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Inleiding.
getwijfeld hebben enkelenonder uvanmiddag te 12-.26h.
mededelingenvoor Land- enTuinbouw,waarin als hoofderdeel hetweeroverzicht van het KNMI gehoord.Aangelen
le

^ e ontwikkeling vande synoptische situatie sedert-

n geenverrassende wending heeft genomen,horen genoemenkelingen inhet komende halfuur geen nieuws enzou-

e

n derhalve nukunnenvertrekken om iets nuttigers te

°

aan

Ve

n . Demeerderheid vanmijn toehoorders zal vandaag nog

doen.De ervaring leert echter dat dezen zullen blij-

geenweerpraatje hebben gehoord, trouwens ook gisteren
ni

et. Want waar ik totde eerder genoemde minderheidsgroe-

pering behoor die zichmoeizaam door een stroom van jobsCl

jdingen en sportnieuws worstelt om aan het eindevan het

journaal of deTagesschau hetweeroverzicht tekunnen volgen, zet dezemeerderheid deTV nade sport af.Degedragsverwachtingvandezemeerderheid zoudus kunnen luidenopstaan envertrekken,evenals voor deminderheid.
Twee geheel verschillende synoptische situaties die tot
dezelfde verwachting, n.l.vertrekken,aanleiding geven.
De ervaren praktijkman weet echter dat beide groepen zullenblijven,derhalve toch twee gelijke verwachtingen,
die geen vanbeide strokenmet het eenvoudige model.De
situatie indeWeerkunde lijktmeer op het gegevenvoorbeeld danudenkt.Modellen leiden tot weersverwachtingen

dieniet altijd uitkomen.Onze modellen zijn dus kennelijk
tesimplistisch.Meestal moet de ervaring dewegwijzen
omdeuitspraak van demet behulp van veel door sommigen
alsmoeilijk beschouwde natuur-enwiskunde verkregenmodellen teverbeteren.Het zijn niet alleen deze overwegingen geweest diemij ertoe gebracht hebben uopdeze dag
inplaats van u tevermoeien met eenwat zwaarwichtige
rede,naar ikhoop teontspannen met een luchthartig weerpraatje.
Sedert 9maart 1918 isdeweerkunde eenonderdeel van
het studiepakket vandeLH geweest,tot inde zestiger
jaren zelfsvoor alle studenten eenverplicht vak.Toch
was er geen afzonderlijke leerstoel voor dit onderdeel
der natuurkunde.Hoewel tegenwoordig niet alle studenten
meer vandemeteorologie kennis behoeven tenemen,werd
in1976 toch door een daartoe ingestelde structuurcommissievoorgesteld eenafzonderlijke leerstoel op terichten.
Nog hetzelfde jaarhechttedeMinister vanLandbouw zijn
goedkeuring aandit doordehogeschoolraad overgenomen
voorstel. Blijkbaar wordt het onderwijs indeweerkunde
enomgevingsnatuurkunde zwaarder gewogen dan inde zestig
voorafgaande jaren.Ikwildaar graagwat op ingaan.Ik
zaldaartoe eerst opde inhoud enhet belang vanhet vak
ingaan,vervolgens stilstaan bijhet gebruik dat ervan
gemaakt kanworden om tenslottehieruit enkele gevolgtrekkingen tenaanzien vandemeteorologische activiteitenvan devakgroep temaken.Omueraan tehelpenherinneren datmijn leeropdracht inhoudt dat ikmeteoro-

°gie tendienste vande landbouw bedrijf, zal ik enkele
beweringen toelichten aan een proces dat indebelangstelling van zowel meteoroloog, landbouwkundige,natuurbeheerder alsboer staat,n.l.deverdamping vanwater
door een plantendek, het mag een gewasmaar ook eennatuurlijke vegatie zijn.

Als eerste punt dan nu de inhoud enhet belang van
hetvak.
He
We

t zal uniet zijn ontgaan dat de afsplitsing vande

erkunde met een kleine naamswijziging gepaard isge-

gaan en tevens een extra stuk natuurkunde heeftmeegetrokken.Het eerste deel van de leeropdracht "de landbouwweerkunde" interpreteer ikals alle meteorologie
voor zover van belang voor enig inWageningen gedoceerd
va*.Maar het tweede deel,de omgevingsnatuurkunde,hoe
dit inverband tebrengen met demeteorologie? Onder
hetweer kunnen weverstaan de totale fysische beschrijving van de atmosfeer opéén plaats en tijd.Voor ieder
levend of dood voorwerp isdit nu tevens de natuurkundige toestand van zijn omgeving,ende natuurkundige toestand vandevoorwerpen zelve ishier sterk vanafhankelijk.Men denke indit verband aandevele processen
die nodig zijnomde temperatuur van eenwarmbloedig dier
op peil,d.w.z.boven5fbenedende temperatuur vande
omringende lucht tehouden.Voorbeelden dat hier problemen
zijn liggenvoor het grijpen,bijvoorbeeld hoe kanmen
schapenhouden inde zonbij een luchttemperatuur van 50C

