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INVLOEDVANINFILTRATIEMETCHLORIDEHOUDEND
OPPERVLAKTEWATEROPHETCHLORIDEGEHALTEIN
HETBODEMVOCHTENDEPRODUKTIEBIJTULPEN

Ing. C.Ploegman

Nota'svanhetInstituut zijninprincipe internecommunicatiemiddelen, dusgeenofficiëlepublikaties.
Huninhoudvarieert sterkenkanzowelbetrekkinghebbenopeen
eenvoudigeweergavevancijferreeksen,alsopeenconcluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeestegevallenzullende
conclusiesechtervanvoorlopigeaard zijnomdathetonderzoeknog
nietisafgesloten.
Bepaaldenota'skomennietvoorverspreiding buitenhetInstituut
inaanmerking.
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INLEIDING
Dewaterhuishoudingvertoontinonslandvangebied totgebied
groteverschillenalsgevolgvandewaterbehoeftepereenheidoppervlak,hetdoorspoelbeleidviain-enuitlaat,dekwelendeberging
vandeneerslag.
Genoemdefactorenoefeneninmeerofminderemateinvloeduit
opdechloridebelastingvaneenpolder.Debelangrijkstebijdrage
aandechloridebelastingvooreenpolderblijktechterdeinlaatvia
hetboezemwater tezijn,variërendvan24tot88%(STEENVOORDEN,
TOUSSAINT, 197A).Entevenswordtdezebelastingnogdoorkwelen
gasbronnenbeïnvloed.Voordeplantengroei isvooraldechloridebelasting ineenpoldervanbelang,omdatverschillendegewassen
inmeerofminderemategevoelig zijnvoorchloride.Dezeschadelijke
invloed isinhoofdzaaktewijtenaaneenverhogingvandeosmotische
waardevanhetbodemvocht.Dezewaardewordtbepaalddoorhettotaal
zoutgehalte,waarvanhetchloride-ionindegrondgoedoplosbaaren
voordeplantengemakkelijkopneembaaris.
Inhetnoordelijkzandgebied indepolderKoegrasenindeomgevingvanBreezand,tenzuidenvanDenHelder (fig.1),isdechloridebelasting sterkafhankelijkvandeinlaatverbindingmethetNoordhollandskanaalenhetplaatselijkoptredenvankwel.Voordebloembollenteeltopdezezandgronden,waarhetoppervlaktewaterviade
drainsindegrondwordtgeïnfiltreerd,ishetvangrootbelangte
kunnenbeschikkenoveroppervlaktewatervangoedekwaliteit.Deinvloed
vanhetinfiltratiewaterophetchloridegehaltevanhetgrondwater
endebolproduktie isreedsnagegaan (STRIETMAN, 1971).Deopbrengstreductie,alsgevolgvandechloridetoename indebodembovenhet
grondwaterwordtnietweergegeven.Zodoendeisinhetvoorjaar 1974
eenonderzoekinhetnoordelijkzandgebieduitgevoerd,waarbijvoor

Fig.1.Hetnoordelijkzandgebied tussenDenHelder,Callantsoogen
AnnaPaulowna,waardeproefbedrijvenIenIIendemeetpuntenzijnaangegeven.

tulpenderelatietussenhetchloridegehaltevanhetinfiltratiewater,
vanhetbodemvocht endeopbrengst isnagegaan.

CHLORIDEBELASTING
Hetonderzoek isuitgevoerd indepoldersKoegras (Julianadorp)en
AnnaPaulowna (Breezand).Indeeerstepolder isdevoornaamstezoutbronhetNoord-Hollandskanaalmetdaarnaastenigekwelvanuitde
Noordzee,terwijlbijBreezandkweldevoornaamstezoutbronis.Inde
voorjaarsperiodevandejaren 1971totenmet 1973ishetchloridegehalteinhetwatervanhetNoordhollandskanaalgemeten.Uittabel1
blijkt,dathetchloridegehaltevanhetwatervrijhoogis,waarbij
dehoogsteconcentratiesopdebodemvanhetkanaalwordenaangetroffen.

Tabel 1.Het chloridegehalte inmg Cl /lvanhetwater vanhet
Noord-Hollandskanaal (fig. 1)op twee diepten gemeten bij
depontovergang naarAnna Paulowna (punt 4) inverschillende
jaren.

