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1 INLEIDING
In 1981 werd gestart met een proefveldonderzoek naar het
watergebruik en de groei van grasbijverschillendeniveausinde
water-enstikstofvoorziening. Develdmetingenvondenplaatsop het
Regionaal Onderzoekscentrum voor deRundveehouderij 'Aver-Heino'te
Heino (Overijssel )enwerdenbeëindigdin1984.
Deopzetvanhetveldonderzoekwerdreedseerdervastgelegd (VAN
BOHEEMEN en HUMBERT, 1983). Ookwerdalaangegevenwelkedifferentiaalvergelijkinguitgangspuntzalzijnbijdeberekeningenvandewaterbewegingen in debodemenwelkewaardenzullenwordenaangehouden
voordeindievergelijkingvoorkomendebodemparameters ( bodemwaterkarakteristiek en hydraulische doorlatendheid) (VAN BOHEEMEN en
HUMBERT,1985).
In deze nota wordt besproken op welke wijze voor de
proefveldsituatie de berekeningvaneentweetalafgeleidemeteorologischegroothedenisgeformuleerd. Hetbetrefthierde bepaling van
de open waterverdamping endepotentiëleevapotranspiratievangras
(10cmlang). Metingenvandiegroothedenhebbenniet plaatsgevonden
ophetproefveld,ooknietindenabijeomgeving.
Tothet formuleren van methoden voor de berekening van de
potentiëleevapotranspiratie isovergegaan,omdatineenlaterstadium
vanhetonderzoekzicheenbehoeftezalvoordoenaangegevensover de
potentiële evapotranspiratie. In dit verbandwordtgedachtaande
mogelijkheidomviaeenconfrontatie van gegevens over de actuele
evapotranspiratie metgegevensoverdepotentiële,inzichttekrijgen
indewerkelijkopgetredenvochttekorten.
Depotentiële evapotranspiratie van gras is in sterke mate
gecorreleerd met de open waterverdamping en de laatst genoemde
grootheidwordtdaarom vaak als referentie voor de eerstgenoemde
gebruikt. In verbandhiermedeisookgeformuleerdopwelkewijzede
openwaterverdampingkanwordenberekend.
InhoofdstukIIwordtaangegevenwelkemethodenzijngeselecteerd
voor het berekenen van de open waterverdamping endepotentiële
evapotranspiratie. InhoofdstukIIIwordt een beschrijving gegeven
vanhetcomputerprogrammaEVAPOTwaarindemethodenzijnverwerkt,ten
eindeeengeautomatiseerdetoepassingmogelijktemaken. Inhoofdstuk
IV wordteentoepassingvandeeerderbesprokenmethodengetoond. In
hetafsluitendehoofdstukVwordteensamenvattinggegeven.

2 GESELECTEERDEBEREKENINGSMETHODEN
2.1 Algemeen
Zowelvoorhetberekenenvandeopenwaterverdampingalsvoorhet
berekenen van de potentiëleevapotranspiratievangraszijndiverse
methodenontwikkeld. In dit hoofdstuk worden de voor toepassing
geschikt geachte methoden genoemd. Daarbij wordt vrijwelalleen
gesprokenoverde oorsprong van die methoden. Voor de preciese
formulering wordt verwezennaardedesbetreffende literatuurennaar
detekstvanhetlaterter sprake komende computerprogramma EVAPOT
(verkrijgbaarbijdeauteurs).