zonder dat zij incomaraken,enwaarom verdrinken kippen
bijdeze temperatuur soms inhun eigenvocht inbijv.de
kuststreek van SaoudiArabiëmaar nooit inCentraal Iraq?
Inde plantenwereld kande afhankelijkheid vandelevensprocessenvan electromagnetische straling vanverschillende golflengten,van de spanningvanhet celvocht envan
deworteltemperatuur, alsvoorbeeld dienen.Opditmoment isvoor ons echter vanmeer interesse dat de fysische toestand vande lucht ook sterkvande aanwezigheid
eneigenschappen vanvoorwerpen afhangt.Een extreemgeval isde aanwezigheid vanhet aardoppervlak zelf.Het
isnietvoor niets dat om 5.45 h. en 6.45 h. alweer ten
behoeve vanLand- enTuinbouw eenapartweerbericht wordt
gegevenvoor deNederlandse kustwateren enhet IJsselmeer.
Hetmaakt voor hetweer blijkbaar verschil uit ofhet
aardoppervlak bedekt ismet enkelemeterswater ofniet.
Maar ook subtielereverschillen zijn goed merkbaar.Op
eenvoorjaarsdag lekker inde zonuit dewind gaanzitten,
of op eenmooie zomerdag de schaduw op te zoeken zijn
duidelijke voorbeelden.Wekomen ophet terreinvanhet
microweer waarover reeds ruim 50jaar geleden eenuitstekende verzameling vanbeschrijvingen het licht zag,
n.l. het sedertdien herhaalde malenbijgewerkte boek
"Das Klima der bodennahen Luftschicht"vanRudolf Geiger.
Dat hier over klimaat enniet overweer gesprokenwordt
is slechts eenbijkomstigheid. Demicroklimatologiebestudeerde vooral de toestand vande atmosfeer tengevolgevandenabije aanwezigheid vanvoorwerpen. Hoewel

an

de onderlinge beïnvloedingvan verschillende voor-

rpenalsbijv.verschillende plantenbladeren nogweinig
ekend is,raakte tochvooral de interactie metdeverder
verwijderde atmosfeer,de relatie met hetweer dus,teveel opde achtergrond. Laat ikdit nu aandehand van
ne

t gekozenverdampingsproces toelichten. Voor hetver-

dampenvanwater isenergie nodig.Welnu deplantenbladerenontvangen eenbelangrijke hoeveelheid energie inde
vormvan zonnestraling. Deze stralingwordt tendelegeabsorbeerd enhoofdzakelijk gebruikt omde plant teverwarmen enomwater teverdampen. Dat verdampen vindt
grotendeels indehuidmondjes plaats,vanwaar dedamp
door eenmoleculair diffusieproces buitenhet bladgeraakt,waar het transport verder door luchtstroming
wordt overgenomen.De luchtstroming heeft eengrillig,
zogenaamd turbulent karakter en isvoor hetwaterdamptransport zeerveel efficiënter danhet moleculaire
diffusieproces.Tengevolge vanhet efficiënte turbulente
transportmechanisme enerzijds ende korte afstanden van
devoorwerpen inde plantenlaag, lijkt het verantwoord
ineerste instantie debegroeiingslaag ende erboven
gelegen atmosfeer afzonderlijk tebeschouwen, ietswat
indemicroklimatologie gebruikelijk is.Wat isnu in
het plantendek het geval? Deverdamping zorgt voor een
toenamevandewaterdampspanning endaarmee voor een
afnamevandeverdampingssnelheid. Een efficiënt transport betekent enerzijds datdewaterdamp over een grote
hoeveelheid luchtwordt verdeeld,dus de toenamesnelheid

isklein.Anderzijds betekent het een grote interactie
tussendebladeren.Ook plantendelen dienog weinig
straling ontvangen zullen alwelmet deverhoogde dampspanningwordengeconfronteerd. Behalve dewaterdamp
wordt ookdewarmte snel afgevoerd.Verwarming van de
bladeren betekent een toenamevan deverzadigingsdampdruk indehuidmondjes enderhalve een toenamevan de
verdampingssnelheid. Dezewordt weer geremd door de
snellewarmteafvoer,maar deze remming wordtweer beperkt
door de snelle interactie tussendebladeren.Welk effect
overheerst isniet alleenvanbelang voor de totale gewasverdamping,maarvooral ookvoor de toestand van gewasonderdelen. Bekend isbijvoorbeeld datbij zonnig weer
eendoor dauwbevochtigd gewas het eerst bovenin opdroogt,
terwijl op eenkoele donkere dag nawarmweer opdevoorafgaande dagenhet gewas onderin soms eerder droog isdan
inde top.Inkassenkomt het bijkomkommers zelfs veelvuldig voor dat 'sochtends bij inzettendeverwarming door
opgevangen zonnestraling,deplanten die totdat tijdstip
droogwaren,onderindoor condensatie natworden,wat
veelvuldig totbotrytis aantasting aanleiding geeft.De
transportprocessen ineengewas zijn echter nog zo slecht
bekend dathet nognietmogelijk ismeer lanqualitatieve
uitspraken tedoen enookdat luktnog langniet altijd.

