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WOORD VOORAF
Een goede gewoonte getrouw, wilik bij hetverschijnen van ditwerkstuk gaarne van
de gelegenheid gebruik maken om alien te bedanken die aan mijn wetenschappelijke
en practische vorming of aan het tot stand komen van mijn proefschrift hebben bijgedragen.
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar U, Hooggeleerde ZUUR, voor de wijze
waarop U mijn werk hebt gestimuleerd. De zorg die U aan de bestudering van dit
proefschrift hebt willen wijden, was groter dan men van een promotor mocht verwachten.
Nog steeds waardeer ik, Hooggeleerde HUDIG, dat U mij door middel van een
assistentschap in staat hebt gesteld mijn verblijf in de sfeer der Landbouwhogeschool
met enigejaren te verlengen.
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan U alien, Hooggeleerde TENDELOO, HELLINGA, SCHUFFELEN, EDELMAN en HOFSTEE. Zonder Uw medewerking zou het vervroegde verschijnen van dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest.
Dankbaar ben ik vooral ook ten aanzien van mijn ouders en zusters, die zich
terwille van mijn studie aan de Landbouwhogeschool veel hebben ontzegd en aan
mijn vrouw, die gedurende lange tijd veel huiselijkheid heeft moeten missen.
Ir S. HERWEYER, Directeur van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, heeft door
de vrijheid die hij, waar mogelijk, aan de onderzoekers liet, de studie van problemen
betreffende zoute gronden op eenzeer loffelijke wijze gesteund. Ook deprettige samenwerking met mijn Goesse collega's VAN DEN BERG en WESTERHOF zal ik niet licht
vergeten.
Ook aan mijn hoogste chef Dr S. SMEDING wil ik gaarne dank brengen voor het
feit, dat ik aan dit proefschrift belangrijk meer tijd mocht besteden dan er officieel
voor was geraamd.
De ruimte laat niet toe, dat ik U alien, collega's en overige medewerkers van de
Directie van de Wieringermeer, afzonderlijk dank breng voor Uw nulp bij het nemen
der monsters, het analysewerk, de rangschikking der verkregen gegevens, het persklaar maken der tekeningen en het vertaal- en correctiewerk en vooral ook voor de
wijze waarop U vaak tijd voor mij hebt vrijgemaakt door me een deel van mijn taak
uit handen te nemen.
Tenslotte rest me een woord van dank aan de firma H. VEENMAN &ZONEN, die het
drukken van dit proefschrift in een zeer snel tempo heeft verricht en aan de Heer
VISSER, van wiens tijd en werkkracht ik meer heb moeten vergen dan waarop ik aanspraak mocht maken.

INLEIDING
In 1944 en 1945 werden, tengevolge van de oorlogsomstandigheden, in ZuidwestNederland rond 66000 hectaren cultuurgrond met zouthoudend water gei'nundeerd.
Voor ongeveer 52000 hectaren lag het zoutgehalte van het inundatiewater boven 5
gram keukenzout per liter en voor rond 14000 hectaren bleef dit gehalte beneden de
genoemde grens. Voor uitvoerige gegevens betreffende de omvang van de inundaties
en het zoutgehalte van het inundatiewater moge worden verwezen naar de publicatie
van WESTERHOF(1947).Hier zalmet een summier overzicht worden volstaan.
Het grootste deelvan de inundaties werd, op last van de Duitse legerleiding, tot uitvoering gebracht in het voorjaar van 1944. Deze inundaties eindigden meestal kort na
de bevrijding van de betreffende gebieden. Voor de provincie Zeeland (uitgezonderd
Schouwen-Duiveland) was dit in de herfst van 1944.De noordelijker gelegen gebieden
vielen in of na Mei 1945weer droog. Voorts werden tijdens de gevechtshandelingen in
deherfst van 1944nogenige,meestalminder omvangrijke, gebiedengei'nundeerd. Deze
veelal in haast uitgevoerde inundaties waren voor het overgrote deel van korte duur.
Een uitzondering vormde het, door de geallieerden gei'nundeerde, eiland Walcheren,
dat van September 1944 tot herfst 1945en voor wat betreft de Zuidwatering zelfs tot
voorjaar 1946 onder water stond.
De inundaties met water dat meer dan 5 gram keukenzout per liter bevatte werden
voornamelijk aangetroffen inZeeland. Buiten deprovincieZeeland kwamen dergelijke
inundaties onder anderevoor op Overflakkee enin West-Brabant. Opde Zuidhollandse eilanden overheersten inundaties met minder zout water. Ook in West-Brabant
werden sommigepolders met minder zout water gei'nundeerd.
Zowel in ons land als in het buitenland was reeds lang bekend dat vele cultuurgewassen sterk zoutgevoelig zijn, zodat, voor een zo goed mogelijk uitoefenen van het
landbouwbedrijf op zoute gronden, kennis van het zoutgehalte van de grond zeer gewenstis.Toen deDuitselegerleiding dan ook, inhetvoorjaar van 1944,voor het onder
water zetten van een groot aantal polders gebruik maakte van zout of brak water,
stondmeteenvast,dat,nadeinundaties,indeweerdrooggevallengebiedeneenomvangrijk onderzoek naar het zoutgehalte van degrond nietzou kunnen worden gemist.
Om althans enigszins georienteerd te raken over de te verwachten zoutgehalten van
de grond, werden reeds tijdens de inundatieperiode van het op de landerijen staande
water regelmatig monsters genomen en op zoutgehalte onderzocht. Ook deze waarnemingen zijn verwerkt in de publicatie van WESTERHOF (1947); een uitvoerige beschouwing overdegevonden zoutgehalten ineen deelvanhet inundatiegebied isvoorts
te vinden bij STOLP (1945). Een kort overzicht geeft VERHOEVEN (1946).
Na het droogvallen van de grond werden op ruime schaal grondmonsters genomen
en op zoutgehalte onderzocht. De bij dit onderzoek gevonden cijfers hadden betrekking op de laag 5-20 cm en vormden de basis voor de inzaaiadviezen van de voorlichtingsdiensten voor land- en tuinbouw. Deze zoutkarteringen keerden elk voorjaar
en elkeherfst terugen gaven somsaanleiding tot eenernstigeperiodieke overbelasting
van het laboratorium te Goes. Zo moesten b.v. in het voorjaar van 1946na de winterregens envoor deinzaai meer dan 10000monsters worden onderzocht. Om deze drukte zoveel mogelijk in te perken, werden ook gedurende de zomer en de winter de veranderingen in hetzoutgehalte vandegrond voortdurend nagegaan. Deze bemonsteringen gaven o.a. een inzicht in het verloop van het zoutgehalte in de bovengrond en