2.2 OpenWaterverdamping
Intotaalzijntweeberekeningsmethodengeselecteerdwelke
inNederlandgangbaarzijn:

2.2.1 BerekeningsMethodeVoorEo(MOW)Hetbetrefthiereentoepassingvande Penman-formule. De betreffendemethodeligttengrondslagaandewaardenvandeopenwaterverdampingdiedoorhetKNMIwordengepubliceerd in de afleveringen
vanhetMaandelijksOverzichtderWeergesteldheid (MOW).
Demethodeisoorspronkelijkontwikkeldvoorhetberekenenvande
open waterverdampingopbasisvandeoverdaggemiddeldenvandeluchttemperatuurenderelatieveluchtvochtigheid,hetetmaalgemiddeldevan
de windsnelheid en dewaardevanderelatievezonneschijnduuropde
betreffendedag(KRAMER ,1957). Volgensditconceptistot1971door
het KNMIgewerkt. Daarnais,zonderbijstellingvandediversecoëfficiëntenindePenman-formule,overgestaptophetgebruikvandeetmaalgemiddelden vandeluchttemperatuurenderelatieveluchtvochtigheid. Tercompensatiewordendealdusverkregenuitkomsten (diecirca
10%lagerliggeninvergelijkingtotdeperiodevoor1971)daarnaverhoogddoor,afhankelijkvanhetstationendebetreffendedecade, een
toeslaginrekeningtebrengen.
DeEo(MOW)waarden,zoalsdieinhet Maandelijks Overzicht der
Weergesteldheidwordengepubliceerd,zijnberekendvoordecaden. Deze
berekening geschiedt op basis van eerst middelen van de
meteorologische gegevens overeenperiodevan10-dagenenvervolgens
invoer van de verkregen gemiddelden in de Penman-formule.
De
verkregenuitkomstwordtdaarnaverhoogdmeteentoeslagwaarde. Voor
toepassingopdeproefveldsituatie isdeberekeningwijze gekozen die
sinds 1971 door het KNMI wordt gevolgd. Daarbij zijn de
toeslagwaardengebruikt die voor het dichtsbijzijnde KNMI-station
(Dedemsvaart)gelden.

beide

2.2.2 BerekeningsMethodeVoorEo(SYN)OokhierbetreftheteengebruikvandePenman-formule. De methode vormtdegrondslagvoordewaardenvandeopenwaterverdamping,
welkeviaderadioonderdenaam 'referentie-verdamping' worden verspreid (DEBRUINenLABLANS ,1980;DEGRAAF,1983). DeEo(SYN)-waardenwordenvoortsverspreiddoorhetConsulentschap inAlgemeneDienst
voor Bodem-, Water- en BemestingszakenindeAkker-enTuinbouwte
Wageningen.
EenverschilmetdeberekeningsmethodenvoorEo(MOW)is dat nu
in de Penman-formule geen term voorkomtvoorhetberekenenvande
globalestraling. Opdeplaatsvandieterm dienen gemeten waarden
voor de globale stralingtewordeningevuld. Doorditverschilpunt
wordenhogerewaardenvoor de open waterverdamping verkregen. De
benaderingswijze van deglobalestralingzoalsdiewordtgevolgdbij
deberekeningvanEo(MOW), levertnamelijkeenonderschatting van de
werkelijkheid.
Eentweedeverschilpunt isdatindeeindfasevandeberekeningen
geen toeslaginrekeningwordtgebrachtzoalsbijdevaststellingvan
Eo(MOW) plaats vindt. Hierdoor wordt de uitwerking van het
eerstgenoemde verschilpunt vrijwel geneutraliseerd (DE BRUIN en
LABLANS,1980).
Eenderdeverschilpuntligtbijdetermvoordebepaling van de
nettolanggolvigestraling. BijdeberekeningsmethodevoorEo(MOW)is
dezetermzogeformuleerddatdebepalingdaarvan alleen kan plaats
vinden indien onder meer de relatievezonneschijnduuralsgemeten
waardevoorhandenis. BijdeberekeningswijzevoorEo(SYN)is in de
betreffende term voor de relatievezonneschijnduurgesubstitueerd:
1-M, waarbij M staat voor de gemiddelde bewolkingsgraad op de
betreffende dag. Op de uitkomsten van de berekeningen zou de
substitutie nauwelijks invloed hebben (DE GRAAF, 1983). In de
formulering van de Eo(SYN)-berekeningsmethode die opdeproefveld
situatiewordttoegepast, is het laatstgenoemde verschilpunt niet
overgenomen. Metanderewoorden,indetermmetdenettolanggolvige
stralingisin afwijking van de originele methode, voor 1-M de
relatievezonneschijnduur ingevuld.
Alsvierdeverschilpuntkanworden genoemd dat nu een invoer
plaats vindtvanetmaalgemiddeldenvandemeteorologischegegevensin
dePenman-formuleen dat decade-waarden worden verkregen door de
dagwaardenoptetellen(nietdoorinvoervandecadegemiddeldenvande
meteorologischegegevens).