Latenwenudeaandacht opdeatmosfeer richten.Debovenhet gewas uitgebrachte waterdamp wordt gemengd,eveneensweer turbulent, indeonderste luchtlagen.Deaan-

duiding onderste kanbetekenenenkele tientallen meters
totverscheidene kilometers.Dewaterdampspanning neemt
ookhier toe,zijhet gewoonlijk langzamer dan inhet
gewasmaar gedurende de dag toch duidelijk merkbaar,
"edikte vande laagwaarover gemengdwordt,ookwel
m

englaag genoemd, ondervindt gedurende dedagvaak wij-

ziging.Dit kan tot gevolg hebbendat de eigenschappen
vande atmosfeer vlakbij de grond inde loopvandedag
veranderen opvoor de leek onverwachtewijze.Vaakwordt
danmeteen aanadvectieve aanvoer van luchtmet andere
eigenschappen gedacht. Zokomthetbijhelderweer in
droge polaire luchtmassa'snogal eens voor dat 'smorgensdebovenlucht droger isdandeonderste paarhonderd meter. Indat geval neemt inde loopvandedagde
waterdampspanning bovenhet gewas af,ondanks devoortdurende toevoer vanwaterdamp.Tochmag nietoveraanvoervandrogere lucht gesprokenworden,althans niet
inde gebruikelijke betekenis vanhorizontaal transport.
Tot zover de afzonderlijkebeschouwing vanvegetatieof
gewas en atmosfeer.Maar erwordt voortdurend lucht in
de plantenlaag met lucht erbovenuitgewisseld. Het is
zelfs zo,dat de atmosfeer niet ophoudt bijde topvan
de plantenmaar debeweging vande lucht tussendeplantenals eenvoortzetting vandebewegingen erbovenbeschouwd moetenworden.Gemiddeld komtde indringende
luchtuiteraard van eenbovenwindse plaats,maar het
werkelijke uitwisselingsproces verloopt erg grillig. Nu
eens komtde indringende luchtvan eenop enkele meters

bovenstrooms gelegenplaats enhad juist het gewasverlaten.De dampspanning indebegroeiing wordt danmede
bepaald door deverdampingssnelheid gedurende korte tijd
op genoemde korte afstand.Een anderemaal komt de lucht
vanbovenuit demenglaag rechtstreeks naar beneden en
duikt debegroeiing in.De gemiddelde verdampingssnelheid
van eengroot gebied bovenstrooms over een langere tijd
heeft danhoogstens invloed.Devanbovenkomende lucht
heeft een groterehorizontale snelheid.Het karakter van
het geheugen enwindsnelheid kunnenblijkbaar gekoppeld
zijn.Deherkomst vande lucht op éénplaats fluctueert
met de tijd maar niet ongeordend.Dit is een gevolg van
waarschijnlijk zeer systematisch optredende structuren
inde turbulente stromingvande grenslaag.Niet alleen
opverdamping,ook opwarmteoverdracht zet dit gedrag
zijn stempel.Warmtebeeldenverkregenmetbehulp van Infrared Line Scanning uit eenvliegtuig vertonen vaak grote temperatuurverschillen tussenpercelen,die plotseling
voor enkeleminutenvervagen.Verspreiding van anderebestanddelenvande lucht,zoals C0„, envreemde als luchtverontreinigingen aangemerkte stoffenvindt eveneens door
dit gecompliceerde nogmaar zeer tendelebegrepen turbulente transportproces plaats.
Men zouverwachten dat,waar boven grote gebiedende
verblijfstijd vande lucht lang enbovenkleine gebiedenkort is,advectievooral indebelangstelling van
dekleinschalige toepasser staat.Het doet inditopzichtmerkwaardig aandatdemeteoroloog pratend over
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gebiedenvanbijvoorbeeld 10 à 10 km vaakmeeraanachtvoor advectie danvoor verticaal transportheeft,
erwijlde cultuurtechnicus met belangstelling voor een
Perceel van 0,01 km advectieve processenveelal als
ni

