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INLEIDING
Debedoelingvandereiswas enigelysimeterstebezoeken
enmetdeonderzoekers,dieermeewerken,vangedachtente
wisselen.Bovendienbeoogdedereisinternationale contacten
teleggen,waarvandewenselijkheid indeWerkgroep Lysimeters
T.N.0.reeds enigekerenwasgeuit.
Omdatikin1952aanDr.S.BuchanvandeGeological
Survey,WaterDivisionteLondenenigadviesaangaandelysimetershebgegevenenhijopdehoogtewasvandeinEngeland
voorhandenlysimeters,verzocht ikhemmijmetde samenstelling
vaneenprogrammabehulpzaam tewillenzijn» HijenMr.Täte
vanzijnbureauwarenzovriendelijkmijeenkant enklaar
reisschema toetezenden,zodatikaanheninde eersteplaats
dankverschuldigd benvoorhetwelslagenvandereis.
BEZOEKAANHETMETEOROLOGICALOFFICETEHARROW
(MAANDAG 11JUNIV.M.)
Hierwas eenafspraak gemaaktmetDr.J. Glasspoole.Bij
debesprekingwas ookaanwezigDr.A.Bleasdale.Wehebbengesprokenoverregenmeting enverdamping inverbandmetlysimeteronderzoek.
OokinEngeland isdestandaardregenmeteromlaaggebracht enstaatnuop30cm.Bij eenhogere opstellingwordt
bijwind nietalleregenopgevangen.Zelfsderegenmeterinde
zgn.Engelseopstelling,diehier'^geldtalseenregenmeter,die
evenjuistegegevensgeeftals eengrondregenmeter,bleekbij
nader onderzoek bijwindsnelhedenvan10-15mijlenperuur
foutenopteleveren. (BijeenEngelse opstelling staatderegenmeterop30of40cmbinnen eenringvormigmuurtjemet een
taludvanzodenaandebuitenkant.)
Sneeuwisookeenbronvanmoeilijkhedenbijdeneerslagmeting.InEngeland vraagtmenvandewaarnemersnu3gegevens:
nl.dehoeveelheidwater inhetreservoirvanderegenmeter,
dehoeveelheid sneeuwindetrechter (dooropsmeltenvastte
stellen)endediktevanhet sneeuwdek,waarditnietisopgewaaid.Menrekent,datdediktevaneensneeuwlaag eneen
waterlaag zichverhoudenals12:1.
HetMeteorol.Officedoetnognietveelaanverdampingsonderzoek.Zehebben 14bakkeninEngeland uitstaan,dievierkant zijn,eenoppervlakte vanongeveer2m^hebbeneningegravenzijn.Hetwater staat 3inchbenedenderand.Vergelijkt
menhetgedragvandezeverdampingsbakkenmetdebijbehorende
weersomstandigheden,dankomenafwijkingenvoor,diemenniet
kanverklaren.Menheeftdeze zaaknoginstudie.
Menisvanmening,datdeformulesvanPenmantheoretisch
juistzijn,maar-nogverfijningbehoeven,nietalleenomook
tekunnendienenvoorkortere periodendaneenmaand,nl.voor
eenweek,maar ookombruikbaar tezijnvooranderevegetaties
dandiemet eenongestoord geslotendek.B.v.vooreenstreek
metvegetatiesvanverschillende hoogtemetheggenenboomgroepen,zoalsdie zoveelinEngelandvoorkomen.
Dr.Bleasdalehad deindruk,datdeverdampingvanaanhangend regenwater uitbomenenbossenhoger isdanverwachtkan
worden.Hijmeende,dattengevolgevandebolvormig gekromde
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-2oppervlakkenvandruppels deverdampinghogerzouzijndan
b.v.bijeennattegrond,waardemeniscussenholzijn.
Hetderdepunt,dat tersprakekwam,v/ashetgeleidelijk
toenemenvanhet jaargemiddeldev.d« regenvalinhetstroomgebied vandeThames.Zonamditover eenreeksvanenigetientallenjarenmet schommelingen toe tot 1920 engingdaarna
weerdalen.