MgCl" /l aan

MgCl" /lop de

het oppervlak

bodem

1971

1972

1973

1971

1972

1973

februari

375

447

390

494

784

434

maart

337

557

398

409

828

437

april

306

525

415

492

786

444

mei

275

382

478

369

407

604

juni

287

471

393

301

524

569

Gemiddeld:

316

476

414(402)

413

665

497(f

Maand

De in-enuitlaatslotenvan dit gebied staan in openverbinding met
het kanaal.Uit eigenmetingen in 1974blijkt,dat inhetwater van het
kanaal ook eenduidelijke zouttong aanwezig is (tabel2 ) .

Tabel 2.Het chloridegehalte inmg Cl /lvanhet oppervlaktewater inhet
hetNoord-Hollandskanaal (fig. 1)vanaf deverkeersbrug
Doggersvaart (punt 1)tot aan depontovergang naar Anna
Paulowna (punt4 ) .

Chloridegehalte inmg/l
Monsterplaatsen 1974
2/5
Verkeersbrug Doggersvaart

(1)

5/6

24/6

gem.

750

880

1140

920

440

610

730

590

Spoorbrug DenHelder-Alkmaar (3)

440

480

630

520

Pontovergang AnnaPaulowna

440

510

570

510

Verkeersbrug naar DenOever

(2)

(4)

640mg/l

Uitdecijfersintabel 1blijkt,dathetnoordelijkzandgebied
vanuithetNoord-Hollandskanaalbedreigdwordtdooreentehoge
chloridebelasting.Ineendroogvoorjaar (1974),waarbijhetkanaalwater (tabel2)gemiddeld circa640mgCl~/1bevatte,zalditextra
zwaargaanwegen.Hethogechloridegehalteinhetoppervlaktewater
isviaoptredendeinfiltratievaninvloedopdegroeivangewassen.
Omdezeinvloedtetoetsenisoptweebollenbedrijven (fig.1)te
Julianadorp (i)enteBreezand (II)eenonderzoekuitgevoerd.Hierbijisnagegaanofdeinfiltratievanoppervlaktewaterviadedrainbuizenvaninvloed isopdetoenamevanhetchloridegehalte inhet
bodemvocht indewortelzoneeninwelkematedeopbrengst (indit
gevalvantulpen)hieropreageert.
Inhetnoordelijkzandgebiedwordtvoordevochtvoorzieningvan
gewasseninfiltratieviadrainbuizentoegepast.Gedurendedegroeiperiodeblijfthetniveauvanhetslootwatercirca 10-20cmboven
deeindbuisuitkomen.Devochtonttrekking aandegrondviagewasverdampingwordtdoordecapillairewerkingvanuithetphreatischniveau
weeraangevuld.Dezeaanvullinggeschiedtdoorinfiltratieviade
drainbuizenvanuitdesloten,waardoorhetniveauredelijkconstant
blijft.Opbeidebedrijvenzijndanookvrijwelgeenfluctuatiesin
dieptevandegrondwaterstandwaargenomen.Degemetengemiddelde
dieptevoordebedrijvenIenIIwasrespectievelijk-50en-62cm,
terwijldeonderlingedrainafstand6meterbedroeg.

PROEFOPZET

Voordebepalingenvanhetchloridegehalte inhetsloot-engrondwaterzijnzeswatermonstersuitdeomliggendeslotenendegeplaatste
grondwaterstandsbuizengehaald.Gedurendedegroeiperiodezijnbovenentussendedrainbuizen 16respectievelijk9bodemvochtmonstersgenomen(bemonsteringsdiepte20tot30cmbenedenmaaiveld).Demonsters
zijnviadeonderdrukmethodevoorbodemvochtbemonstering (PLOEGMAN,
1974)verkregen.Indewatermonstersenhetbodemvochtfiltraatismet
behulpvandezilvernitraat titratiehetchloridegehaltebepaald.
Teneindenategaanofeerderverkregenonderzoeksresultaten