et ter zakedoend wegwuift. Dit isniet altijd gerecht-

vaardigd.
ziet,dieverdamping ismaar een gecompliceerde zaak.
°everschillende processen inde atmosfeer zijn inhoge
mate gekoppeld,niet lineair, terwijl statischeverdelingenzeer scheef zijn.Hetwerkenmet gemiddeldewaarden over langere tijden inéén formulevoor verdamping
isdanook opde eerste plaats alleenmogelijk door van
aanpassingsfactorengebruik temaken enheeft eensterk
empirisch karakter.Nieuwe inzichten incoherente structurenvan turbulente grenslagen doenvermoedendat,hoewel in zijn algemeenheid de turbulente afvoer vanwaterdamp gemiddeld toeneemtmet toenemendewindsnelheid,gedurende een tijdvakvanbijv. eenuurdegrootsteafvoer plaats vindt incirca 10%vandeze periode bij
lagewindsnelheid, enniet gedurende de tijdwaarinde
wind op zijn sterkst is.Inhet gewas ishet omgekeerde
misschienwaar,dat daardeverdamping juist het grootst
isgedurende de tijd vande sterkstewind. Onderzoek
naar deuitwisseling ineenbegroeiing bevindt zich in
eenbeginstadium. Zowel theoretisch als instrumenteel
moeten nog grote problemenworden opgelost.Het zalu
nuduidelijk zijndatweer enomgevingsnatuurkunde in
één ademgenoemd dienen teworden endathetmicromete-

orolgisch onderzoek door deveronachtzaming vanderelatiemet hetweer inhet slop dreigt teraken.

3.

Iknoemdehet empirisch karakter van gebruiksformules endat brengtme ophet tweede punt,hetgebruik vanhetweer.

Weer is eenwat vage term,waaronder deverzameling van
momentane fysische toestanden alsbewolking,windrichting, temperatuur,vochtigheid ennogveelmeer als ook
hetverloop ervan inde tijd zoals het optredenvanwindvlagen enprocessenwaarvan "het regent"eenvoorbeeld
is,wordenbegrepen.Maar erwerd ondanks devaagheid
vanoudswat mee gedaan!De jager kende uit ervaring de
gedragingenvanhetwild bij uiteenlopende weersituaties
enhijwist daar gebruik van temaken ook envoor de
veehouder geldthetzelfde.De akkerbouwer realiseerde
zichde afhankelijkheid vanhetweerwaarschijnlijk altijd nogveel beter.De gunstigste zaaitijd endebeste
tijd voor eenbepaalde grondbewerking hangenvaakmet
ervaringen aangaande hetweer samen.Hoewelvelegedragsregels niet uitsluitend door hetweer bepaaldwerden,
was men zich ervaak niet eensvanbewust dat deervaringmetweer ofklimaat ietsvandoenhad.Menkanzich
afvragen of door dekomstvandeonderzoeker-landbouwkundigeveel isveranderd. Demiddelenvande onderzoeker
verschillenvandievandeboer.Hijkanop grote schaal
metingenverrichten.De overeenkomst isgelegen inhet
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itdat er enerzijds sprake isvanhetweer alsprimaiveroorzaker van fysische eigenschappen enprocessen,
nderzijdsvanhet effect,bijv. eengewasopbrengst,of
e
e

verdamping van een stroomgebied. Deze rechtstreekse

latiewordt door deboer gebruikt,maar ookdoor de

uizen-of stallenbouwer ofdoor deplanoloog diedeinu
Zo

striedusdanigwil situeren datbestaande woonwijken
minmogelijk lastvanuitgestoten stinkende gassen