maaktenvoorspellingeniriogelijk tenaanzienvandecijfers dietijdens deinzaaikonden worden verwacht. Meestal werd dit onderzoek tamelijk breed opgezet om ook
antwoordtekunnengevenopmeeralgemene,nietdirectmetdeinzaaikansensamenhangende,problemen.Deaanwezigheidvan het chloorionin het bodemvocht bood
namelijk,zoalsZUUR(1938)voordeWieringermeerhadaangetoond,eenuniekekans
omdevochthuishoudingvandegrondtebestuderen.Dezekansmoestworden benut
en zo werden bemonsteringen uitgevoerd, waarvan het directe nut voor de practijk
geringwas,vergelekenbijdewaarde,diedecijferskondenhebbenvoordeberekening
vanb.v.hetvochtverbruikvaneengewas.
Hetanalyserenvanwater-engrondmonstersvondin 1944eninhetvoorjaar van 1945oorspronkelijkalleenplaatsinhetlaboratoriumvandeDirectievandeWieringermeer(Noordoostpolderwerken)
teKampenenineenhulplaboratoriumdatgevestigdwasindeRijksHogereBurgerschool te Middelharnis.Door debevrijdingvanZuid-Nederlandwerdevenwelhetcontacttussendegenoemde laboratoria eneengroot deelvan degelnundeerde gebiedenverbroken.Gelukkigerwijze werd een aantal instellingen inZuid-Nederland bereid gevonden omgrondmonsters opzoutgehalte teonderzoeken. Op
dezewijzewerdhulpverleend door deKeuringsdienstvoorWarenteGoesendoordelaboratoria van
deflrmaD.J.van derHaveteKapelle-Biezelinge,vanhetInstituutvoorRationeleSuikerproductie te
Bergen opZoom envan deN.V.Hollandse KunstzijdeIndustrie teBreda.Een woord van dank aan
aliendiehebben geholpen,omgedurendehet eerstehalfjaar van 1945hetlaboratoriumwerk op gang
tehouden,ishierzekeropzijnplaats.
VanafJuni 1945konhetonderzoekvangrondmonsterswordengeconcentreerdinhet laboratorium
teMiddelharnisenineennoodlaboratorium datwerdgevestigd in de Rijkslandbouwwinterschool te
Goes.InJanuari 1946werdteGoeseenspeciaalvoorhetonderzoekingerichtlaboratorium betrokken
inhetvoormaligWeeshuis.Hetlaboratorium teMiddelharniswerdinMei1946opgeheven.Dewerkzaamheden teGoeswerdenper 1 Juli1948beeindigd.Sindsdienwerdendeanalysenverricht inhet laboratoriumteKampen.Intotaalwerdenmeerdan40000zoutbepalingenuitgevoerd.(Eendeelvan de
onderzochtegrondmonsterswasafkomstigvanproefvelden vanbijhetinundatieonderzoek betrokken
collegae).Teraanvullingvan dit cijfermateriaal werdeninongeveer8000monstersnog andere bepalingen verricht. Dit waren voornamelijk bepalingen van het lutum-en slibgehalte,van het koolzurekalkgehalteensomsookvandepHenhetgehalteaanorganischestof.Grondwaterstands-en drainafvoermetingen, doorlatendheids- en volumegewichtsbepalingen,alsmedewaterpassingen en profielbeschrijvingen completeerden de werkzaamheden.

Destof isingedeeldin vierhoofdstukken. Inhet eerstewordteenbeschrijvinggegevenvandegebruiktemethodenenwordenbeschouwingengewijd aan debetrouwbaarheidvanhetcijfermateriaal.Inhettweedehoofdstukwordendezomerwaarnemingen besproken en in het derde de winterwaarnemingen. Deze beide hoofdstukken dienogalomvangnjk zijn- kunnenzonderenigbezwaarongelezenblijven omdatzij
weinigmeerdandocumentatiemateriaalbevatten.Tenslottewordtinhetvie'rdehoofdstukbesprokentotwelkeconcludesdewaarnemingenuitdevoorafgaande hoofdstukkenleiden.Voortskomtinditslothoofdstukaandeordewelkebetekenisderesultaten
vanhet onderzoekhebbenvoordekennisvandevochthuishoudingvan grond inhet
algemeenenvangelnundeerdegrondinhetbijzonder.

I. OVER DE BEMONSTERING, DE ANALYSETECHNIEK,
DE GEBRUIKTE GROOTHEDEN
EN DE AAN HET ONDERZOEK KLEVENDE FOUTEN
Het in Zeeland opgezette onderzoek isuitgevoerd metbehulp vandedoor ZUUR
(1938)beschreven methoden.Indezewerkwijzen zijn tijdens hetonderzoek indeinundatiegebieden enkele wijzigingen aangebracht. Destudie vandebetrouwbaarheid
der gevonden cijfers werd bovendien niet onbelangrijk uitgebreid. Omeenalteveelvuldigverwijzen naar hetwerkvan ZUURtevoorkomen isookhetonveranderdedeel
vandemethodiekvanhetonderzoek hier,althansinhoofdzaak, nogweervermeld.
De hiernavolgende stof is ingedeeld in vijf paragrafen. Achtereenvolgens worden
hierin behandeld dewijzevanbemonsteren,deanalysetechniek ende foutenbronnen.
Eenaparteparagraafisgewijdaandefoutenbron gevormddoordeongelijkmatigheid
vandevocht-enzoutgehalten tevelde, terwijl tenslotteeensamenvatting het hoofdstukbesluit.
1. D E B E M O N S T E R I N G