(ProeftuinLisse)toegepastmogenwordenopdehierbeschrevenpraktijksituatieisdebodemkundigeopbouw,vandebijhetonderzoekbetrokkenzandgronden,nagegaan.Vandezandgrondenzijnmengmonsters
genomenwaarvandegranulairesamenstellingisbepaald.Vastgesteld
zijndesorteringsgraad,hetU-cijfer,dedoorlaatfaktorinmeters
perdagenhetorganischstofgehalte (tabel 3).Uitdezegegevens
blijkt,datbijdedriegrondenzeker90%voorkomtindefractisch
tussen0,105en0,42mm.Indemineralesamenstellingvandemonsters
komenverdergeengroteverschillenvoor.BovendienkomenhetU-cijfer,dedoorlaatfaktorenhetorganischstofgehalteredelijkgoed
overeen.

Tabel 3. De granulaire samenstelling in procenten per fractie (korrelgrootte in mm), het U-cijfer, de doorlaatfactor K (m/dag)
en het organisch stofgehalte in % van de bij het onderzoek
betrokken zandgronden.
Mineraledelen
Monsterplaatsen

<0.016 0,050 0,0750,105 0,15

in%

(uitgezonderdgrind)

0,30

0,42 0,60 0,85 1
1,70 0,59

Proeftuin
Lisse

0,2

0,57

0,56 10,53 80 00

BedrijfI

0,2

0,65

1,54 12,05 77 52

4 79
5 38

BedrijfII

0,2

1,02 0,95 14,36 72 38

4 50

0,20

,00

2 ,00 U

K

Org.
stof

0 ,35 0 ,49 82 13

3,5

1,69 0,38 0,13

0 ,21

0 ,25 91 11

2,0

3,02

0 ,69

1,10 91 10 2,3

1.13 0,46

RESULTATEN

Ten behoeve van d i t onderzoek z i j n gedurende de groeiperiode van
tulpen enige malen s l o o t - en grondwatermonsters genomen. Tevens z i j n
op meerdere plaatsen boven - en tussen de drainbuizen t e r diepte van
de wortelzone bodemvochtmonsters afgezogen. De gegevens van bedrijf I
(Koegras polder) z i j n in tabel 4 weergegeven.

Tabel4.Hetchloridegehalte inmgCl/lvandemonsterplaatsenop
hetbolleribedrijf (I)teJulianadorp.

Chloridegehalte inmg/l
Renionsteringenenhetaantalmonsters
perdatum

2/5

Chloridegehalte inhetslootwater (6)

590

670

700

650

Chloridegehalte inhetgrondwater (6)

610

890

900

800

5/6

24/6

gem.

730mg/l
Chloridegehalte inhetbodemvocht
bovendedrain
(16)

290

560

780

540

Chloridegehalte inhetbodemvocht
tussendedrain
(9)

330

340

440

370
450mg/l

Uitdegegevensvantabel4blijkt,datdechloridegehaltenin
hetsloot-engrondwater tijdensdemeetperiodeeentoenamevertonen,
terwijlhetgehaltegemiddeld circa730mgCl/lbedraagt.Degehaltenzijnvrijhoogwaardoorverwachtmagworden,datbijdeterplaatse
heersendegrondwaterstandsdieptevancirca-50cmviadecapillaire
werkingeenongunstigeinvloedopdeontwikkelingvanhetopbedrijfI
groeiendetulpengewas c v . 'Pax'isuitgeoefend.
Omdezeinvloedmeerdirectnategaanzijnerbovendienbodemvochtmonstersboven-entussendedrainbuizenterdieptevandewortelzone
(20tot30cm)genomen.Dezegegevens (tabel4)vertoneneenchloridetoenametijdensdegroeiperiodemeteengemiddeldgehaltevanrespectievelijk540en370mgCl/lindegrond.Bijeengehalteinhet
bodemvochtvanca.540mgCl/lisgeenmaximalegroeiteverwachten.
Indebladerenvanhettulpengewasisop24/6ongeveer 1,62gram
chlorideper 100gramdrogestofgemeten.Ditgehalteinhetblad
wijstopeenhogechlorideconcentratie inhetbodemvochtgedurende
delaatstegroeiphase.
Bijhetonderzoekopbollenbedrijf II,datterzelfdertijdplaatsvond,zijnooksloot-,grondwater-enbodemvochtmonstersboven-en
tussendedrainbuizengenomen.Degegevensvanditbedrijf zijnin
tabel5weergegeven.