hebben.Daartoewordenmeteorologische grootheden samengevat totklimatologische groothedenwaarbij sommige
situaties,vaak rekenkundig gemiddeldewaarden,het etiket normaalwordt opgespeld enerworden kansverdelingengemaakt. Statische modellenworden gebruikt omrelaties tussenweersfactoren eneffecten teformuleren.
Somswordt er zelfsvanmodellen gebruik gemaaktwaar
enige fysica aan tengrondslag ligt.Een onmiskenbaar
voordeelvandezemethoden isdat ervaringsoverdracht
snel enobjectief plaats kanhebben. Inde literatuur
blijkt datdeze activiteiten inhet algemeenwordenaangeduid met landbouwmeteorologie enbiometeorologie.Namen alsmeteorologische landbouwkunde en meteorologische
biologie zoudende activiteitenvandezebedrijfstakbeterweergeven. Het is immersdedeskundige ophet gebied
vanhet effect dieprobeert teachterhalenwat derelatiemetdeoorzaak is.Het systematisch waarnemen vande
effecten,ofdat nudegezondheidstoestand vanvee ofde
met behulp vaneensnuffelpaal bepaalde concentratie van
een contaminant betreft en trachten relaties vast te
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leggenmet omgevingsfysischeverschijnselen, isen
blijft eengoede zaak. Helaas komt het vaakvoor dat
weinig zinvolle fysische groothedenworden gemetenof
weinig belovende relaties wordenbepaald.Hoevalt dat
teverklaren? Latenwe daartoe de aandacht weer opde
gewasverdamping richten.Verdampingssnelheid van een
gewasvalt nogniet rechtstreeks temeten enhet indirect
meten isenblijft eenhachelijke zaak.Hetverdampingsproces zelf is immershet nettoresultaat vanhetpasserenvanwatermoleculen door eenpotentiaalbarriere in
tweerichtingen.Hetmetenvanhet transport boven
het gewas gaatnogmaar zéér gebrekkig, inhet gewas is
het nogniemand gelukt.De ervaringvande irrigatieboer
isdan ookveeleer datbijv. lucerne dehoogste opbrengst
geeft bijhogewatergift,aardappels bij een lagere,dan
datdeverdamping van lucerne zoveelhoger danvan aardappels zou zijn.Misvattingen zowel dat eendennenbos
per jaarminder zouverdampen dan een eikenbos ofdatde
hogereverdamping van een fijnsparbos dan eenbeukenbos
het gevolgvan interceptievan regen zou zijn,demonstrerenookhet tekort aanfysische kennis,maar daar gaat
het deboer ende landbouwkundigeookniet om.Hijwil
echtermeerdanalleen gedragsregels uit klimatologische
ervaring afleiden.Hijwil zijnkennis overplantennaar
gebieden of tijdenwaar hijnog geen ervaring heeft.Hij
wilvoorspellen endaartoe isnodig datmeer bekend is
dan empirisch gevondenbetrekkingen.De meteorologische
landbouwkunde,-milieukundeof-biologie ishier totnog
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slecht ingeslaagd endat behoeft niemand teverbazen.
ewandelde empirischeweg is immers niet de causale weg
ussenhetweer enhet effect.De causaleweg looptvia
"urkundige processen naar het object terwijl zichdan
n

het object vaak nog een aantal plant-ofdierfysiolo-

gischeprocessen afspelen,die tenslotte tot hetwaarge°nieneffect aanleiding geven.Het bestuderen vande eaueW e
Vln

g isnu bijuitstek hetwerkterrein vandeomge-

gsnatuurkundige.Hij tracht denatuurkundige processen

°P tesporen en tebeschrijven die totde fysische toestanden enuitwisselingsprocessen van hetobject leiden.
Gebrek aannatuurkundige kennis iservaak de oorzaak van
d

at de landbouwkundige demeteoroloog niet goed duidelijk

weet temakenwaar hijprecies behoefte aan heeft endan
Ee

lf maar gaatmeten,veelal oponjuiste wijze enmeton-

Juiste interpretatie.Denatuurkundige weet vaak nietwat
hijvoor hulpkanbieden omdat deobjectreactieshemtotaal onbekend zijn.Voor onderzoek houdt dit indat samenwerking tussendeobjectspecialisten endemeteorologen/omgevingsnatuurkundigen ingemeenschappelijke projectengeboden is.Alleenopdiemanier wordt hetmogelijk
vandeveel ruimere,zomenwil diepere ervaring,n.l.
vande fundamentele wettenvandenatuurkunde indenatuurkundige processen gebruik temaken.
Demeteoroloog stuit hier echter op grote moeilijkheden.
Iknoemde reeds dat eenhalve eeuwgeleden demicroklimatologievooral de toestand vande atmosfeer beschreef
waar die sterkdoorde aanwezigheid vanvoorwerpen wordt
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beïnvloed.We zagenook reeds dat dewaterdampspanning
inde gehelemenglaagdoorverdampingwordtbeïnvloed in
een goed meetbaremate.Bijdebestudering vandeweer-effectrelatiedoet zichdan ookdemoeilijkheid voor dat
de omgevingwordt beïnvloed door het object inafhankelijkheid vanhet effect.Totwaar reikt de omgeving?Metingenvlakbijhet object zijnmeestal onuitvoerbaar,
althans zeermoeilijk. Een schematische oplossing wordt
vaak gevonden door testellendatbijvoorbeeld deeigenschappenvande lucht op thermometer-meethoogteniet door
het oppervlakwordenbeïnvloed. Deomgeving isdandeatmosfeer buitendit niveau.Ditheeft totvruchtbare oplossingen geleid zoals deverdampingsformulevan Dalton
in 1802,waar ruim 30jaar geledenPenman zijnbeschouwingen grotendeels opbaseerde.Wijhebben reeds gezien
datvoor verderevooruitgang eenbeter gebruik vande
interacties tussen gewas enatmosfeer geboden is.Modellendieuitgaanvaneenkunstmatige scheiding tussenomgeving ende rest lenen zichhiertoe niet.Vlakbijde
objecten liggendemoeilijkheden primair opmeettechnisch
terrein.Eenvoorbeeld van eenwens t.b.v.verdampingsonderzoek: Hetmetenvanwaterdampspanningsfluctuaties
-3
ineenfrequentiegebied van 10 tot 100Hzmet eengevoeligheid van tenminste 0,1 mbbij eengemiddelde van
15mb,ongevoelig voor temperatuur,wind enstraling,met
een faseverschuivingvan tenhoogste 0,01 rad ineenmeet3
volumevan 1cm op eenafstand van 1cmvan eenbewegend
blad, zonder de fysische eigenschappen tebeïnvloeden.
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et
de

iseenuitdaging, ener zijnvelevandit soort,aan

Instrumentators.

