiteiten zelfs haar bestaansgrond,
hetonderwijs,aandeorde.
Ditonderwijsmoetnietslechtsgerichtzijnophendiejong
zijn vanjaren,maarzichookuitstrekken totervarenmensen
diereedsgeruime tijd in depraktijkwerkzaam zijn.Alleen
opdezewijzezijnonevenwichtigheden van het zojuist beschreven soortenigszinstevermijden.
Maar dit terzijde;keren wij terug naar ons eigenlijke
onderwerp,dewaterstroming in de bodem. De beperktemogelijkheden vandewiskundige oplossingen, maar vooral hun
moeilijke hanteerbaarheid,stonden een algemene toepassing
indeweg.Vooreenrond eiland ging het wel,vooreenelliptische omtrek werd het al moeilijk en voor het eiland
Schouwenonoplosbaar.
Enwathettweedebetreft,een Engelsman zei eens: "Among
engineers,hodographsarenotparticularly popular".Zijdie
deze weg niet vermochten tevolgen, om welke redenen dan
ook,wenddenzichdaaromaanvankelijk tot de veeleenvoudiger modellen:schaalmodellen van water en zand, later ook

elektrischeenelectronischenabootsingenvandewerkelijkheid. Dezezijneentijdlang veelvuldig gebruikt, terwijl
voorde stroming vanoppervlaktewater waterloopkundigelaboratoria werden opgericht. Voor sommige toepassingen zijn
dergelijkemodellennog steeds moeilijk misbaar.Zijhebben
bovendien nog een voordeel:hun aanschouwelijkheid,een
voordeel datvooralbijhetonderwijs van abstractebegrippen alsequipotentialen,stroomlijnen en trajectoria goed
van pas kan komen. Maar anderzijds hebben zij een groot
nadeel: het maken vanmodellen ismaatwerkenmaatwerk kan
niet op tegen massaproduktie. Bovendien ontstaan er als
gevolg van de sterk verkleinde schaal allerlei moeilijkheden;zoisbijvoorbeeld de capillaire opstijging vanbodemvocht moeilijk opschaal te brengen en hetzelfde geldt
voorhettransport vanopgeloste stoffen indebodem.
Dezebezwarengeldennietvoorrekenmodellen.Hierstaanons
hulpmiddellen ter beschikking die in grote hoeveelheden
worden vervaardigd:sindsdeinvoering van dePCkunnenwij
gemakkelijk toegang verkrijgen totdewereld vandeelectronische verwerking van gegevens.De rekenmodellen splitsen
het stromingsvraagstuk opinkleine stapjes. Aanvankelijk
geschiedde datmetpotlood en papier, later metmechanische
rekenmachines.
Opdezewijze hebbenKepplerenBesselgewerktaanhunberekening vandeplanetenbanen,zo heeft ook nog de Commissie
Lorenzindejaren20vandezeeeuwgerekend aandegevolgen
vandeaanleg vandeAfsluitdijk opdewaterstanden langsde
kustenvanNoord-Friesland. Voor grondwaterstromingen isde
relaxatleinethode,waarbijinblokkentegelijkwerdgerekend,
eentijdlang veelvuldiggebruikt.
Door desnelleontwikkeling vande computer zijn dit soort
vraagstukken thans gemakkelijk opte lossen.Verrassend is
daarbijhoenauwkeurig deoudehandberekeningen vaak bleken
tezijn.
Merkwaardig genoeg ishetdiepe verschil tussen lineaireen
niet-lineairevraagstukken, dat aan de wiskundigen zoveel
hoofdbrekensbezorgde,bijdenumeriekewerkwijze nauwelijks

van betekenis: de oplossingwordtervrijwelnietdoor beïnvloed.
Inbeginsel zijndezerekenmethodenhettoppuntvaneenvoud.