De grondmonsters werden genomen metz.g. Feekesboren, met aardappelboren,
lepelboren ofDiserensboren. Indien debemonsteringslechtsdebouwvoor ofeen gedeeltedaarvan omvatte- zoalsbijbemonsteringen tenbehoeve vandepractijk meestalhetgevalwas- werden Feekesboren gebruikt. Ditzijn 20a25cm lange half-cylindrische boren meteeninwendige diameter vanongeveer 25mm.Zewerden vervaardigdvanfietsframes enlatervanvlampijpen enwerdenbevestigdaaneenhoutensteel.
In droge harde grond wasdelevensduurvandeze boren slechts kort. Voor boringen
tot eendieptevan2,20mwerd gebruik gemaaktvanlepelboren, eveneens half-cylindrische,geheelstalenborenmeteenlumenvan35mm.Dezeborenzijn 1 mlang,doch
kunnenmetbehulpvaneenverlengstuktot2,20mwordenverlengd.Omtevoorkomen
dat de,vaak kruimelige, bovengrond inhetboorgat viel,werd debouwvoor bemonsterd metaardappelboren.Ditzijn ronde,zwakconischtoelopendeboren van5of20
cmlengteenmeteenbovendiameter van60a65 mm. Indien nogdieper dan2,20m
moestworden geboord, werden Diserensboren gebruikt. Ditzijn tweekleppige boren
meteenkort (25cmlang)boorlichaam aaneen steeldietotruim3mkanwordenverlengd.
Deborenwerdenmetdehandindegrondgedrukt. Meestal werden detebemonsterenlagenlaagvoorlaagineenkeergeboord.Eenveelvoorkomendereeks0-10,10-20,
20-^0,40-60en60-80cmwerddaninvijf keergeboord.Indrogehardegrond moesten, omextrawrijvingtevoorkomen, deboorkernen somsnaelke5cmboren worden
verwijderd. Invochtige gronden daarentegen washetvaak mogelijk omb.v. delaag
20-80cmineenkeertedoorboren.Allebemonsteringengeschieddenonderleidingvan
schrijver dezesofvaneenervarenkarteerder,omdatbijhetnemenvan grondmonsters
talvanmoeilijkheden kunnen optreden,waarvaninZeelandhetsamenpersenvanslikkige of kruimelige bovengrond envanvenige ondergrond, alsmede het uitde boor
lopenvannattezandlagenweldevoornaamstewaren.
De boorkernenuit Feekes-enlepelborenwerdenschoongekrabd envervolgensmet
een spateluitdeboor gestoken.Deinhoud vandeaardappelboren werd eruitverwijderd door deboren ondersteboven tehoudenenleegtestoten.Van deDiserensboren

werden debeweegbarekleppengeopendendaarnawerddeinhouderuitgeschud ofer
metbehulpvaneenspatel uitgekrabd.
Voor de meeste onderzoekingen werden zestien boringen per monster genomen.
Slechts op proefvelden met veelherhalingen werd met acht boringen per veldje volstaan.Deboringenlageninvierkantsverbandmeteenafstandvan2mtussendeboorpunten.Opsmallepercelenwerdensomsindelengtevannetperceeltweenaast elkaar
gelegenrijen vanachtboringengenomen,meteenafstand tussenderijen entussende
boorpunten in derij van eveneens2m.Alleenin bijzondefe gevallen werd van deze
boorschema'safgeweken. Zowerdenb.v.bovendrainreeksendeboorpunten steedsin
eenrijgelegd.Opplekkenwaarvanwerdverwachtdatzeherhaaldelijkzoudenworden
bemonsterd,werddeafstand tussendeboorpuntenmeestalgrotergenomen,opdatde
boringenvanopeenvolgendebemonsteringenniettedichtbijelkaarkwamenteliggen.
Eenboorgatbei'nvloedtdezout-envochthuishoudingvandegrondinzijn naasteomgeving (ZUUR) en bij elke bemonstering dient men dus buiten de invloedssfeer van
vroegereboringen teblijven. Somswashetnodigomherhaaldelijk bemonsterdeplekkenovereenafstand vanenigemetersteverplaatsen.
Dezestien boorkernen werden opeenmengzeilin kleinestukjes verdeeld. Daarna
werddegrondgoedgemengd,hetzijdoorknedenindiendegrondnatwas,hetzij door
herhaaldelijk omscheppen metdehand indien de grond droogwas.Vervolgens werd
uithetmengseleennieuwmonstergetrokken,waarmede,alnaardeeisvanhet onderzoek,eenglazenpondspot ofdriepondspotwerdgevuld.Dezepotten werden gesloten
met eenmetalen schroefdeksel, aan debinnenzijde voorzien van eenschijf geparaffineerdcarton.
Tenbehoevevan enkelespecialeonderzoekingen werdendeboorkernen soms niet
gemengd,dochafzonderlijk verzameldinflesjesvan 150 ml.
Invelegevallenwerdendemonstersintweevoudgenomen,terwijlinbijzonderegevallenwelindrievoud ofzelfsinvijfvoud werdbemonsterd.
Het boren met deDiserensboor waszeer tijdrovend endezeboringen werden dan
ookmeestalinenkelvouduitgevoerd,
2. D E ANALYSETECHNIEK

Inhetonderstaandeisvoornamelijk aandachtbesteedaandieanalysen diespeciaal
voor de studie van dezout- en vochthuishouding van de grond van belang zijn. De
overigeanalysemethodenzijnslechtsvluchtiggememoreerd.
Monsters waarvan alleen het zout- en het vochtgehalte behoefden te worden bepaald,werdeninhetlaboratoriumuitgepaktenopeenglasplaatgoedgemengd Daarna werden devoor deanalyse benodigdeporties grond verkregen door van de totale
hoeveelheid grond opmeuw twee kleine monsters te nemen. Deze kleine monsters
( ± 25gelk)werdenintweewijdmondseflesjesvan 150mlgebracht,waarvan hetgewichtbekendwas.Deflesjesmetinhoudwerdengewogen,gedroogdbij105°Cenweer
gewogen. Vervolgens werden aan elkflesjetoegevoegd: een schepje gins en - door
middelvaneenautomischepipet- 75mlwater.Hiernawerdendeflesjesmeteenrubberstopgeslotenengedurendevijfurengeroteerd.Vervolgensblevenzeeennachtover
staan,waarna uitelkflesje10mlvande,bovendesuspensiestaande helderevloeistof
werd afgepipetteerd. Hierin werd het chloorgehalte titrimetrisch bepaald met 0 1n
AgNOs enmet K 2 Cr0 4alsindicator.Deze,door FEEKES(1936)ingevoerde methode
isdoor ZUUK(1938)uitvoerigbeschreven.Opdezewijze k o n d i ^ K * £ ^