Welke eisen stelt de gebruiker nu aanhetonderzoeksreSu

ltaat? Ketbehoeft geenbetoog datboeren, landbouw-

voorlichters,planologen,milieudeskundigen, hydrologen
en

noemmaar op zelf vanmeteorologische gegevens ge-

bruikmoetenkunnenmaken, zonder hulp of tussenkomst
Van

meteorologen, omgevingsnatuurkundigen ofmeteorolo-

gisch geschoolde onderzoekers.Daartoe ishet nodig dat
°ok resultaten van natuurkundig onderzoek ineenvorm
gegotenworden die gebruik voorbrede groepen mogelijk
maakt.Al naar de aard kandatbetekenen het leverenvan
rekenprogramma's ofvan een formule,van grafische Produkten als nomogrammen,kaarten of tabellen. Ditkanéénmalig zijn,bijv. eengoede verdampingsformule voor een
bepaald geval.Het kanbetekenen hetdagelijks bijleveren
vangegevens zoals nureedsmetde totale globale straling
als ingang ineenverdampingstabel voor kassengebeurt.
Het kanookbetekenen meer gedetailleerde informatie in
devormvanmaandoverzichten zoals nu reedsdoor het KNMI
endoor devakgroep sedert de laatste oorlogwordenverstrekt.Ook gespecialiseerde voorlichting over telefoon
of radio ismogelijk. Het isbijvoorbeeld heel goed denkbaar dat,indien erbehoefte aan zoubestaan,dagelijkse
ofwekelijkse verdampingscijfersvoor bepaalde gewassen
of stroomgebieden terbeschikking worden gesteld.Menbedenke echter dat alleendeomgevingsfysische kennis en
gegevens vandeomgevingsnatuurkundige verwacht magwor-
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den.Het effectbeoordelendient door de gebruiker zelf
teworden gedaan. Steldat er eens een 5-daagse verwachtingvoor neerslag énverdamping gegeven zoukunnenworden enhieruit zounuvolgen datde omstandigheden gunstig lijkenom eenvoordroogkuil temaken,danwil dit
bepaald niet zeggendat demeteoroloog deboeren aanraadt
omnumaar temaaien en in tekuilen.Of als deweersomstandighedenbijzonder gunstig lijken tewordenvoor de
vlucht van de gevreesdewondenveroorzakende vlieg,iedereveehouder onverwijld de spenenvan zijnpinkenpreventief tegenwrangemoetbehandelen.Ditbeoordelen is een
zaakvandeveehouders,veeartsen ofprovinciale gezondheidsdiensten.
Een goed gebruik kan echter alleenwordenverwacht als
de gebruiker zoveelkennis vandeweerkunde enomgevingsnatuurkunde heeft,dat hij instaat isde gebodenhulpmiddelen ook naarwaarde teschatten.Debenodigde kennis
zalhem onderwezenmoetenworden enditbrengtmijop
het laatstepunt,hetonderwijs.

4.

Onderwijs.

AandeLHworden geen studenten totnatuurkundigeopgeleid enhet zaluithet zoevengeschetste beeld danook
duidelijk zijndat het dus niet totdeprimaire taakvan
devakgroep behoortmeteorologen of omgevingsnatuurkundigen op te leiden.Uit hetzelfde beeld volgt echter ook
dat grote groepen studenten op eenofanderewijzemet
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natuurkundige eigenschappen vande omgeving temaken
boen.Het isdanook juist datvoor eenaantal studie1

chtingen eenverplicht basisvak Meteorologie enKlima-

°logie inhet rooster isopgenomen.Hetvalt tebetreuendat bijv.deVeeteeltrichtingen geen Meteorologie
of
w

Omgevingsnatuurkunde ophun programma hebbenstaan,

aar tochvele landbouwhuisdieren eendeelvanhet jaar

buiten lopen,het stalklimaat sterkmet hetweer varieert envele ziektenduidelijk weer-enklimaatafhanke1:L