De partiele differentiaalvergelijking, die de grondslag
vormtvoordestroming vangrondwater, de vergelijking van
Laplace, kan bijvoorbeeld wordengeschreven alsdesom van
de stijghoogten van het grondwater in enkele omringende
punten (vierofzes,alnaar het aantal meegenomen dimensies)gedeeld doorhunaantal.Vierofzesgetallen optellen
endelendoorvierof zes,dat is alles.Hetmoetwelvele
keren,vaakduizendenkeren,om alles kloppend te krijgen,
maar tenslotte wordt de uitkomst gevonden met een nauwkeurigheid diedebehoeften vandepraktijk verreovertreft.
Hetiszelfsmogelijkditwerk te doen ophetwerkblad -de
spreadsheet -vaneen kleine computer; wel wat langzaam,
maar 'savonds aangezet isdeoplossing devolgende morgen
welklaar.
Het spreektvanzelfdatermet verfijnder middelenmeerkan
worden gedaan en sneller gewerkt, maar niettemin is het
duidelijk hoedebeschikbaarheid van een in massa vervaardigd standaardwerktuig devroegere werkwijzen vooreengroot
deeloverbodigheeftgemaakt. De huidige hydroloog knutselt
nietmeer,hijtuurt opeenscherm.
Overigens is dit een uiterst gevaarlijke bezigheid. Niet
zozeerwegensvermeendegevarenvoordegezondheid,maarwel
omdatmen,alturendenrekenend,deaandacht voordewerkelijkheid dreigtte verliezen. Geen model isbeter dan de
gegevens,dieeringebruikt worden en juistaandezegegevens-enzelfsaan defundamentele wetten - ontbreektnog
weleenenander,al isheteersteernstiger danhettweede.
Het is dan ook in hetvelden bij het overbrengen van de
eigenschappen vanhetveldnaardemodellen datermoeilijkheden optreden.Hetveld isniet netjes,niet regelmatig,
volonverwachte verscheidenheid. Voor berekeningen over de
hoeveelhedenwater dieeengebied in of uit stromenkanmen
nog wel met globale waarden volstaan, maar zodra men op
kleinere schaal gaatwerkenenvooralalsookdekwaliteit

van het water in het geding iswordtditandersenzal de
ruimtelijke spreiding vande bodemeigenschappen eenbelangrijke invloedgaanuitoefenen.
De invloed van deze spreiding blijkt af te hangen van de
schaalwaarop destroming zich afspeelt. Men kan de bodem
opgebouwd denkenuit cellen ofkamers,waarin het binnenkomendewatervolledigwordtgemengd. Met dezeuitersteenvoudige voorstelling vanzakenwordteenmodelverkregendat
invelegevallenverrassend goede uitkomsten oplevert.De
grootte van de cellen is evenwel sterkafhankelijk vande
schaal:vooreenkolom zand inhetlaboratorium bedraagthun
afmeting slechtsenkele millimeters,voor een bodemprofiel
eendecimeter,vooreenwatervoerend pakketenkele totvele
meters.
Deze kenmerkende dispersielengte is eigenlijk een rekengrootheid, waarover menniet teveelmoetnadenken.Hoewel
dat uit universitair gezichtspunt weinig bevredigend is,
valt er, zoals met velevandergelijkebegrippen,redelijk
meetewerken.Toch schuilter,zoals wij zullen zien,een
addertje onderhet gras, een onverwacht addertje vangeheel
andereaard.
De invloed vanonregelmatigheden is al lang bekend en dus
ook herhaaldelijk weervergeten.Na de inundaties in Zeeland,uitgevoerd onderdeoorlogsomstandigheden vandejaren
1940-1945,werdeenuitgebreid onderzoek ingesteld naar de
verzilting van de onderwater gezette gronden en naar de
ontzilting, dienahet droogvallen door de neerslag werd
teweeg gebracht. Al spoedig stuitte men daarbij op onbegrijpelijke uitkomsten, die veroorzaakt bleken teworden
dooruiterstgeringe verschillen indebodem ofindehoogte
vanhetterrein.