Merkwaardigwas,datookdeafvoervandeThamesdeze
trendvertoondemetdetop,eveneensin 1920.Daarentegenhad
hetverschilRegen-Afvoerhetmaximum in Î910.Menhadde
indruk,dat ereenzekereverzadigingvandegrondwasopgetreden,zodathetsurplusalsafvoerwerdgemeten.
Degenoemdeherenwezenmijopenkelepublikaties en
gavenmijerenkelemee,o.a.hetverslagvanhetin1952 te
LondengehoudenHydrologische Symposium (J.Inst.WaterEngin.
7 (3)1953)endevoorschriftenvoorderegenmetingvanhet
Meteorological Office (Rulesforrainfallobservers,London
1955).
Inhet eerstekomenenigeinteressantehoofdstukkenover
diverse aspectenvandewaterbalansvoor,benevensdemening
vanveleEngelse deskundigenopditgebied.Inhettweedekomt
o.a.voorhetvoorschrift,dat eenregenmeter tenminste2x
zovervaneenobstakelmoetwordengeplaatstalsditbovende
regenmeteruitsteekt.Wanneergeenvoldoend beschutteplekte
vindenis,wordtdeomwalderegenmeter aanbevolen (hier
"Engelse opstelling" genoemd).De opvanghoogte bovendegrond
isbijderegenmeters inEngeland 30cm.Hetbleekmijechter
naderhand,dat sommigeregenmetersvolgens ditvoorschriftte
dichtbijbomenstaan.
BEZOEKAANDR.H.L.PENMAN,EXPERIMENTSTATION
TEROTHAMSTED (11JUNIN.M.)
AanwezigwareneenNoor,dieookopstudiereiswaseneen
bodemfysicusuitNieuwZeeland,f/ijbezochtenhetberegeningsproefveld teWoburn,waar Lr.Penmanmetwentelbuizennuhet
6e jaarberegentvolgensdeuitkomstvanzijnformules,dit
jaaropkropaar,suikerbieten engerst.Hijhad ookenkeleNvariantenindeproef.Ineensproeiobject eneencontroleveldmetkropaarwas eenpan ingegravenvanca.60cm 0 meteen
standbuiseneendrainbed; erinwasook grondmetkropaar..
Debedoelingwas doormetingvandewaterstand indebaknate
gaanofdeberekende evapotranspiratie kloptemetdegemeten
waterstand.Eeneenvoudighulpmiddelomdeberekeningte
controleren.Er zittenintussenwel eenpaarmoeilijkheden
vastaanhet gebruikvandezebak,dieaandewaardeals
controlemiddelafbreukdoen.Zob.v.isdepF-gradiënt inen
buitendebaknietgelijk,evenminalsdebeworteling.
Onderwegindeautohaddenwegelegenheid enigepuntente
bespreken.Zob.v.overdeinvloed vanderuwheidslengte (z0)
opdeuitkomstvanPenman's formule.Hijachtte dezeinvloed
vanzeergeringebetekenisinvergelijking totdestralingscomponent.

Bij zijnbezoekaandelysimeters teWageningenin
september 1955hadhijdeindruk,dat somsoverhangende grashalmenhet oppervlakvandelysimeterwatzoudenvergroten,
zodathierdoor extrastralingwordt opgevangen,dietoteen
hogereverdampingaanleiding zoukunnengeven.Ditzoudan
misschiendediscrepanties tussendeuitkomstenvandeformulesvanPenmanendievandelysimeterskunnenverklaren.
Dit zalnader getoetstworden.
Sprekende overdeprincipiële controverse tussendeopvatting vanViehmeyer,die eenongelimiteerde transpiratie
tothetverwelkingspuntmeenttehebbenvastgesteld endeopvattingvanvele anderen,dieeengeleidelijke vermindering
der transpiratievonden,achtte Penmanhet evenalsikmogelijk,
datViehmeyer gelijkkanhebben,wanneer inzijnproevende
potten zeerdichtdoorworteld zijn.Ookmeende Penmanmetmij,
datdeaardvandepF-krommevandegebruikte grond eenrol
kanhebbengespeeld.Bijlichte grondenisvrijwelelkecc
grondvochtmet dezelfdearbeid teonttrekken.
VanderecentemeningvanViehmeyer,dathetverwelkingspunt eengrondeigenschap zouzijn (ziedeuitkomstvanproevenmet grond zonderplanten,SoilScience 1955),wildePenman
nietsgeloven.