Jk zijn.Eenkleine groep studenten zal totdemeteo-

rologischwat beter geschooldenwillen gaanbehoren.
Juist inverband met de samenhang ishet erg gewenst
vooral tezoekennaar gecombineerde afstudeeropdrachten
enpromotieonderwerpen.Het is immers niet alleenbedoeld meteorologische kennis op tedoen,maarvooralook
het te leren toepassen op eigenvakgebied. Reedsonderstreepte ikhetbelang kennis tehebbenvandemeteorologische situaties.Dit isalleenmogelijk indiende
synoptische situatie vanhet ogenblik bekend isengevolgd kanworden. Ikbendanook ergblij dat ditbinnenkort mogelijk is als resultaat van nauwe samenwerkingmet hetKNMI.Weerrapporten viade telex engrafische Produktenvia lijn enradio facsimile kunnendan
worden ontvangen.Hetverwerken vangegevens zal gebeuren
door eenmeteoroloog vande operationele dienst vanhet
KNMIdiebij onzevakgroep is gedetacheerd.
Hetkarakter vanhetmeteorologisch onderwijs alsondersteunend element kanverderworden doorgetrokken. Veel
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onderzoek bijdeLHheeft relatiemet hetweer.Ondersteuning indevormvanbijzondere weersverwachtingen
enwaarschuwingenwordt inprincipemogelijk.Het ligt
indebedoeling omdekomende jaren totuitvoeriger gespecialiseerde landbouwweerberichtgeving over radio en
telefoon tekomen.Overleg enonderzoek hierover met anderevakgroepenkan zowelvoor de samenleving alsvoor
het onderwijsvan groot nut zijn.Voor het ontwikkelen
vandezevoorlichting kan dezebijzondere samenwerking
met hetKNMIvan groot nut zijn.Hetbehoeft geenbetoog
dat demogelijkheden voormeteorologische opleiding van
studenten zeerveel groter worden doorhet inhuis hebben
van een stukjeoperationeel KNMI-werk. Het isvoor het
gebruik indepraktijk vanbijzonder groot belang dat ook
boeren, landbouwvoorlichters, technisch ambtenarenbij
waterschappen,milieudiensten envele anderen enigemeteorologische basiskennis hebben.Het isdaarom tebetreurendat hetmethet weerkundeonderricht bijMiddelbaar enHoger Landbouwonderwijsbedroevend is gesteld,
terwijl bijvele andereMBO enHBO opleidingen demeteorologie zelfsniet ophet lesrooster voorkomt.
Tenslottewil ikover inhoud van de tweede taak,hetonderzoek,graag iets zeggen.Hetvakgebied van demeteorologie enomgevingsnatuurkunde iszoenorm groot dathet
ergmoeilijk lijkt eenkeuze tedoen.Richtsnoer moet
zijndat een gekozen onderwerp veelmogelijkheden voor
gezamenlijk onderzoekmet anderevakgroepen inzichheeft.
Uitdebeschrijving vanhetverdampingsvoorbeeld zijn
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twee terreinen naarvoren gekomenwaar fundamentele
kennis nodig isomverder tekomen.Het eerste betreft
We

l de structuur vande turbulentie vlak bijhet aard-

oppervlak,omdegedachten tebepalenbijv., indeonderste 10meter boven gewassen.Dit sluit uitstekend
a

anbijhet onderzoek vanhet KNMI teCabauwmet behulp

vande 200mmast naar de eigenschappen vande onderste
200mvande atmosfeer. Eennauwe samenwerking isdanook
geboden enhierin isvoorzien. Theoretische behandeling
vanhet onderwerp alsmedewindtunnelonderzoek geschiedt
inNederland bij de afdeling Warmte en Stromingvande
TH teEindhoven. Ook hier isdus nauw contact gewenst en
eveneens aanwezig. Het andere onbekende gebied betreft
deuitwisselingsprocessen ingewassen.Hier sluit deinvloed van individuele obstakels als afzonderlijkegebouwen enhet gedrag vanopenbeplantingen zoals windsingels
bijaan.
Zulk onderzoek kan tendele ook inkassenverrichtworden.
Met het oog opbijvoorbeeld eenpraktische toepassing als
het voorkómenvande condensatie inhet gewas bij zonsopkomst isdit zeker demoeitevanhet overwegenwaard.
Eenvande grote problemen inzoweldemeteorologie als
devele toepassingen ishoe totuitspraken over eengebied tekomen,uitgaande van eenenkele puntwaarneming.
Demeteoroloog isgeïnteresseerd indewarmte- envocht5 2
uitwisseling bovengebiedenvan 10 km ,eenhydroloog
wil neerslag enverdamping kennenvan stroomgebieden
2
variërend van 1tot 1000km encultuurtechnici praten
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overwaterbehoefte of overschotten van percelen van 1ha
2
tot gebieden van 10km .Maar steeds moetmenblij zijn
2
over eenmeetpunt per 100à 1000km tebeschikken.Middelenom snel informatie over grote oppervlakken teverzamelenbieden teledetectiemethoden. Speciaal thermografische opnamenuitvliegtuigen en satellietenmoetenhier
worden genoemd. De stapvanwaarnemen tothetbegrijpen,
zeker inkwantitatieve zin,isgroot.Een lijnvanonderzoek naar het optredenvan nachtvorst isjaren geleden in
NIWARSverband gestart enverdient zeker tewordenvoortgezet.Er zijn aanwijzingen dat indirect uit luchtwaarnemingen enmogelijk later ook uit satellietwaarnemingen
vanhet aardoppervlak ondersteuning voor het onderzoek
naar structurenvande atmosferische grenslaag kanworden
verkregen.
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Dames enHeren,