gewerkt, door twee man 40monsters per dag in duplo worden onderzocht. Hierbij
warendanallevoorkomendewerkzaamhedeninbegrepen.
De verkregen chloorgehalten werden steeds omgerekend op keukenzoutgehalten
door vermenigvuldigingmet 585/355.Metdealdusverkregencijfers werd verdergewerkt.Voorzoverinditgeschrift duswordtgesprokenvanzout,issteedsbedoeldkeukenzout.
Voorts werden voor de verschillende grootheden de door ZUUR ingevoerde symbolen gebruikt, welke volledigheidshalve hieronder nog eens worden vermeld. De
symbolenhebbendevolgendebetekenis:
A = het aantal grammen water per 100gram droge grond.
B
= het aantal grammen keukenzout per 100gram droge grond.
C * = het aantal grammen keukenzout per liter bodemvocht.
Wj 2 = het aantal grammen water per cm8 oppervlakte in een laag ter dikte van d cm.
Zd 3 = het aantal grammen keukenzout per cm2 oppervlakte in een laag ter dikte van d cm.
VWen VZ geven deverschillen tussen respectievelijk tweeW-of tweeZ-cijfers van eenzelfde plek
op verschillende data; dezesymbolen dragen eennegatief teken indien W of Z op het tweede tijdstip
hoger zijn dan opheteerste.

Hoewel in het algemeen in de volgende paragrafen vanzelf wel blijkt voor welke
doeleinden deverschillendecijfers dienen,kan eeninleidendwoord over het gebruik
vandediversegroothedenreedsopdezeplaatswellichtnuttigzijn.
DeA-enB-cijfers worden,behalvevoorhetverkrijgen van eenorienterendinzicht
indevocht-enzoutgehaltenvandegrond envoor debestuderingvandevariabiliteit
van dezegehalten op korte afstand, op zichzelf weinig gebruikt. Dezecijfers dienen
voornamelijk voordeberekeningvandeC-cijfers, deW-cijfers endeZ-cijfers.
Wanneerveranderingenindevochtvoorraadvaneenbepaaldelaag(b.v.tengevolge
vanverdamping)moetenwordenberekend,danishiervoorkennisvandeW-cijfersvan
debetreffende laagonontbeerlijk.
Voor deberekeningvan soortgelijkeveranderingenindezoutvoorraad vaneenbepaaldelaag(b.v.tengevolgevandoorsijpelendregenwater)moetendeZ-cijfersbekend
zijn. DezeZ-cijfers, oflieverdeverschillentussentweeZ-cijfers worden ook gebruikt
om daaruit conclusieste trekken over dewaterbewegingin de grond. Voor dezeberekeningvandewaterbewegingisbovendiennogkennisvandeC-cijfers noodzakelijk.
Enkele eenvoudige voorbeelden mogen aantonen hoe de genoemde berekeningen verlopen. Een
profielbevatop 1Apriltoteendieptevan80cmpercm20,070gkeukenzout(Zo-80= 0,070).Per 1Juni
ishetzoutgehaltegestegentot 0,100gpercm2 (Zo-80= 0,100).Dezevergroting (0,030g)van dezoutvoorraad in het profiel isveroorzaakt door capillaire opstijging van zout water van beneden profieldiepte.Ditzoutewatermoetdusopgestegen zijnviadelaag 80-100cm.Deconcentratie van het keukenzout indezelaagbleefgedurendedebeschouwdeperiodeconstantenwel 15gper1bodemvocht en
dus moet het vanuit dezelaag naar boven gestegen water ook een zoutgehalte van 15gper 1hebben
gehad.Voor deaanvoer van het zout is dan nodig geweest- ^ 1 waterper cm2.Decapillaireopstijgingheeft dusbedragen^ ^ 1percm2= ^ mlpercm2 = 20mm.
Deberekeningvan deneerwaartsewaterpassagegeschiedt opeensoortgelijke wijze.Eenprofiel bevatper 1 Novemberovereendieptevan 80cmpercm20,350gkeukenzout.Per 1 Maart isnog0,210 g
1
2

C werd berekend uit A en Bmet behulp van deformule C =

.

Wwerd berekend met behulp van deformule Wa =
^
,waarin d dedikte van de betreffende laagenVGhetvolumegewichtvan degrond is.
d x VGxB
3
Z werd berekend op analoge wijze als W met behulp van deformule Z j =
^
>

over.Aangenomenwordtdatdewaterpassageverticaalisgeweest.Deverdwenen0,140gzoutzijn dan
dus afgevoerd viadelaag60-80cm.Gedurende debetreffende vier maanden ishet C-cijfer van deze
laaggedaaldvan 16tot 12. HetgemiddeldeC-cijfer van de laag60-80cmheeft dus 14 bedragenenaangezien het wegzakkendewater snel deconcentratie aanneemt van de doorlopen lagen (ZUUR, 1938),
moet het gemiddeldezoutgehaltevan het uitgezakte water ook ongeveer 14zijn geweest.Voor de afvoer van het zoutverlies is dan nodig geweestS i - 1 per cm2 = -^ ml per cm2 = 100mm.
Enkeleandere,aan depractijk ontleende,rekenvoorbeelden treft menaanbij VERHOEVEN(1950,a).