Dr. PenmangafmijeenartikelinMS terinzage,waarin
werduiteengezet,dattheoretisch degroei evenredigmoet
zijnmetdepotentiële evapotranspiratie,tenminstewanneer
steedsbladwordt geproduceerd endespruit-wortelverhouding
constantblijft.Ditwerd ingrote trekkenbevestigd doorzijn
veldproevenmet irrigatie.Hierbijbleek,dat eennagenoeg
rechteregressiewerd gevondenvoordecumulatieve groei,uitgezet tegende cumulatieve transpiratie« Voordenietgeïrrigeerdeveldjeswarendelijnenietsvlakker,vooreengeringereK-bemestingveelvlakker.Ditallesisaluit deoudere
literatuur bekend,hoewelvoorpotproeven.
Zetmendeenergie,indeassimilatenvastgelegd,
cumulatiefuittegendeingestraalde energie,danisdelijn
golvend,hetgeenervolgensPenmanopwijst,datdestraling
nietalleendefotosynthesebeheerst.
BEZOEKAANMR.P.PORTEOTJSVANDECAMBRIDGEWATERWORKS
COMPANYTECAMBRIDGE (DINSDAG 12JUNIV.M.)
2
Menheeft tweelysimeters eikvan2x2m ,1mdiep,
ingevuld metkrijt endebovengrond inde juiste laagsgewijze
opeenvolging. Deenelysimeterwordtkaalgehouden,deandere
isbedektmet zeerkortgehoudengras. Zehebbeneenzwarte
randvanca,7cmhoogte.Ertusseniniseenmangat,waarin
menkanafdalenom hetwateraftetappen.Deregenmeter
staat ernaast|hetiseenkleine,vanhetinEngelandgebruikelijke type,met eenvangmond vanca.2dm2 (0 5inch),opgesteldvolgensdeEngelse opstelling.
DeheerPorteous deeldemee,datnadezomerdebegroeidelysimeter,3maandenlaterdandekale,drainwatergaatafgeven.Dehoeveelheid iseerstbijdekalehetgrootst,maar
van januariafisdeafvoervandebegroeidehetgrootst.Dit
isindemeeste jarenhetgeval.Hijwisthiervoorgeenverklaring enwilde daaromdezodenaardeandere lysimeter
overbrengenomtezienofeenverschillende doorlatendheidvan
degrondmisschiendooorzaakis.
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Erzijnm.i. tweeanderemogelijkheden. 1edegraslysimetersvangen 'swintersmeermist endauwdandekale;2e
dekaleverdampt 'swintersmeerdande"begroeide.,De eerste
onderstelling isnietwaarschijnlijk,omdatde grasbedekking
vrijwelgeenhoogteheeft ennauwelijksmistkanvangener
debegroeidegrondminder zaluitstralendandekale,dieals
zwartlichaamwerkt;daardoormoet decondensatie opdebegroeide geringer zijn,zijnafvoerkleiner.
Detweedemogelijkheid iswaarschijnlijker.Tijdensde
winter zaldegrondnat zijnenalsvrijewateroppervlakte
werken,dusmeerverdampendanhet gras,dat spoedigeruitwendigdroogisendusminderdanvrijwaterverdampt.De
vochtige grond onderhetgrasiszelfnietaanstralingen
wind blootgesteld.
Degemiddelde drainagevandebeidelysimetersbedraagt
overdeperiodevan1937tot enmet 195437$vanderegenval
(535mm)metuiterstenvan26$ (bij372mm)en53$(bij634
mm). Hetgemiddeldeverschil tussendebegroeide endekale
lysimeterbedraagt gemiddeld 29.5mmper jaar (min.-7.5mm,
max. 152mm).
Mijwerd eengrafiek getoondmethetmaandelijksverloop
vanderegenval,dedrainage,degrondwaterstand endewateropbrengstvolgens depompgegevens.Hetverband tussenpompquantumenwaterpeilisbekend.Het laatsteistevoorspellen
volgens eenrechtlijnigverband metdegemiddeldedrainage
vandetweelysimeters.Eenvertragingvan2wekenbijhet
doorzijgen speeldeindezemaandgrafiekgeenrol.