Ee
v

n puntvan onderzoekmoet nogworden genoemd.Niemand

an uheeft de zaalverlaten,het causalemodel had het

verkeerd,hoewel errelevante processen ingebruiktwaren.Dewaarneming heeft geleerd dat het onder andere
omstandigheden afgeleide empirischemodel overdraagbaar
was. Kennelijk speelden processen een roldienietvan
tevorenwaren onderkend. Ook hier zienweweer datde
empirische relatie,zouwilt depraktijk,dewetenschap
dewegwijst.Latenwehetverbeteren vanhet causale
inzicht indit probleem aan sociologen overlaten,het
programmavan onzevakgroep isalmeer danvol.

Aanhet einde vandeze redebetuig ikmijn oprechte dank
aanHareMajesteit deKoningin voormijn benoeming tot
hoogleraar.Het Collegevan Bestuur zeg ikdankvoorhet
inmij gesteldevertrouwen.

Hooggeleerde Prins.Het verheugt mij zeer u,evenals mijn
beidevoorgangers,bijde aanvaarding vanmijn ambt te
kunnen toespreken.Gewoonlijk beseftmen als student niet
welke leermeester grote invloed heeft en laterwordt weinigmeer aan leermeesters gedacht.Umaakt opbeide punten
eenuitzondering.Nog steeds als ikvoor een schijnbaar
moeilijk probleem staprobeer ikmij intedenken hoeu
zichop zou stellen,omdat ikuit ervaringweet dat vanuit
dat standpunt deoplossing voor dehand ligt.
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Hooggeleerde DeVries.Gedurende 15jaar haddenwij bijna
wekelijks de gelegenheid over problemen te discussiëren
ensamen testuderen. Ikheb hiervan zeerveel geleerd en
ikheb er zeerveel goedeherinneringen aan,waarvoor ik
altijd dankbaar zalblijven.Ook demedewerkers van de
sectieWarmteoverdracht vandevakgroep Warmte en Stroming
van deTHEindhoven zeg ikdankvoor het feest dat zijmij
iedereweek opnieuwbereidden.

Heren ledenvandeRaad van Bestuur vande Nederlandse
Heidemaatschappij.Het getuigtvanwijsheid omnu reeds
ruim 24jaareen speurwerkafdeling wetenschappelijk onderzoek naarvoor het bedrijf vanbelang zijnde fundamentele
processen te latenverrichten.Demogelijkheden omnieuwe
door andere onderzoekinstellingen verworvenkennis toe te
passenworden sterkvergroot doorhet terbeschikking hebbenvan een eigenresearch laboratorium.

Herenmedewerkers vanhet KNMI. Gedurende ruim 30jaar
ben ikmet steedshogere frequentie van een toenemend aantalvan u tegast geweest.Steeds had iedervanu,vele
inmiddels gepensioneerden enoverledenen inbegrepen,belangstelling voormijn problemen.Meer enmeer kongesprokenwordenvan samenwerking, steedsmeer kreeg ikhetgevoel thuis enniet tegast tezijn.IkbendeopeenvolgendeHoofd Directeuren diedezeontwikkeling toestonden
hiervoor steeds bijzonder erkentelijk geweest.
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ilgfienvandeVakgroep Natuur- enWeerkunde. Een vakgroep
me

t eenondersteunende taak over een zeer breed gebied

heefthet inveleopzichtenmoeilijk. Eén gevaar zal ik
hiernoemen.Amperbegonnen aanhet bestuderen vandoor
anderevakgroepen aangedragen problemen,worden nieuwe
vragenvoorgelegd met het verzoek onderzoek voortijdig te
beëindigenenaandeoplossing vandemeest recente problemen tebeginnen.Dit kangemakkelijk leiden totversnipperingvanonzewerkkracht. Ingezamenlijk overleg moeten
we trachten dit tevoorkomen.

Dames enHeren studenten.Vele collegae geven er inhun
redeblijkvanhet gebruik uals laatste groep toete
sprekenminofmeer temoeten excuseren. Ikbeschouw het
alsde climax,omugaat het tenslotte,alle anderebelangen ten spijt.Debelangstelling voor hetmediumwaarinmen leeft isniet bijster groot,getuige het feitdat
hetweeroverzicht achter aanhet journaal isgeplakt.Ik
zal trachtenbijuallereerst enig enthousiasme tewekken.
Debegripshonger komt danvanzelf,bijhet stillen ervan
zal ikugraaghelpen.

Ikdank uvoor uwaandacht. Ikheb gezegd.