Kennis van het C-cijfer is niet alleen vereist voor de berekeningen betreffende de
waterbewegingindegrond, maar het is ook- omdat het eenconcentratie aangeeft voor debestuderingvandereactievanland-entuinbouwgewassenophetzoutgehalte
vandegrond(menziehiervoor VAN DEN BERG, 1950; DORSMANenWATTEL, 1951) een
veelwaardevollergegevendanhet B-cijfer.
In vele gevallen (b.v.voor deinzaaiadviezen)werd alleennaar C-cijfers gevraagd,
omdat, zoalsvermeld, het B-cijfer voor deplantengroei heel weinig betekenis heeft.
Dan werd dechloorionenconcentratieinhet bodemvocht gemetenlangspotentiometrischewegenwelmetbehulpvaneenAgCl-electrode.Dezemethodewerd beproefd
door VAN HEININGEN(1945)enwerdlater doorDOMINGOvoorseriewerkgeschikt gemaakt; zijisbeschreven door HOFSTEEen TIMMER (1953).
De invoering van dezewerkwijze betekende nogeenaanmerkelijke vereenvoudiging enversnelling
vergelekenmetdetochookalsnellemethodevanFEEKES.Inseriewerkkondennamelijk doortienman
per dag 400 monsters worden onderzocht. Van deze tien waren er dan twee nodig voor controlebepalingen (1 op 10)volgens detitrimetrische methode.Indien zou worden overgegaan op controlebepalingenaan dehandvanenkelestandaardmonsters, danzoudenvooreencapaciteitvan400monsters
per dag acht man voldoende zijn. Hiervan behoeven slechtstweeman tot het geschoolde analytische
personeeltebehoren.

Deovereenkomsttussendepotentiometrischeendetitrimetrischechloorbepalingis
vooralbijzoutconcentratiesbeneden4 gNaClper1 zeerbehoorlijk.Daarbovenneemt
despreidingtoe, hetgeeno.a.welzalmoetenwordengewetenaaneentoenemendeonnauwkeurigheidvanbeidemethoden.Bovendienzijnindittraject dewaardenvande
potentiometrische meting hoger dan van de titrimetrische en dit verschil neemt toe,
naarmatedetemetenzoutconcentratieshogerzijn(ziefig.1).
Een mogelijke verklaring voor deze afwijking zou kunnen worden gezocht in het
feitdatdeconcentratievanhetchloorionnietoveralinhetbodemvochtgelijkis, maar
vanafhet oppervlakvandeadsorptievebodemdeeltjes naardeintermicellairebodemvloeistof toestijgt. Bij detitrimetrische methode wordt het C-cijfer berekend uit het
gevondenA-cijfer, d.w.z.uithettotalebodemvocht.Menvindtzodoendenietdeconcentratievanhetchloorioninhetvrijebodemvocht,maareengemiddeldeconcentratie. Ditlaatsteisbijdepotentiometrischemethodeniethetgeval.
Indien met de hiervoor geopperdeverklaring voor de gevonden verschillen inderdaaddevoornaamsteoorzaakvandezeverschillenzouzijngenoemd,danzoudittwee
consequentieshebben:
1. De verschillen tussen potentiometrisch en titrimetrisch bepaalde C-cijfers moeten
groterwordennaarmatedeC-cijfers stijgen.Ditisinderdaadhetgeval(ziefig.1)
2. De verschillen in quaestie moeten groter worden naarmate bij gelijkblijvend Acyfer het lutumgehalte van de grond (en dus de hoeveelheid „chloorvrij" water)
toeneemt of wat ophetzelfde neerkomt, naarmate bij gelijkblijvend lutumgehalte
het A-cijfer vandegronddaalt.

FIG. 1. Correlatie tussen potentiometrisch en titrimetrisch bepaalde C-cijfers
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FIG.

1. Correlation betweenpotentiometrieen titrimetriedeterminationofC-figures

TV*i00*„t«. Vnnmeteenkleinproefje worden aangetoond. Hierbij werden vier port i S ^ n T s ^ r S t ^ n l d mit respectievelijk 125,75, 25en5 mlvaneenNaS-oplosfng meteenC-ciffer van 15. Deindezesuspensepoten.ometnsch bepaalde
C-cijfers bedroegenrespectievelijk 18,8; 18,0,18,0,en 11,1.

Overigens was het practische belang van dejuistheid van de hierboven genoemde
verklaring niet groot, omdat omrekenen van potentiometrisch bepaalde C-cijfers in
titrimetrisch bepaalde (en omgekeerd) alleen mogelijk was, indien tevens het lutumgehalte van de grond werd bepaald. Dit laatste gebeurde echter - althans in monsters
waarin potentiometrische bepalingen werden verricht - slechtszelden. Bovendien was
een correctie van de potentiometrisch bepaalde cijfers tamelijk overbodig, want ze
waren voor dedoeleinden waarover zewerden gebruikt nauwkeurig genoeg.
De gehalten aan lutum, slib,zand en CaCO swerden bepaald volgens dein Nederland bij het onderzoek van grondmonsters gebruikelijke methoden. Deze zijn: voor
lutum en slib de pipetmethode van ROBINSON, voor zand de methode van ATTERBERG
(het U-cijfer - een maat voor de grofheid van het zand - werd berekend na zeven van
dezandfractie ineen Rotap-zeefinstallatie) envoor CaC0 3demethodevan SCHEIBLER.
Dezewerkwijzen zijnbeschreven door DEVRIESen DECHERING (1948).Het gehalte aan
organische stofwerd bepaald volgens deelementairanalysevan TERMEULEN-HESLINGA
en wel door het gevonden koolstofgehalte te vermenigvuldigen met 100/58. De pH
werd in de beginperiode colorimetrisch bepaald, daarna werd gemeten met een chinhydronelectrode, terwijl reedsvrij spoedigeen glaselectrode metbijbehorende apparatuur in gebruik kon worden genomen.
Volumegewichtsbepalingen werden uitgevoerd met koperen steekringen, waarvan
de inhoud nauwkeurig bekend was. Van deze ringen waren twee soorten in gebruik:
grote met een inhoud van ± 325 cm3 en kleine met een inhoud van ± 36 cm3. Deze
ringen werden op degewenstedieptein dewand van eenprofielkuil gestoken. Vervolgens werd degrond om elkeringweggesneden enwerden deaan de open zijden van de
ringuitstekende gronddelen glad afgesneden. De inhoud van de ring werd in een goed
sluitendepot ofliesvan bekend gewicht gebracht en door drogen enwegenwerden het
volumegewicht en het porienvolume van de grond bepaald. De bepaling werd altijd
minstens invijfvoud uitgevoerd.
Metingen van de doorlatendheid volgens KOPECKI (1914) bleken te tijdrovend omdat met deze methode slechts bruikbare cijfers te verkrijgen zijn, indien zeer veel herhalingenwordenverricht.Daaromis,na enigemisluktepogingen,van hetbepalen van
doorlatendheden boven de grondwaterspiegel afgezien. Voor doorlatendheidsmetingenbenedenhet phreatisch niveauisdeboorgatenmethode van HOOGHOUDT gebezigd.
Hierbij isaanvankelijk gebruik gemaaktvandeapparatuur volgens HOOGHOUDT (voor
een beschrijving zie: DE VRIES en DECHERING, 1948), later van het eenvoudiger apparaat van M. F. VISSER.
Grondwaterstanden werden gemeten in 1,50-2,00m lange,ijzeren, metjute beklede
en, behalve over de bovenste 50 cm, geperforeerde, 30 tot 45 mm wijde buizen. De
metingenwerdenverrichtmeteenplatte duimstok.
Draindebieten werden bepaald door eenmaaldaags met eenmaatglas ofmaatkan te
metenhoeveel waterin eenbepaalde tijd door dedrain werd afgevoerd.
3. D E F O U T E N B R O N N E N