Met Mr.Parkerbezocht ikhetpompstationEleemdyke,
waardelysimeters lagen.Zelagenonbeschut.Bomenwaren
nietindenaaste omgeving.Mr.Piercegafverderetoelichting.
Degrondwaterdiepte iserca.16m.Bijpompenkanmeneen
depressievan22mteweegbrengen.Op48mdiepteisdeprise
d'eau27mineenrichting en58mindeandererichting.
'sWinters isdeopbrengst 18000m3perdag, 'szomers
I4OOOm3.Ditisteweinigvoorhettegenwoordige gebruikerwordtmetwatervaneldersaangevuld.
BEZOEKAANDENOTTINGHAM CORPORATIONWATER
DEPARTMENT (12JUNIN.M.)
Mr.Porter,dieDr.B.W.Daviesverving,wachttemijaanhet
stationop.Webezochtenachtereenvolgens de4pompstations
inhetwaterwingebied,alleineenvilla-achtigestijlgebouwd.Bijhet stationBestwoodwashetgebouwvoorzienvan
eenmooietoren.Ditmoest zovande !lDuke",dieuit zijn
raamniet opeenrokende schoorsteenwildekijken.Opeen
fraaie,rokende torenwel.
De4pompstations zuigenwateruithetbontzandsteen,
datinwestelijke richtingwegduikt enbedekt isdooreen
laagkeileem,waaropkeuper.Dezekeileemiswaterdicht,zodatalleenderegenvalopdedagzoomvandebontzandsteen
hetwaterlevert.
Elkelysimeterwasalsmonolietuitgegravendooreengewapendbetonnenkistvan1m5zonderbodem endeksel er tijdenshetuitgraven omheentelatenglijden.Daarnawerd er
eengeperforeerde ijzerenplaatondergeschoven.Tenslotte
werd terplaatse eenkeldertjeonderdelysimetergebouwd.
Devultechniekwasdusongeveeralsbijdelysimetersvanhet
C.I.L.0.

Erwas overaleengrasbedekking;op2was dezezeerkort,
opeenanderewat langer,opeen4ewat lang,niettegenstaande
hetgraseromheenkortwas (Pepplewick).
Derand vandelysirneterwasniet overalevenhoog"boven
degrond.Opeenplaatswasrondomkalegrond (Bestwood),op
deandere plaatseneenzeerkortgrasveld.Op2plaatsenlag
delysirneterm.i.tedicht"bijbomen (Boughton enBestwood),
opeenandereplaatstussenheggenenwallenvanca.2m
(Pepplewick),slechts ophet stationRuffordwasdeopstelling
open.Op3plaatsenwas ereenca.4dm2regenneter ingebruikopca.40 cm,zonderringwal.Opeenplaatsstondde
regenmeter opca.60mafstand nogaltussenbomen(Bestwood).
Bijnavraagblekendelysimetersnietmet elkaarvergelekenteworden,werdengeendrain-regengrafiekengemaakt,
kortomhet cijfermateriaalnietgrondigbewerkt.
Aandeopstellingmankeerdenaarmijnsmaakwelwat,
terwijlêênlysirneterperplekm.i.onvoldoendeis.
BEZOEKAANDEDERWENTVALLEYWATERBOARDTE
BAMEORD (WOENSDAG 13JUNI)
OntmoetingmetMr.Groves.
Mr.R.W.S.Thomson,dehoofdingenieurvandeBoard,was
wegens eenvergaderingverhinderd.
DeDerwentValley ishetwaterwingebied vandesteden
Derby,Leicester,Nottingham enSheffield.Hetis15.400ha
groot,waarvan4.8$metbosisbeplant.Debewaarcapaciteit
der3stuwmerenis (9.0+9.6 +28.5)x106m3.
Hetlaatstemeer,daterend van 1945,ishetgrootste
stuwmeervandeBritse eilanden.Hierisook eengenerator-'
station.Dagelijkswordt ca.194000m3waterafgeleverd.De
regenvalisgemiddeld 1360mmperjaar.
PerautobezochtenwijdelysirneterinhetLimestonegebied.Ditishet stroomgebied vandeDerwent,datmeeren
meerinontginningwordtgenomen.Hetligtopkalksteen,waarinhierdiepedalenzijnuitgeslepen.Briseengrotecementfabriek,diedesteenverwerkt.