Verhoeven wijdde aan dezeverscheidenheid een uitvoerige
studie. Er bleken verschillen tebestaantussenkopjes en
kuiltjes,meteenhoogteverschil van slechts enkelecentimeters,maarookgeheel onverklaarbare verschillen op afstandenvanenkeledecimeterstotmeters.Doordatmenwerkte
meteenvrijwel volmaakte merkstof,het chloride-ion,kwam

dezeverscheidenheid duidelijk te voorschijn.Maar omdatde
onregelmatigheid vande bodem destijds meer werdbeschouwd
als een storende invloed danalseenaandebodem gebonden
kenmerkwerd despeurtochtniet voortgezet,maarmonddezij
uit ineenalgemeenvoorschrift:"neemvooreengrondmonster
tenminstezestiensteken".
Eentiental jaren laterbeschreven BoumansenDieleman,hoe
inIrakzoutegrondenkondenwordenontzilt dooreengelijktijdigeaanwending van bevloeiing en drainage.Deuitspoelingvanzouten,voornamelijk chloriden,verliep vooralop
kleigronden veel minder snel danuitdewaterbeweging zou
volgen.Ditlagenuttigeffect van de uitspoeling werdtoegeschreven aanhetvoorkomen van scheuren en gangen,waardoorwaternaardeondergrond konvloeienzonder veelzouten
meetenemen.Latertoonden Bouma en medewerkers deaanwezigheid vandergelijke scheuren in Nederlandse kleigronden
aanmetbehulp vandekleurstofmethyleenblauw.
Thans ishetniet zozeerhetchloride-ion datschadeveroorzaakt, maar zijn er allerlei andere stoffen diebodem en
waterbedreigen.Wijkennenthansnitratenenfosfaten,maar
ookminerale olieenrestenofbijmengselsvanbestrijdingsmiddelenalsvoorbeelden van dergelijke stoffen. Ook deze
worden met hetwater verplaatst,al worden sommige ervan,
zoals de fosfaten,indebodem vastgehouden,waardoor zij
sterkwordenvertraagd inhunbewegingen.
Anderedaarentegen,zoalsnitraat,smaakstoffen uitminerale
olie en dichloorpropaan -eenbijmengsel vaneen bestrijdingsmiddel tegen aaltjes - lopenongehinderd methetwater
mee.
Is dus de stroomsnelheid van het water op verschillende
plaatsen verschillend,danzalookdeverspreiding van deze
verontreinigingen doordebodemmetzeeruiteenlopende snelhedenverlopen.
Gedeeltenvandezestoffen dieeensnelweg volgenzullendan
eerder hun doel bereiken dan die welke van een wandelpad
gebruikmaken.Eenbelangrijke vraag is nuofeendergelijk
wegenstelsel vanblijvendeaard is - zoals het Nederlandse

wegennet -ofdatdevoorkeurspaden elk seizoen een andere
plaats Innemen. In het laatste geval is,op wat langere
termijngezien,hetverschijnsel statistisch belangwekkend,
maar heeft het weinig gevolgen.Zijndaarentegen depaden
van blijvende aard,danzullenalleverontreinigingen, ook
degenedieindebodemworden vertraagd, veel snellerdoordringen danmenopgrond vanhetalgemene stromingsbeeld mag
verwachten.Wellicht isditeen verklaring voor deverrassendgrotedieptetotwaar in sommige gebiedenverontreinigingen zijn doorgedrongen. Zo zijn in het grondwater in
Drente tot op een diepte van meer dan40meter sporengevonden vanheteerdergenoemdedichloorpropaan. Alspreferente stroming daarvandeoorzaak is,danmoetditookgeldenvoortalrijke andereverontreinigingen enmogelijkzelfs
voor sterk indebodemvastgehouden stoffenalsfosfaten.