Een systematisch opgezette analysevan alleaan het zoutonderzoek klevende fouten
ismetuitgevoerd. Ditmagtendeleworden gewetenaan de ontwikkeling vande werkzaamheden. Voor alles moest de practijk van gegevens worden voorzien ten behoeve
vandemzaaivan gewassen en deherinplant van bomen. De ervaring in de Wieringermeer had geleerd dat de titrimetrische C-cijferbepaling, uitgevoerd zoals in de vorige

paragraaf is omschreven, hiervoorvoldoendenauwkeurig was.Depotentiometrische
C-cijferbepalingwasgetoetstaandetitrimetrischeeneveneensvoldoendebetrouwbaar
bevonden. Pas in detweedeplaats kon aandacht worden geschonken aan de waarde
vandecijfers dienodigwarenvooronderzoekingenbetreffende dezout-envochthuishoudingvan gei'nundeerdegronden.Voor dergelijke onderzoekingen waseengrondiger kennis ten aanzien van de nauwkeurigheid van de gebruikte grootheden welgewenst.
Om te beginnen werd nagegaan in hoeverre de genomen monsters representatief
warenvoorhetzout-envochtgehaltevandebemonsterdeplekken.Bijdevoorditdoel
uitgevoerdebemonsteringentradweldraaanhetlicht,datdevariatieopkorte afstand
vanhetzout-envochtgehalteaanzienlijk konzijn.Naardeoorzakenvandezevariatie
iseenvrij uitvoerig onderzoek ingesteld,zodathieraan eenaparte enweldevolgende
paragraaf isgewijd.
Hoewel,gelijk vermeld,eenspeciaal onderzoek naar desystematischeen toevallige
fouten van dezoutbepaling achterwegeisgebleven,zalhieronder toch een kleinebeschouwing over dezefouten volgen.Zoweldefouten vandebemonstering alsdievan
deanalysetechniek envandeberekeningsmethodenzullenwordenbehandeld enwel terwillevandeduidelijkheid - ineenvolgordevrijweltegengesteldaandegangvanhet
onderzoek. De fouten van depotentiometrische chloorbepaling worden hier niet besproken,omdatdezemethodenooitistoegepastopmonstersdievoor studiedoeleinden
warengenomen.Slechtsmogetenaanzienvandezemethodewordengewezenopdeop
biz.6gemaakteopmerkingen.
Alvorenstot eenbesprekingvandeanalysefout overtegaan,moetworden vermeld
dat,afgezien vanhetinwegenenterugwegenvandevoordeanalysebenodigdegrond,
bijallewerkzaamhedenzoalspipetteren,titrerenenuitrekenenminstenstweepersonen
betrokken waren, zodat b.v.hetuitrekenen van deduplobepalingen van een monster
nooitdoordezelfdelaborantgeschiedde.
De eigenlijke analysefout is opgebouwd uit verschillende componenten, zoals onnauwkeurigheden inhaerent aan deanalyse,afrondingsfouten envergissingen van het
analytischpersoneel,b.v.bijhetwegen,hetaflezenderburettenenhetrekenen.
Om met de laatste te beginnen: Rekenfouten werden practisch altijd achterhaald.
Indien deduplo's vaneenbepalingnietovereenstemdenwerdennamelijk steeds eerst
de berekeningen gecontroleerd. Het is natuurlijk denkbaar dat twee laboranten dezelfderekenfoutmaaktenenwelzodatdeduplo'sweerklopten.Ineendergelijk geval
zoueenonjuist cijfer doordecontrolekunnenglippen.Ditisinderdaadweleensvoorgekomen (het betrof dan een verkeerde plaatsing van een komma), maar zelfs deze
fout werd nogweerachterhaald bij hetinboeken, indien het gingomeenserie cijfers,
dieenigesamenhangvertoonde.Eennietindereekspassendcijfer werd dan altijd nog
evenopnieuw gecontroleerd.
Een afleesfout bij een titratie kon soms worden achterhaald, indien bekend was
welkC-cijfer ongeveerkonwordenverwacht.Meestalwasheteenvoudigerenzekerder
omdetitratieovertedoen;hiertoewasaltijd noggenoegvloeistofaanwezig.
Bijhetwegenwarenafleesfouten bijdewegingvandenattegrondmeestalonherstelbaar, omdat in het overgrote deeldergevallenhetmonster, nadat devoor deanalyse
benodigde porties eraan onttrokken waren, werd opgeruimd. Het weer terugbrengen
van de grond in demonsterpottenvroeg, bij deaantallen monsters waar het hier om
ging,zoveelextrawerk,datdezewerkwijze slechts zelden werdtoegepast.Eenfout bij
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hetwegenvandedrogegrond konworden hersteld door na afloop van deanalysede
grond opnieuw te drogen. Indien globaal bekend was, welk A-cijfer ongeveer kon
worden verwacht,dan waren ook fouten bij het wegen van denatte grond somsnog
welteherstellen.
In het algemeen kan worden gezegd dat vergissingen van het analytisch personeel
betrekkelijk zeldzaamwaren. Alsbewijs hiervoor mogehet volgende gelden.Tenbehoevevan bepaalde onderzoekingen werden deboorkernen inhetveld niet gemengd