Deboerenmakenhunafscheidingenvanoudsheruitkalksteenstukken,dielosgestapeldwordentotmurenvanruim 1m.
Erisveelschapenhouderij,waardoor deheuveltoppenkaalzien.
Hiergroeitvoornamelijkheide,diedoordeschapeninstand
wordt gehouden ("moor").Indeze "moorlands"levendeSchotse
sneeuwhoenders.
Menplantnumeer enmeerbosaan,vnl. sparren (Sitka),
larix,beuk,eikenookgemengd bos,vnl.rond de3stuwmeren,
diemendoorhetbouwenvandammenheeftdoenontstaan.Het
moethetwater tegenvee enmensenbeschermen.Doorhetdichte
naaldhoutkanmennietbijdewaterkantkomenenhetnietbevuilen,behalve openkeleplaatsen,waarmentegeneenfiksbedragper jaarforelkanvissen.Dezeisuitgeplant.
Om dehydrologische grenzenvanhet stroomgebied vastte
stellen,dushetgebied,datnietalleenbovengronds,maarook
ondergrondsnaardeDerwentafwatert,heeftmeninveleboorgateneninveleoudeloodmijnenfluorescine inhetgrondwater
gebracht enkonditindestroompjesaantonen,wanneerde
plaatsvaninjectiebijhet stroomgebiedhoorde.

- 6Inhetriviertjewas eenwaterstandsschrijvergeplaatst,
juistboveneenmeetschotmet overlaat,v/aarvandevormin
eenmodelproefwasbepaald.Uitdewaterstand konmenviaeen
ijkkrommedeafvoervinden.Deze ijkkrommewasgemaaktdoor
juistbenedenhetmeetschot eenbepaaldehoeveelheid zoutin
hetwater optelossenenwatverder stroomafde concentratie
temeten,aangenomendatdemengingvolledig is.Deverdunning
iseenmaatvoordeafvoer.Bijelkewaterstand koneenbepaaldeverdunning,dusafvoer,berekendworden.
Delysimeter ligt ongeveer centraal,vrijhooginhetdal.
Hetiseropen.Erbijiseenregennietergeplaatstineenca.
40cmverlaagde ronderuimte.Delysimeteriseenmonoliet
van2.25mdiepte.Deoppervlakte is ca.2x2 m?, begrensd
doordestalenwanden,dieomdegrond endesteenkolomzijn
gebouwd.Eronderiseengeperforeerde ijzerenplaatgebracht,
dieopbalkenrust.Eriseenopvangtrechter,diehetwater
ineentankvoert,die4.5 inch (112mm)kanbevatten.Deze
staatineenkleinkeldertje,waarinmendoor eenschachtkan
afdalen.Menleest 1xpermaand af,tenzijerzwareregenval
geweestis.Hetwaterkaninhetkeldertjeviaeenputjeweglopeninhetgesteente.
Eriseengrasbedekking,eromheeningezaaid grasvan
anderesamenstelling.Vorige jarenstondeneranderegewassen,
maaropdelysimeter issteedsgrasvandeaanlegin1954af«
'sNamiddagswerd eenrondrit gemaaktdoorhetstroomgebied,langsde 3bovenelkaargelegenstuwmerenenlangsde
bossen.Intotaalbesloegendeze slechtsca.5$vanhetoppervlakvanhet stroomgebied.
Tenslottekonikophetkantoornogenige inlichtingen
krijgen.
Inde jaren 1954 en1955 (genomenvanapriltot enmet
maartvanhet eropvolgende jaar)wasdepercolatie IQfoen 60^
vanderegenval,die 1398mm en972mmbedroeg.
- Hetmeest interessantwas eencumulatieve grafiek,waar
2 (Regen-Afvoer)resp.vanhet stroomgebied envandelysimeter
tegendetijd sedert 1februari 1954warenuitgezet.Begin-en
eindpuntenvandebeidekrommenvielenongeveer samen,hetgeen
opeenvolkomen overeenkomst tussendebeide evaporatieswijst.
Hethydrologische jaarwas echternognietvol,zodat ertoch
eenafwijking is.Bovendienisbijdelysimeter inde zomerde
verdampinghoger,indewinter lagerdanbijhet stroomgebied.