Het is thansmogelijkdergelijke voorkeursbanen direct in
hetveld aantetonen.Hetgebruik van methyleenblauwvoor
kleigronden heb ikalgenoemd,maar inzandgronden is deze
kleurstofvoorditdoelteweinigbewegelijk.Menkanechter
jodide gebruiken, dat even snelwordt verplaatst als het
water zelf.Nadathetjodidevergenoeg indebodem isdoorgedrongen,kanhet indewand vaneenversgegravenprofielkuil zichtbaargemaaktworden door oxydatiemetchloorwater
totjodiumenhetaantonenvandit jodium met zetmeel;een
zeer bekende reactie,diebij aanwezigheid van jodide een
donkerblauwe kleur oplevert.Opdeze wijze zijn door Van
Ommen fraaiebeelden verkregenvandevoorkeursstromingen in
eenophetooghomogene zandgrond.
Twintig jaar geleden heettehetgrondwater nog koel,betrouwbaar enzuiverofgemakkelijk tezuiveren.Ingebieden
als de Veluwe en ook in sommige andere stuwwallen is het
zuurstofrijk en soms kan het zelfs zonder verdere voorbewerking wordengebruiktals drinkwater.Maarthansishet
duidelijk geworden datzeker de bovenste 20 meter van dit
grondwater door demensbeïnvloed is.Omdat indeNederlandsepleistocene zanden debufferendewerkinggering is,leidt
in onze zandstreken de zuurheid van de neerslag ook tot

verzuring vanhetgrondwater; in sommige gebieden is deze
verandering reedstoteendiepte van 20meter beneden het
freatischvlakwaartenemen.
Wijhebbengezien dat neerwaartse verplaatsingen van deze
orde van grootte zeerwelmogelijk zijn.Maarbehalve deze
neerwaartse verplaatsing,kunnen ook horizontale stromingen
stoffen vandeenenaar deandereplaatsvervoeren. Zijn de
vertikalebewegingen vooralbelangrijk bijvervuilingendie
afkomstig zijnuitverspreide bronnen,zoalsdeneerslagof
delandbouw,dehorizontale verplaatsingen zijn vooral van
betekenis bijpuntbronnen zoals vuilstorten en bij lijnbronnen zoalsverkeerswegen.Dezeverplaatsing isbijzonder
eenvoudig tevinden uiteengemakkelijk temetengrootheid,
hetelektrischgeleidingsvermogen van het water. Zo isdit
geleidingsvermogen in de buurt van een verkeersweg vaak
duidelijk verhoogd doorhet zout dat indewintergestrooid
wordtombijvorst degladheid te bestrijden. Toch is deze
horizontale verplaatsing inonsland in de regel zeertraag
envergteenafstand van slechts 50tot100meteralenkele
tientallenjaren.
Ditlijktgeruststellend, maar is het tochniet.Hetduidt
erimmersopdatdeverblijftijd vanhetwater indebodemenzeker indezeerdikke watervoerende pakketten,dieons
land kenmerken - bijzonder lang is.Vervuild grondwater
blijft dan ook zeer langetijdvervuild,ditintegenstellingtotoppervlaktewater.
Als een rivier dooreenongevalverontreinigd isgeraakt en bij de Rijnkomtdat helaas nogal eens voor - dan kan
daaraan reedsnakortetijd,eenweekongeveer,weer bruikbaar waterwordenonttrokken.Zomoethetinlaten van water
uitdeLekbijVreeswijk,tenbehoeve vandevoorziening van
West-Nederland metdrinkwater, soms enige tijd worden gestaaktwegensvervuilingvanderivier.Maarmeestal kan de
winning naenkeledagenweerwordenhervat.Grondwaterdaarentegen isinditopzicht veel kwetsbaarder: een pompput,
diedoorvervuiling wordtgetroffen,moetwordengesloten.