enineenpotverzameld,dochafzonderlijk inflesjesgedaanenstukvoorstukgeanalyseerd.HetA-cijfer werdindezegevalleninenkelvoudbepaald.VoorhetB-cijfer werd
meestal wel in duplo getitreerd, maar een eventuele grove fout in de weging van de
droge stof komt ook in het B-cijfer tot uiting.Nu waren dezebemonsteringenveelal
van dien aard dat deboorkernen alscontrolevoor elkaar konden gelden.Een boring
werd soms wel door zes andere omgeven, die als controle konden dienen. Dit gold
vooralvoordeopenigediepteuitgevoerdeboringen, omdatdaarhetverloopindeAendeB-cijfers tamelijk gelijkmatigplachttezijn.Eenfoutievebepalingmoestdusonmiddellijk inhetoogspringen.Hetpleitvoordeaccuratessevandelaborantendat, bij
dehonderdenboringenvandittype,dergelijke afwijkingen slechtszeer zelden werden
geconstateerd.
Van de overige fouten speelde de fout veroorzaakt door de afronding der cijfers
voornamelijk eenrolinhetB-cijfer. Het B-cijfer vaneenenkelvoudbepalingwerdopgegevenindriedecimalen.MetbehulpvanditB-cijfer werddanhetC-cijfer berekend.
Bijhetmiddelenvandeduplobepalingen datdaarnaplaatsvondwerdhetB-cijfer vervolgens op tweedecimalen afgerond. Dezeafrondingsfout wasvooral van belang bij
zeerlageB-cijfers. Dergelijkelagecijfers werdenechtermaarzeldenvoorberekeningen
gebruikt omdatze,nogafgezien van deafrondingsfout, tochalonnauwkeurig waren.
Kleinehoeveelheden zout kunnennamelijk metdegebruiktemethodeniet voldoende
nauwkeurigwordenbepaald (ZUUR, 1938;PHILIPSON,1951).
Eenvandesystematischefoutenisookreedsdoor ZUURbehandeldnl.deinvloedop
het B-cijfer vande„chloorvrije" watermantelrond het adsorptief materiaal indebodem.TengevolgevandezefoutwordteenietstehoogB-cijfer gevonden.Voordeveelal lichte en humusarme Zeeuwse gronden( BUWALDA, 1951J bedroeg deze fout niet
meerdan 1 a2%.
Belangrijker is,dathetC-cijfer vanhetbodemvochtbuitendeadsorptiesfeer vande
bodemdeeltjes telaagwerdberekend,wantjuistditdeelvanhetbodemvochtishetbeweeglijkst. IndeWieringermeer wasdezefout meestal niet groot- ZUUR geeft waardenvan0tot 10%enhaalteenvoorbeeld aanvan4%- tengevolgevan dehogeAcijfers van degrond. In Zeeland kon in dezomermaanden bij A-cijfers van 20tot 15
voor grond met een lutumgehaltevan ± 18% (dergelijke gevallen kwamen in 1947
yeelvuldigvoor)welworden gerekendmetfouten van 11 tot 15 %.Overigenshadden,
inverbandmetdegeringewaterbewegingdiebijzulkevochtcijfers nogslechtsmogelijk
is, deze fouten niet zoveel betekenis. Ook de invloed op de berekeningen over het
watertransportindebodemwasnietzogroot.Bijdezeberekeningenwerdvrijwel altijd
gewerktmetdeC-cijfers vandelagen60-80cmof80-100cm;bijzonder lage A-cijfers
warenopdiedieptezeldzaam,terwijlzeervaakdegronddaarterplaatsezandigenarm
aan humuswas.Alzullendegemaaktefouten dusinhet algemeen niet groot zijngeweest, toch moet rekening worden gehouden met het feit dat zowelvoor decapillaire opstijging als voor de neergaande waterbeweging stelselmatig enigszins te hoge
waardenwerden becijferd.
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Na het overzicht vanhetvoorkomenvanvergissingen vanhet analytischpersoneel
enna dehehandeiingvanenkelesystematischefouten, resteertnunogeenbespreking
r d e J S S d inhaerentaandeeigenlijkeanalysezelf.(Onderdeeigenhjke
Analyse S n danslechts begrepen dehandelingen nadeherbemonstering vanhet
" o n d m o i r in hetlaboratorium). Zo zijn voor ^ t ^ ^ S S S ^ ° S
het wegen van de droge grond,
het toevoegen van het water het pipeteren van het
L S h e t aflezen vafde8buret enhettitreren ^ ^ i T ^ T j L Z v ^ n
kere onnauwkeurigheid belast. Hiervan zyndelaatstetweedebelangrykste. Vaneen
b e n a W inlnkelvoud van het A-cijfer wordt deonnauwkeungheidvoornamdijk beo f f l d S o ^ S ^ S n . Deinvloedvaneeneventuelevoorkomendeonvolkomenheid
fnnetS i S S d , maar- hoewelafhankelijk vanhettypedroogstoof- waar^ ^ S S ^ S ^ S o n d vandeervaringeninhetlaboratorium kon.schattenderschijnnjK metgrooi u p g
d bovenge noemdevanatiemogehjkheden-in
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wordenberekend.Hierbij werdgebruikgemaaktvandeformules.
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h a t t e w a a r d e n v a n d e middelbare fouten

Op dezewijze werd, opgrond^fS^^c.c¥eThepa]ing
va n inenkelvoudbepaaldeA-enB-cyters,vooi cc
j