Dekrommewasnietbijgehouden^ welwas ernogeen3 elijn,die
nogminderdoorboog endieopeenaangrenzend stroomgebied
betrekkinghad.
Intussenwas ereonperiodiciteitvaneengrotergolflengte dan1jaar.Ookkwamen erteruglopende stukkeninde
krommevooralsgevolgvanA > R , veroorzaakt dooreenna•ijlingindeafvoer.
Opeenaantalvragenmoest deheerGrovesmijhetantwoord schuldigblijven.

BEZOEKAANDEPYLDEWATERBOARD
(DONDERDAG 14JUNI)
DeheerFrankLaw,HoofdingenieurvandeFyldeWater
Board,wachttemijaanhetstationteBlackburnop.Methem
had ikgecorrespondeerd,wat totgevolghad,dat eenEngelse
publikatievanmijnartikeloverdetoetsingvandeformules
vanPenman (Landbouwk.Tijdschriftj57(4),1955)zalplaatsvindeninhet orgaanvandeInstitutionofWaterEngineers.
Hetwaterdistributiedistrict vanPylde,datisdestad
Blackpool enomgeving,krijgt zijnwaterdoortwee40kmlange
pijpleidingenuit eenwingebied van3700ha,waarinhetzgn.
Stockreservoir isgelegen,eenmeertje.Opeenheuvelerbij
ligthetgebouwtjevanhetwaterschap enhierbijliggen2
proefvelden,deeenbetrekkelijk indeluwtevanbos,deandereopenopeenheuvelrug.Opbeide terreintjesmetgraswaren
aanwezig; eenverdampingsbak (ca.2 x 2 m.2)vanhetgebruikelijke type,eenregenmeter inEngelse opstelling, eenopca.
80cm,eenregistrerendeop30cm,eenthermometerhut,eenwindmeter eneen3-tallysimeters,allemetkort grasbedekt.Ze
zijnnietdiep (40cm)enhebbeneenongestoord profielvan
degrond,dieterplaatsewordt gevonden enuit zeerzwareklei
bestaat.Dezeligtopoenondoorlatenderots,diehiervriiondiep
ligt.De 3lysimetershebbenverschillendehellingen:deeen
vlak,de2ezwakhellend,de 3emet eenhelling,dieveel
voorkomt,ophet Z.W. vanwaardeheersendewind komt.Hetwater
wordt intanksopgevangen.Verder zijnernog2soortgelijke
lysimeters,waarvandeeensteeds zonatwordt gehouden,dat
hijdagelijkswaterafgeeft;ditgebeurt dooreenbuismet
gaatjes;hetgrasisdusnat.Deanderekrijgt dagelijks 12mm
water zonderhet grasnat temaken.Indevlakkelysimeter
zonderwatertoevoeging stond eenmetaal-tensiemeterop20cm.
Verderwarenertweezeerkleineplastiekenlysimetertjes,
0 ca.15cm,elkmet eentensiemeter.Dezewerdendagelijks
gewogendoorzeuitdegrond tehalen.
Opdeandereplaatswarennogmeerregenmetersaanwezig,
o.a.met schuine stand,(mond//helling), 1lagemet een
Nipherscherm, 3hoge opeenpaalvanca.3m,waarvan2met
Nipherscherm, eenmet eenschermvangaas,deanderemeteen
ondoorlatend scherm.
Hier stond ook een4-talwittevlaggetjes opdehoeken
vanhethek.Dezediendenomdewindsterkte ineenbepaalde,
vrijlangeperiode teschatten.Degedachte zathierbijvoor
deslijtagevandevlagalsmaat tegebruikenvoordewindsnelheid indeafgelopenperiode.Opdezemanier zoudeninhet
gebiedveelvlaggetjeskunnenwordengeplaatst alsgoedkope
windmeters.
Deijkinggebeurde ophetproefveld met eensommerende
windmeter.Dewindwordt doorMr.Lawals eenzeerbelangrijke
verdampingsfactor beschouwd,omdathijindithoge,kaleheuvelland overhetalgemeenzeerkrachtig isenvanplaatstot
plaats zeerverschilt,terwijlde straling enderelatieve
vochtigheidweinigverschillen.