Juist indezegevallen zijn de eerder genoemdeberekeningen
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vandestromingenvanbijzonderbelang:kunnenzijinderdaad
de verschijnselen goedbeschrijven of hebben de onregelmatigheden in de bodem daarop eentegrote invloed?En zo
ja,hoekunnenwijdandergelijke onregelmatigheden opsporen
enopnemen inonzemodellen? Hier ligtdemoeilijkheid niet
zozeer indebeschikbaarheid van rekenmethoden,maar inhet
onderzoek tevelde.
Wiezaltotinbijzonderheden kunnen vaststellen hoegrove
enfijne laagjeselkaar afwisselen en of deze laagjes ver
doorlopenofdaarentegen alspoedigeindigen?Erzijnenkele
belangwekkende studiesopdit gebied verricht,maardetoegankelijkheidvandiepewatervoerende paketten isnueenmaal
beperktengoedemeetmethoden ontbrekennoggrotendeels.
Nogmoeilijker isdebeschrijving vandewaterbeweging inde
onverzadigde zonevan de bodem, boven het grondwater. De
bewegingswetten zijnhierinzosterkemateniet-lineairdat
hunuitwerkingmoeizaam verloopt. Zelfs bij toepassing van
numerieke rekenmethoden stuitmen somsoponverwachteinstabiliteiten indeoplossingen, die alleen bijgebruik van
zeerkleine tijdstappen tevoorkomen zijn. Men moet altijd
eenvergelijk sluiten tussen de nauwkeurigheid, destabiliteitendebenodigde rekentijd.
Erzijnvelevoorbeelden vandergelijke modellen,waarvanik
hier alleenhetdoor Feddes ontwikkeldemodelSWATREenhet
modelMUSTvanDeLaatwilnoemenalseengeslaagd compromis
tussenbehoeftenenmogelijkheden. Voor Nederlandseomstandigheden ishetdaarbij belangrijk dat ook de invloed van
hetgrondwaterkanwordenmeegenomen,terwijl anderzijdsook
de uitwerking vandeonverzadigde processen op dit grondwaterbeschrevenkanworden.
Eenuitbreiding vaneendergelijk model totdeverplaatsing
van opgeloste stoffen ligt voor dehand,hoewel deeerder
beschreven onregelmatigheden, die zelfs in zandgronden
optreden, daarbijmoeilijk in rekening te brengen zullen
zijn.
Maar genoeg over dit onderwerp; er zijn andere schalen
waarmede dehydroloog temakenkrijgt.Zoiserdenationale
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waterhuishouding:hoegaanwijommethetwaterdat ons ter
beschikking staat? Indelaatste decennia isdaarveelvuldig
aandacht aan besteed. De maatschappelijke ontwikkelingen
weerspiegelen zich duidelijk in de nota's die over dit
onderwerphandelen.De tijd van ongebreidelde,zelfsexponentieel veronderstelde groei op alle gebied,totdebevolkingsaantallen toe,uit het eindvandejarenzestig leidde
totgrootseplannen.Daarentegen bracht de sobere tijd van
dejarentachtignog welveel studiesmaarweinig uitvoering
eneenveelgrotereaandacht voorhetbeheer vandebestaande middelen. Wat de landbouw betreft hebben deze studies
duidelijkaangetoond datdezebedrijfstak veruitdegrootste
belanghebbende isbijeengoede waterhuishouding.
Wijhoren vande zijde van hetnatuurbeheernogweleensde
klacht datNederland geheel verdroogd is,datdewaterpeilen
veel telaagzijngeworden.De klacht isterecht voorzover
hetdefloraenfaunavannatte terreinenbetreft;dergelijketerreinenzijn immersinde loop van deze eeuw sterkin
omvangafgenomen.
Maar de verdroging strekt zich niet uit tot de intensief
gevoerde landbouw.Hetzijnjuist degrotebelangenvandeze
bedrijvigheiddietotdegenoemde veranderingen indewaterhuishouding hebbengeleid.Tekortenaanwater,die innormale en vooral in droge zomers optreden,worden daarbijin
steeds toenemende mate door kunstmatige beregening opgevangen.