Tabel5.HetchloridegehalteinmgCl/lvandemonsterplaatsenop
hetbollenbedrijf (II)teBreezand.
Chloridegehalte inmg/l
Bemonsteringenenhetaantalmonsters
perdatum

2/5

5/6

Chloridegehalte inhetslootwater (4)

870

1160

1420

1150

Chloridegehalte inhetgrondwater (6)

520

650

710

630

24/6

gem.

890mg/l
Chloridegehalte inhetbodemvocht
bovendedrain
(16)

330

1100

1160

860

Chloridegehalte inhetbodemvocht
tussendedrain
(9)

220

360

490

360
610mg/l

Uitdegegevensvantabel5blijkt,datdechloridegehalten inhet
sloot-engrondwatertijdensdemeetperiodeeenvrijsterketoename
vertonenenhetgehaltegemiddeld ca.890mgCl/lbedraagt.Degemetengrondwaterstandsdiepte opditbedrijfwasca.-62cm,waardoor
verwachtmagworden,datookhierhethogechloridegehalteviade
capillairewerkingeenongunstigeinvloedopdegroeivanhettulpengewasc.v. 'Apeldoorn'heeftuitgeoefend.Degegevensvanhetbodemvochtvertoneneentoenamegedurendedegroei,metalsgemiddeldeen
chloridegehaltevanca.860mgperliterbovendedrainbuisenca.
360mg.perlitertussendedrainbuizen.Bijeengehaltevanca.
860mgCl/lterdieptevandewortelzone isgeenmaximalegroei
teverwachten.Indebladerenisop24/6ongeveer2,24gram chlorideper 100gramdrogestofbepaald,hetgeeneenhogechlorideconcentratieinhetbodemvochtgedurendehetlaatstegedeeltevandegroei
aangeeft.
Opbeidebedrijvenzijninhetbodemvochthogerechloridegehalten
bovendedrainbuisdantussendebuizengemeten.DitiseenbevestigingvanhetgeendoorSTRIETMAN (1971)inhetgrondwater isvastgesteld.Hethogechloridegehaltevanhetbodemvocht indewortelzone,metnamebovendedrainbuizen,wordthierveroorzaaktdoor
deinfiltratievanslootwater (vooralindezomer)meteenvrijhoog
chloridegehalte.Daardegroeivanplantenhetmeestwordtbepaald

doordeconcentratie inhetbodemvochtindewortelzonezijninde
volgendeproduktieberekeningendegemeten gemiddeldegehalteninhet
bodemvochttoegepast.
bolopbrengst in'Vb
100r

y = - 2 3 . 7 x » 103,1
r » - 0.96
20

O

0,2 0.4 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 1,6 1,8 2,0
g C l / t bodemvocht

Fig.2.Hetverband tussendechlorideconcentratie inhetbodemvocht ingrammenperliterendeopbrengst in%vande
controlebijtulpen.

IneenonderzoekteLissenaardezoutgevoeligheidbijtulpenis
eenveldgewasgedurendedegroeiperiodevanuitvoorraadoplossingen
regelmatigmetverschillendechloridegehaltenvanwatervoorzien.
Infig.2isdeopbrengstvan 100plantenalspercentagevandecontrolebehandelinguitgezettegenhetchloridegehalte indebodemoplossing.Hieruitblijkt,datdeopbrengstvrijwellineairafneemtmet
eentoenamevandechlorideconcentratievolgens:

Y=-23,7x+ 103,1

(r=-0,96)

waarin:
Y=relatieveopbrengst
x=chlorideconcentratie ing/lvandebodemoplossing
r=correlatie coefficient
Degrenswaardewaarbijvoordetulpgeenopbrengstreduktieoptreedt (Y= 100),is130mgCl /l.Bovendezegrenswaardeneemtde
opbrengst lineairafenwelmet2,5%bijeentoenamevan 100mgCl
perliterbodemoplossing.