DeheerLawvertelde,datbeideproefterreinennogniet
lang inwerking zijn,sedert juli1955« Opde eneplekwas
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deverdampingsbaklangsbodem enzijkantenaandebuitenkant
vansteenslag voorzienvoordedrainage« Dithad eenverschil
intemperatuurvanhetwater envandeverdamping totgevolg.
Waardoordesteenslag deisolatie beterwas tegenwarmtegeleiding,warendetemperatuur endeverdampinghoger.
Bijvergelijkingvandeverdamping derbesproeide lysimetermet debakwerd opbeidemeetplaatsendeverhouding
1.2 gevonden,niettegenstaande deverhouding Ep sE 0 volgens
Penmannietmeerdan0.8 kanbedragen.Tengevolgevandebesproeiing zaldeverhouding tot 1.0kunnenstijgen.Dathij
hierhogeris,isnaarmijnmeningaandebelangrijkhogere
rand omdeverdampingsbaktoeteschrijven,diedeE 0 verlaagt.
DeheerLawmeende,dathetfeit,datdetotalebladoppervlaktegroterisdandegrond-resp.wateroppervlakte,deoorzaak
voordeafwijkingwas.Hetgrasisechter zeerkort ensteek't
nietbovenderanduit.
Metbehulpvandelysimeterskoncontrolewordenuitgeoefend ophetquantum gewonnen,water.Toenvoorhettransport
vanwateruithetLakedistrictnaarde stadManchester een
tunnelwerd geboord door eenheuveluithetwaterwingebied van
deEyldeWaterBoardontstond eondiscrepantie tussenwateropbrengst enlysimeteruitkomst» Hetvermoeden,datwaterviade
tunnelwegvloeide,wasredenomdeManchesterwatorwinningsmaatschappijteverzoekendepijpleidingwaterdicht inde
rots tebevestigen.Nadatditwas gebeurd,verdweendediscrepantie.
Ineensparrenboswas eensoortlysimetergebouwd door
een4.4 aremet ca.80bomen,teomgevenmet eenbetonnen
muurtje,dat45cmindezwarekleigebouwdwas entoteven
bovendegrond reikte.Delaagopdekleiwas ook45cm.Er
was eenpijpophetlaagstepunt omdeoppervlakte-afvoernaar
eenmeettank tegeleiden.Hieruit passeerdehetwaterviaeen
watermeter.Bovendebomen (ca.8 mhoog),terhoogtevande
toppen,stonden3regenmeters.Onderdebomenwas opeen10talplaatsen eenlange,horizontale plankgemaaktmetmerkstrepen» Opelkeplank stond eenregenmeter.
'ffanneer hierin ±1/10inchwasopgevangen,werdhijverplaatstnaar eenanderemerkstreep.Naarv/elkewerdbepaald
doorhetwerpenmetdobbelstenen.
Overeenbepaaldeperiodekonmenerzekervanzijn,dat
opdezemanier deregenvalinhetbosvoldoende nauwkeurig
doorhetgemiddeldevanderegenmeterswerdweergegeven.
Erwasgeenredenomlekdoordegrond aan tenemen.Alduskondeinterceptie'wordenberekend.Erwarenvrijwelgeen
plantenopdedonkerebosgrond.
Deinterceptie bleek ca.40^vanderegenval.Verderbleek,
datde eerste 5mmvanelkeafzonderlijkebuidegrondniet
bereikt.Langsdestammenvloeit zeerweinigwater af;detakkenzijnca.1ingeplant enbuigennogdoorbijregen.
Van4—7—'55tot1-4-'56warendegegevensvandeboslysimeter;
neerslag
718mm
718mm
afvoer
247mm
verdamping totaal
471mm
neerslag opbosgrond
454mm _ 454mm
interceptie
264mm
afvoer
247__ggi_
transpiratie +bodemevaporatie
207mm

- 9Aangenomen,dathetvochtgehaltevandegrondnietveranderde,danwasdeinterceptie 37$vandeneerslag,deafvoer
35$vandeneerslag.