2.3 PotentiëleEvapotranspiratieVanGras
Deverdampingvangraskan niet direct met de Penman-formule
wordenberekendomdatermetverschillenindeoppervlakte-eigenschappenrekeningmoetwordengehouden. Dezezijngewasweerstand, aerodynamische weerstand, reflectiecoëfficiënt en interceptie. Monteith(1965)enRijtema(1965)hebbendePenman-formulezodanig aange-

past dat met de bovengenoemdekarakteristiekenrekeningkanworden
gehouden. Recentisdemethode Monteith/Rijtema geactualiseerd (AD
HOCGROEPVERDAMPING.1984).

3 COMPUTERPROGRAMMAEVAPOT
3.1 Algemeen
Omeengeautomatiseerde toepassing mogelijk te maken van de
berekenings methodendieinhetvoorgaandehoofdstukwerdenopgesomd,
iseenbestaandcomputerprogrammaaangepast. Dit programma dat de
naam EVAPOTdraagt,isgeschreveninFortranenisgeïmplementeerdop
deSTAVAX (VAX11/750).
Indithoofdstukwordtingegaanopdevormgevingvan de in- en
uitvoer,alsmedeopdevolgordevandewerkzaamhedendiedoorhetprogrammaingangwordengezet.

3.2 VormgevingVanDeInvoer
Methetontwikkeldeprogrammakanwordengewerktindien op dagbasis gegevensbeschikbaarzijnoverdevolgendevijfmeteorologische
grootheden: neerslag (mm),gemiddeldeluchttemperatuurop2m+mv(oC),
gemiddelde relatieve luchtvochtigheidop2m+mv(%),gemiddeldewindsnelheidop10m+mv (m.s-1)enrelatievezonneschijnduur (%).
Deinvoervandeze gegevens dient vergezeld te gaan van de
nummers van de dagen waarop de gegevens betrekking hebben. De
nummeringdientzotezijndat1januaridag1vormt en 31 december
dag 365. Opeenjaarmet366dagen(schrikkeljaar)ishetprogramma
nietingesteld.
Demeteorologischegegevensdienenaanwezigtezijnop een data
file. Hetprogrammaverondersteltdatdezefiledezelfdeopbouwheeft
alsdedatafiles waarop de voor het proefveldonderzoek relevante
meteorologischegegevenszijnbijeengebracht(VANBOHEEMENenHUMBERT,
1985;hfdst.9).
Tot slot wordt vermeld dat het programma aanneemt dat de
berekeningen dienen plaats tevindenvooreenlocatieop52,4graad
noorderbreedte. HetproefveldinHeino ligt op deze breedtegraad.
Indien een locatie elders wordt beschouwd, dienthetbetreffende
DATA-statementtewordengewijzigd.

3.3 Werkvolgorde
Hetprogrammabestaatuittweeloops
1. Deeersteloopberekendopdagbasis:deopenwaterverdampingvolgensdeEo(SYN)-methode
depotentiëleverdampingvangrasvolgensdeMonteith/Rijtema
methode