Bij het onderzoek te Lisse is de bolopbrengst gebaseerd op het
chloridegehalte in de grond, waarbij de verschillende chloride niveaus
door het uitvoeren van regelmatige beregeningen met chloridehoudend
water zo constant mogelijk zijn gehouden. Op de beide bedrijven is van
begin mei tot 24 juni boven - en tussen de drainbuizen een regelmatige chloridetoename gemeten (tabel 4 en 5 ) .Voor vergelijkbare berekeningen is het aanhouden van het gemiddelde gehalte in het bodemvocht
een redelijke maatstaf. De overdraagbaarheid van de via het onderzoek
te Lisse verkregen gegevens naar de praktijkgegevens van de beide
bedrijven is bovendien bodemkundig gezien geen bezwaar, omdat de
gronden granulair een redelijke overeenkomst vertonen (tabel 3)
In de nu volgende berekeningen betekent dit dat voor bedrijf I
te Julianadorp boven de drain een opbrengstreduktie is opgetreden
van C5*0.".1..?.0,),x 2 » 5 = 10,25% en tussen de drainbuizen
100
(370 - 130)x 2,5
Tnn

,n=„ „ , , .
, ,...T T „
6,0%. De berekeningen voor bedrijf
II te

Breezand is dan als volgt,boven de drain ^.8.6.°~ I 3 ° )x 2 ? 5 = 18,25%
en tussen de drainbuizen (360 - 1 3 0 > x 2 > 5 = 5,75%. Dergelijke opbrengstverlagingen kunnen alleen worden voorkomen als i n dit noordelijk
zandgebied oppervlaktewater van betere kwaliteit beschikbaar komt.

SAMENVATTING

In het noordelijk zandgebied (fig. 1)wordt voor de vochtvoorziening van bolgewassen infiltratie vanuit het oppervlaktewater via
drainbuizen toegepast. De infiltratie geschiedt vanuit sloten met
vrij hoge chloridegehalten als gevolg van kwel en open verbindingen
met het Noord-Hollandskanaal. In het voorjaar zijn de gehalten in het
kanaal hoog (tabel 1en 2 ) ,hetgeen via de infiltratie een ongunstige
invloed kan uitoefenen op de groei van bolgewassen.
Op twee bedrijven is de infiltratie-invloed van het chloridehoudend
slootwater op het chloridegehalte in het grondwater en in het bodemvocht boven en tussen de drains nagegaan. Op beide bedrijven vertonen
de gegevens (tabel 4 en 5) een toename van het gehalte in het sloot-

L

engrondwater tijdenshetgroeiseizoen.Hetchloridegehalte indegrond
neemthetsterksttoeinhetbodemvochtbovendedrains.Tussende
drainbuizenzijnlageregehaltengemeten.
Aangeziendebodemopbouwhierweinigafweekvandiebijvroegere
onderzoekingen teLisse (tabel 3), zijnderesultatenvanditlaatste
onderzoekgebruiktvoordeberekeningvanopbrengstreducties.Uitdit
onderzoek isgebleken,datdebolopbrengstbijtulpenvrijwellineair
afneemtmeteentoenamevanhetchloridegehalte indegrond (fig. 2).
Degrenswaardevanhetgehalteinhetbodemvocht,waarbijgeenopbrengstreductieoptreedtisca.130mgCl /l,echterbovendezegrenswaardeisdereductie2,5%per 100mgCl/lbodemvocht.Doornude
gemetenwaardeninhetbodemvochtvantabelAen5boven-entussen
dedrainsdoorterekenenblijkt,datin 1974volgensfig.2opbedrijfIopbrengstreductiesvanrespectievelijk 10,25en6,0%enop
bedrijf IIboven-entussendedrainsrespectievelijk 18,25en5,75%
zijnvoorgekomen.
Inhetnoordelijkzandgebiedmetdetotnutoevoorkomendehoge
chloridegehalten inhetoppervlaktewater zalviahetinfiltratiesysteemhetchloridegehalteinhetbodemvochthoogzijn,waardoorde
bolopbrengstblijvendnadeligwordtbeïnvloed.Hetenigealternatief
isdathetdoorstroompatroonvanhetoppervlaktewater inhetgebied
opeendusdanigemanierwordtgewijzigd,dateenverlagingvanhet
chloridegehaltewordtbereikt.Deeconomischebetekenisvanditbollengebied iszekergrootgenoegomhieraaneensdenodigeaandachtte
besteden.
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