Van2-4-'56tot4-6-'56warendegegevens?
neerslag
146mm
146mm
afvoer
18mm
verdamping totaal
128mm
neerslag opbosgrond
82mm__
82mm
interceptie
•
64mm
afvoer
18mm_
transpiratie +bodemevaporatie
64mm
Overdezeperiodewasdeinterceptie44$vandeneerslag,
deafvoer slechts 12$,
Dezeinterceptiegegevens komendusovereenmetdie,weitedoor
R.Windwerdenberekend voorhetnaaldbos opdelysimeterte
Castricum.
Dr.Ovington,diedezeproefnam,had ookhetnaaldoppervlakvansparrenendennengemetendoorditmeetkundigvoor
enigenaalden teberekenen enopbasisvandrooggewichthet
voorallenaaldenomterekenen.Deverhoudingnaaldopp.s
projectie opdegrond bleekbijdespar 30,bijdeden15.
Dr.RaupuitBoston (Mass.)deelde over zijnwortelonderzoekaanveleboomsoortenmede,datdewortelsdemeestgrilligewegenzoekeneneenzeerdichtematvormen,waarbijze
bijaankomst onderdestamvan eenandereboom zichplotseling
vertakken.Hijopperde,datafdruipendemineralendeoorzaak
zoudenkunnen zijnvoordeplotselingevertakking.
'sNamiddagswerd eenbezoekgebrachtaaneenproefveld,
waarwerd vergelekenv/atdeopbrengst opdelangeduurisvan
diverse soortenbos endeoorspronkelijkevegetatie onder
schapenteelt.Erwarenaanplantingenvanzuiver sparenden.van
loofbos (es,eik enels)envangemengd naald-enloofbos.
Opdeschapenpercelen,waarvandebezettingdegemiddelde
uitdestreekwas,werd ookdesuccessievandevegetatienagegaannahet ophoudenmethet grazen.Deschapenwerdenbij
hetverweidengewogenendemestwerd opgevangen.Resultaten
warennognietbekend.
SLOTOPMERKINGEN
Deindrukwerdverkregen,datnietallewaterwinningsmaatschappijen,dieerlysimotersopnahouden,zichvolledig
verdiepeninhetverdampingsvraagstuk. Demeestenemengenoegen
methet opnemenvanderegenval enhetmetenvanhet drainwater
voorhetverkrijgenvanhet cijfer,datrechtstreeksvoorhen
vanbelangis.Somszelfsrees ertwijfelaandevraag ofmen
aandeopstelling enverzorging vanlysimeter enregenmeterwel
devereiste aandacht schonk.BijdePyldeWaterBoardwasde
belangstelling voorhetverdampingsvraagstuk zogroot,dat
zuiverfundamenteelverdarnpingsonderzoekwerdverricht.
Ofvandelysimetercijfersdoorelkemaatschappijweleen
evenefficient gebruikwerd gemaakt,moetbetwijfeldworden.
Eeninstantie,zoalsonzeWerkgroep LysimetersT-N.0.vande
Hydrologische OommissieT.N.0.,bestaatinEngelandniet.

10Terkennismakingmet onsintegrerendelysimeteronderzoek
werdbijelkbezoek eenexemplaarvanhetrapport "Lysimeters
inNederland" doorDr.R.Wind overhandigd.
Voorhetdoenvoortdurenvanhet contactdooruitwisselingvanpublikatiesbleek overalanimo tebestaan.Deadressenvandedesbetreffendeinstanties zijnhierondervermeld.
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Dr.S»Buchan,GeologicalSurvey,WaterDivision,Exhibition
Road,SouthKensington,London,SW7.
Dr.J. Glasspoole andDr.A.Bleasdale,MeteorologicalOffice,
Headstone drive,Harrow,Middlesen.
Dr.E.l.Penman,Rothamsted Experiment Station,Harpenden.
Mr. P.Porteous,CambridgeWaterworksCompany,4Bene'tStreet,
Cambridge.
Mr.B.W. Davies,Nottingham CorporationWaterDepartment,
CastleBoulevard,Nottingham.
Mr.R.W.S.Thomson,DerwentValleyWaterBoard,Bamford,
Sheffield.
Mr.F.Law,FyldeWaterBoard,P.O.Box8,SeftonStreet,
Blackpool.
Dr.J.D. Ovington,TheNature ConservancyMerlewood Research
Station,Grange-over-Sands,Lancashire.
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