Hoewel veleberekeningen aantonen datberegening inonsland
niet of nauwelijks rendabel is en hoewel de laatste zeer
drogezomeralelfjaargeleden voorkwam,breidtdeberegendeoppervlakte zichnogsteeds uit.Overigenszijnhetniet
steedsdedieperepeilen,diehetverdwijnen vankenmerkende
plantengroei hebben teweeggebracht,maarevenzeer dezwaardere bemesting. Of de te verwachten extensivering in de
landbouw een tegengestelde invloed uitzaloefenen is niet
zeker,maar ikverwachthetniet en zeker niet in diemate
dienodig zouzijn om de vroegere toestandentedoenterugkeren.
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Landbouw,natuurbeheer en openbare watervoorziening zijn
alle gebaat bij een voldoende beschikbaarheid van goed
water,maar zijkennentochvooral,door hunsterkverschillende eisen,eengrote tegenstelling van belangen. Het is
eentoernooiveld metdriegoedeploegen vandeelnemers,maar
detijdontbreektmijomeenuitvoerig verslag tegevenvan
hetgeen zichdaarafspeelt.
Overigensstaaterbijnawelaltijd ietsindekrantoverde
Nederlandsewaterhuishouding: het onderwerp lijkt evenonuitputtelijk alshetweer.
Zienwijwatverder dan het eigen land,zijnerdanontwikkelingen,dievergelijkbaarzijnmethetgeen inNederland is
geschied op het gebied van de waterhuishouding? Hierbij
moeten wijnatuurlijk inhetoog houden dat de omstandigheden,ookdehydrologische,in het buitenland vaak geheel
anderszijn.Nietalleen onze polders zijn uniek;ookonze
zandstreken, waar de landbouw listiggebruikmaaktvan het
ondiep voorkomende grondwater, vinden in het buitenland
nauwelijkshunevenbeeld.
Wijkennendaarentegen geen goedontwikkelde karstgebieden,
geen stuwmeren,stortbeken ofgrotewaterkrachtcentrales.In
vlakke gebieden elders ter wereld voelen wij ons beter
thuis. Opvallend is hier dat in dergelijke vlakten een
maatregel alsdedrainage van landbouwgronden thansop zeer
grote schaal wordt toegepast. Het doel daarvan is niet
zozeereenovermaataanwater te voorkomen, maar eerder om
dedreigende ofreedsvoorgevallen verzilting tegentegaan.
Zo wordt ophetogenblik indeNijldelta en de Nijlvallei
van Egypte jaarlijks het grootste areaal ter wereld aan
drainagewerkenuitgevoerd.Dekennisenbelangstelling, die
inbeide landenopdit gebied aanwezig isheeftnietalleen
geleid toteenuniekeEgyptisch-Nederlandse samenwerking bij
de uitvoering van deze werken, maar ook tot gezamelijke
studies over de waterhuishouding van dit land, dat alle
water moetbetrekken uiteenbron:deNijl.
Tenslotte wilikunog veelverder meevoeren oponzetocht.
De ruimtevaart isindezeeeuw begonnen, maar is nog even
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primitief alsdescheepvaart vandeFeniciersvergelekenmet
dehuidige.Tochheeftzijal veel kennis opgeleverd,vele
raadsels opgelost en ons uiteraard nog veel meer nieuwe
opgegeven.Terwijleen goede twintig jaargeledenhetvoorkomen vanwateropaarde reedsbehoorlijk was beschreven daarover is,behoudensenkelebijzonderheden,weinig nieuws
meeraantoegevoegd -overandereplanetenbestonden slechts
wildegissingen.Steeds meer blijkt hoe onze eigen wereld
eenbijzondere plaats inneemt onder haar soortgenoten:met
haar kern van ijzer,haar verschuivende vastelanden en
oceanen.Tweederde vanhet oppervlak bestaat uit zeewater
en het overige gedeelte, het vasteland, wordt snel en
ingrijpend vervormd onder invloed van stromend water. Van
onze Maan is reeds lang bekend, dat stromend water als
vormende kracht ontbreekt enwijweten nu zeker dat onze
begeleidster inhetgeheelgeen water bevat en waarschijnlijkooknooitbevatheeft.