Dezeloopwerktdedagenbinnendedoorte rekenen periode één
voor één af. Wanneereenvolgendedagaandebeurtis,wordteerst
overgegaantothetlezenvandemeteorologischegegevensdie voor de
betreffende dag zijnopgenomenindedata-file. Voordiedagworden
danallebewerkingenuitgevoerd.
Allereerstwordtberekendhoeveelstralingopdebetreffende dag
optreedt aanderandvandeatmosfeer (Angot). Hierbijwordteenbij
hetKNMIontwikkeldrekenschemagevolgd (DEBRUIN,1977).
Vervolgenswordtuitgaandevandewaardedieistoegeleverd voor
de windsnelheid op 10m+mv de windsnelheid op 2m+mv afgeleid
(KNMI-stationteDiepenveen). Ookophetproefveldisdewindsnelheid
gemeten op2m+mv. Vanwegedebeschutteliggingvanhetproefvelden
een minimale aanloopsnelheid (1.0 m.s-1) voor de windwegmeter
(NegrettienZambra,cup-anemometer)ismetbehulpvandewindsnelheid
(2m+mv)gemetenteDiepenveeneenpassendewindfunktieberekend.
Hetprogrammazorgtdaarnavoorhetberekenenvanwaardenvoorde
helling van de verzadigde dampspanningscurve, de verzadigde
dampspanning en het dampspanningsdeficit (corresponderend met de
temperatuurenderelatieveluchtvochtigheidopdebetreffendedag).
Inaansluitinghieropvindteenberekeningplaats van de netto
langgolvigestralingvolgenseenstandaardbenaderingvanhetKNMI.
Hetprogrammaisvervolgenstoeaan het bepalen van de netto
kortgolvige straling. Hierbijwordtoptweeverschillendewijzente
werkgegaan. Deeersteisgerichtophetgewasgrasende andere is
vantoepassingopopenwater.
Indevolgendeprogrammafasewordende berekeningsmethoden voor
de open waterverdamping en de potentiële evapotranspiratie tot
uitvoeringgebracht. Alledaarbijbenodigdeparameterwaardenzijndan
namelijk beschikbaar. EerstwordtdeberekeningsmethodevoorEo(SYN)
toegepast, en daarna de berekeningsmethode voor de potentiële
evapotranspiratiezoalsdieisontwikkelddoorMonteith/Rijtema.
Het laatste programmagedeelte van deze loop leidt tot het
overbrengenvanderesultatennaardeuitvoerfilePOTEVA.

2. Detweedeloopberekendalsdecadegemiddelde:deopenwaterverdampingEo(MOW)volgensdeKNMI-methode.
degewasfactoren.
Binnendezeloopwordendezelfde meteorologische invoergegevens
gebruikt als binnen de eersteloop. MetdeberekeningvanEo(MOW)
wordtmet eerder genoemde verschilpunten tussen Eo(SYN) rekening
gehouden.
Metdeverkregenuitkomstenvoordeopenwaterverdampings termen
Eo(SYN)enEo(MOW)endepotentiëlegewasverdamping (PETMRD)wordende
gewasfactoren (FSYN)en(FMOW)berekend.
Het laatste programmagedeelte van deze loop leidt tot het
overbrengenvanderesultatennaardeuitvoerfileFACTOR.

3.4 VormgevingVanDeUitvoer.
DeeindresultatenwordenovergebrachtnaardeuitvoerfilesPOTEVA
en FACTOR.
Beide uitvoerfiles beginnen met een tekstgedeelte
betreffendeeentoelichtingoverdeuitvoer.
UitvoerfilePOTEVA
Indetabelnahettekstgedeelte isvoorelke doorgerekende dag
een regel gereserveerd. Zo'nregelbegintmethetbetreffendejaar,
daarnavolgthetnummervandiedaggerekendvanaf1januari,de vijf
meteorologische invoergegevens,depotentiëlegewasverdamping (PETMR)
endeopenwaterverdamping (EOSYN).
UitvoerfileFACTOR
Na het tekstgedeelte begint de tabel waarin voor elke
doorgerekendedecadeeenregelisgereserveerd. Zo'nregelbegintmet
hetdecadenummer,daarnadevijfmeteorologische invoergegevens,twee
open waterverdampingstermen (EOMOW en EOSYND), de potentiële
gewasverdamping (PETMRD)endegewasfactoren (FMOWenFSYN). Voor de
open waterverdamping en de potentiële gewasverdamping isookhet
maandtotaalweergegevenenvoordegewasfactorenhetmaandgemiddelde.

4 BEREKENINGVOOR1982
4.1 Algemeen
Indithoofdstukwordteentoepassingbesprokenvanhet computer
programma EVAPOT. Daarbij is uitgegaan van de meteorologische
omstandighedeninhetproefjaar1982,zoalsvastgelegdopde datafile
METE082.DAT. Deuitkomstendie ,opmaandbasisgezien,werdenverkregenvoordeopenwaterverdampingende potentiële evapotranspiratie,
staan vermeld in Tabel1. Indenavolgendeparagrafenwordthierop
eentoelichtinggegeven. Daarbijwordtookstilgestaanbij de verhoudingtussenenerzijdsdepotentiëleevapotranspiratieenanderzijds
deopenwaterverdamping,ofteweldegewasfactor.