Geenoordduswaareenhydroloog zijnprofessiekanuitoefenen,evenmintrouwensalsopMercurius,waarookgeenwater
tebestuderen valt,laatstaanteregelen.OnzezusterVenus
leekeerstaantrekkelijker,er is een dichte atmosfeer,er
is nog meerbewolking danin de afgelopen zomer in Nederland. Maar sinds wijweten dat indiebroeikasdetemperatuur vandebodembovenhetkritischepuntvanwater ligten
ookdatdezeerdichteatmosfeer wel veel koolzuurgas,maar
vrijwelgeenwaterdamp bevat,kunnenwijookdezezusterwel
vergetenalswerkterrein.Er zijn zeer dichte wolken,maar
geenwolken zoalswijdiekennen;alshet regent,regenthet
zwavelzuur.
Voor water moetenwijverder van huis. De manen en ringen
vanJupiterenSaturnusbevatten dezestof ingrotehoeveelheden, deringvanSaturnusbestaat zelfs grotendeels uit
brokken ijs.Maar het iser zokoud datdit ijsnauwelijks
verdampt endateen ijsbrok zich gedraagt als bij ons een
kiezelsteen: het duurt heel lang voordat hij in damp is
opgegaan.Stenenzijn voor de petrologen,eenhydroloogkan
erweinigmee.
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EnderodeplaneetMars? Hoe heb iknietalsjongengenoten
van deverhalenoverkanalen,gegravendoordebewoners van
eenuitdrogende wereld,kanalen die smeltwater vandepolen
dooronmetelijke woestijnen leidden naar warmere gebieden,
waarbevloeide landbouwwerdbedreven.Enzoalshetwelmeer
gaat bijgrote bevloeiingsprojecten, zelfs sociologische
beschouwingen ontbrakenniet:debeschaving zoueenvormvan
onderlinge eensgezinsheid kennen die op onze planeet nog
altijd verre tezoekenis.
Jammer dat het niet waar bleek tezijn:dekoude woestijn
Hars kent geen vloeibaar water en in de dunne atmosfeer
bevindt zichslechts zeerweinig waterdamp.Wel ligterijs
aan depolen,koolzuursneeuw enbevrorenwater enmisschien
komt er onder hetuitgedroogde oppervlak nog een aanzienlijkevoorraad ijs voor in debodem.Erzijnalthanssterke
aanwijzingen, dat er wel water isgeweest endatdit ook
gestroomd heeft:drogebeddingen zijn zichtbaar, diesprekend gelijken opdergelijkebeddingen in onze woestijnen.
Geen kanalen of bevloeiingswerken, maar dus toch in de
toekomst nogenig werkvooreennieuwsgierig hydroloog met
buitenaardse aspiratiesenhistorische belangstelling.
Toch zullenwijonze aandachten vindingrijkheid voornamelijk opdeeigen planeet moeten richten. Daar isoverigens
nog genoeg te doen. Nieuweenwaarschijnlijk onverwachte
gezichtspunten envraagstukken zullen zich aandienen, ook
tenaanzien vanwatergebruik en waterbeheersing indelandbouw in de breedste zin.Hetverheugt mij dan ook dat de
aandacht voor de natuurkunde van de bodem, deagrohydrologie, de hydraulica en dehydrologie in het algemeen in
Wageningen behouden zal blijven.Wijhebbenerimmers een
belangrijk veld vantoepassing voor.Ikwil danookeindigen
metdewensdateennauwer samengaan van de genoemde deelgebieden deverdereontwikkeling van het gehele vakgebied
bodem enwater tengoede zalkomen.Moge het spoediggelukkendaartoedenoodzakelijkevoorzieningen tetreffen.
Ikdankuvooruwaandacht.
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