Tabel1.MaandelijksewaardenvandeopenwaterverdampingendepotentiëleevapotranspiratievoorHeino,corresponderendmetde
meteorologischeomstandigheden.(NeerslagenwindsnelheidrespektievelijkafkomstigvandeKNMI-stationsteHeinoenDiepenveen
endeoverigegegevens:temperatuur,relatieveluchtvochtigheid
enrelatievezonneschijnduurzijnafkomstigvanhetKNMI-station
Dedemsvaart)

Openwaterverdamping

(mm)

Potentiële
evapotranspiratie

reiigue

Eo(MOW)

Eo (SYN)*

Ep(Monteith/Rijtema)*
metinterceptie

januari
februari
maart
april

mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
groeiseizoen
totaal

2
8
32
72
99
106
121
88
54
20
7
0

6
13
36
67
100
103
117
93
60
26
13
6

6
11
30
49
74
77
90
72
45
21
17
10

530

540

407

VoordeberekeningvanEo(SYN)enEpwordtdegemetenglobale
stralinggebruiktafkomstigvanhetKNMI-stationteEelde.

J

4.2 OpenWaterverdamping.
UitTabel1blijkt dat de twee toegepaste methoden voor de
berekening van de open waterverdamping slechtsweinigverschillen
opleverenvoorhetgroeiseizoen (apriltot en met september). Dit
kleine verschil tussenEo(MOW)enEo(SYN)wordtveroorzaaktdoorde
verschilpuntendrieenvierreedseerdergenoemd.

4.3 Gewasfactor
DeverhoudingtussendepotentiëleevapotranspiretieEp van een
gewas en de open waterverdamping Eo wordt ookwelgewasfactorf
genoemd,f-Ep/Eo. In Tabel 2 is vermeld welke waarden voor dê
gewasfactorfzijnafgeleiduitdeinTabel1opgenomengegevens.

Tabel2.Waardenvoordegewasfactorf(=Ep/Eo),verkregenvoorgras
van10cmhoogteinhetjaar1982.AfgeleiduitdeinTabel1
vermeldewaardenvoorEpenEo.

Berekeningpotentiëleevapotranspiratie (Ep)
Periode
f-MOWwaarden

f-SYNwaarden

april
mei
juni
juli
augustus
september

0.79
0.75
0.73
0.75
0.82
0.85

0.74
0.74
0.75
0.77
0.78
0.77

gemiddelde

0.78

0.76

UitTabel2blijktdat de gemiddelde f-MOW en f-SYN waarden
(respectievelijk 0.78 en0.76)ca. 0.8bedragen. UitTabel2isook
afteleidendatdef-waardenvooraugustusenseptemberhoger liggen
dan de rest van het groeiseizoen. Omdatdenettostralinginhet
najaarafneemt,krijgtopenwaterverdampingook-eenlagerewaarde. De
potentiële verdamping daarentegenkanvanwegedegrotereruwheidvan
hetgewasnogbetrekkelijkgrootzijn.(TH0MenOLIVER,1977).

5 SAMENVATTING
Inhetkadervaneenproefveldonderzoeknaar de relatie tussen
het watergebruik en de groei van gras zijn diverse methoden
bijeengebrachtvoordeberekeningvan de open waterverdamping (een
tweetal KNMI-methoden) en de potentiëleevapotranspiratievangras
volgensMonteith/Rijtema.
DezemethodenzijnverwerktinhetcomputerprogrammaEVAPOT. De
werkwijze van dit programma is toegelicht. Tot slot wordteen
toepassingvanditprogrammabeschreven,waarbijwordt uitgegaan van
meteorologischegegevensvoorhetjaar1982.
Uitdevoorafgaandebeschouwingkandeconclusiegetrokkenworden
datdef-waardeberekendvoorhetgroeiseizoendienttewordengesteld
opca. 0.8.

Nawoord.
Eo-(enEp-waarden)voorhetproefveldzijnin vergelijking met
de Eo- waarden voor de omliggendeKNMI-stationsbetrekkelijklaag
vanwegedebijzonderelagewindsnelheidop 2m+mv. Het proefterrein
heeftnamelijkeenbetrekkelijkbeschutteligging.
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