i n enkelvoudeen

„ i(*«W e r ziin dan detheoretische doordat deeersteberekend zijn uit
1 De gevonden fouten f ° g e n / . ^ S Q O ^ • worden nog weer enkele-zij het kleme- onnauwde verschillen tussen^duplobepalingen^H i e rfoo r wo
g a m l y s e t e c h n i e k b.v. de> d a t v o o r
keurigheden geintroduceerd. Zo brergt «g™™ rsch illende automatischepipetten worden gebruikt.
het toevoegen van water aan dup obepahngen^versch^
^ ^
^ ^
^ ^
Het verschil in uitloop van een P ' P ^ n w e r i n g e r dan het verschil inuitloop tussen twee pipetten
berekening) isechter meestal ^ ^ ^ ^ f ' f ^
(welkverschil tot uitingkomtindegevonden fouten;.
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theoretischemiddelbarefoutberekendvan0,16.Deindemeergenoemdeserievan60
monsters gevonden werkelijke waarde bedroeg 0,24. Dus was, terwijl de gevonden
middelbarefoutenvandeA-cijfer- endeB-cijferbepalingveelgroterwarendanmetde
schattingovereenkwam,hetverschiltussendevoor deC-cijferbepaling teverwachten
middelbarefout(0,16)endewerkelijkgevondenmiddelbarefout(0,24)slechtsklein.
NuisdezelaatstefoutberekenduitdeC-cijfers vandebeschouwdeserievan60monsters.Hetisnatuurlijk ookmogelijk ommetbehulpvandeeerder vermelde formules
demiddelbare fout van deC-cijferbepaling teberekenen uit dein genoemde seriegevondenmiddelbarefoutenvan deenkelvoudigeA-enB-cijferbepalingen.Alduswerkend
werdvooreenC-cijferbepaling inenkelvoudeenmiddelbarefoutberekendvan0,66.
De eindconclusie uit dit alles luidde dat dewerkelijke middelbare fout van een in
enkelvoud bepaald C-cijfer (0,24),teneerstekleinerwasdandewaarde(0,66)diemen
opgrondvandewerkelijkemiddelbarefoutenvanhetbijbehorendeA-enB-cijfer zou
verwachten enten tweedeongeveer overeenkwam metdefout (0,16)dieopbasis van
analytische overwegingenkonworden berekend.
DitfeitdeedtenaanzienvandeA- enB-cijfers eenverbandveronderstellentussende
respectieveverschillen van deduplo's.Anders gezegd: De afwijkingen dieeenenkelvoudigA-cijfer eneenbijbehorend B-cijfer ten opzichtevan derespectieve gemiddelden der duplo's vertoonden moesten in het algemeen aan dezelfde zijde van dezegemiddeldenliggenenbovendienwathungroottebetreft enigszinsgecorreleerd zijn,indienalthansdebedoeldeafwijkingen tegrootwarenomaandeonnauwkeurigheidvan
deanalyse-techniek inengerezinteworden geweten.
Een eenvoudige grafiek, waarin tegen elkaar waren uitgezet: het algebra'ische verschil tussenhet eersteenhet tweedeB-cijfer van eenvijftigtal bepalingen en hetzelfde
verschilvoordebijbehorendeA-cijfers demonstreerdeeenonmiskenbaarverbandtussendezebeideverschillen.
Teneindeditverband incijfers weer tegeven, isvoor enigegroepenvanhetmateriaalde correlatiecoefficient berekend. Voor dezeberekening werden tweegroepen Acijfers gekozen,nl.eengroepmetA-cijfers tussen 10en20eneenmetA-cijfers tussen
20 en 30, alsmedetwee groepen B-cijfers namelijk een met B-cijfers tussen 0,100 en
0,200eneenmetB-cijfers tussen0,200en0,300.Opdezewijzeontstondenviercombinaties.Uiteenwillekeuriganalyseboekwerdennuvanelkecombinatiedeeerste vijftig
representantengenomen.Tabel1 toontde voordezecombinaties gevonden correlatiecoefficienten. In aanmerking genomen het aantal waarnemingenwaaruit deze coefficientenwerdenberekend, gavendezelaatsteeenafdoende waarborgvoorhet bestaan
vanhetverondersteldeverband.
TABEL 1. Verband tussenhetalgebraiischeverschilderduplobepalingen vaneenA-cijfer en hetzelfde
verschil van een bijbehorend B-cijfer
B-cijfer

0,1-0,2

0,2-0,3

Correlatiecoefficienten1bijA-cijfers 10-20

0,52

0,76

Correlatiecoefficienten1 bijA-cijfers 20-30

0,49

0,72

1

Berekend uit 50 waarnemingen.

B-figure

Correlation coefficients1 at Afigures 10-20
Correlation coefficients1 at Afigures 20-30
l

Calculatedfrom 50observations.

TABLE 1. Correlationbetween thealgebraicdifference ofduplicate determinations ofA-figuresandthe
correspondingdifferenceoftheconnectedB-figures
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TABEL 2. Middelbare fouten van, uit duplobepalingen berekende, A-, B- en C-cijfer
A

5
10
15
20
25

sA in %

3,0
1,9
1,6
1,5
1,4

B

sB in %

G

sG in %

0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55

4,5
2,2
1,8
1,7
1,6
1,5

1
2
5
10
15
25

10
5
2,4
1,3
1,1
1,0

TABLE2. Mean errors of A-, B- and C-figuresascalculatedfrom duplicateanalyses

belast, ook aan de monsterneming kleven fouten. Er kunnen systematische fouten
wordengemaakt,zoalsb.v.hetbemonsterenvaneentedikkelaagindiensamenpersing
vandeboorkernenoptreedt.Verderkomentoevalligefouten voor,indienhet monster
nietrepresentatief isvoordebemonsterdeplekofindien,door onvoldoendemenging,
degrondindemonsterpotgeengoedgemiddeldevormtvandegezamenlijke boorkernen.
Enkele opmerkingen over de systematische fouten volgen hieronder. De toevallige
fouten, dievoornamelijk bepaald worden door de gelijkmatigheid der A-, B-en Ccijfers tevelde,komenindevolgendeparagraaf aandeorde.
Desystematischefouten dieteveldekunnen worden gemaaktbijhetnemenvande
monsterszijn uitgebreid behandeld door ZUUR(1938).Alhet mogelijke werd gedaan
omdezefouten tevermijden. Bijallebemonsteringen- voorzover nietdoor de schrijverzelfuitgevoerd- waseenervarenkarteerderaanwezig.Erwerdscherpoptoegezien
dat in deboor geen samenpersingvan debemonsterde lagenoptrad. Het uit de boor
lopenvanzandigelagenkonvaakvoorkomen worden door dieper teborendan dete
bemonsterenlaag,doorhetboorgatenigszinsteverwijden ofdoor scheefteboren.Op
drogewinderigedagenwerd,teneindedeindrogingvandemonsterstegentegaan,gebruikgemaaktvangrotemengzeilendietelkensnadatereenboorkernwasopgebracht,
werden toegevouwen. Ookwerd het mengenteveldewelvermeden door de boorkernenallerechtstreeksineendriepondspottebrengen.
Dergelijke maatregelen om de indroging van de monsters te voorkomen, waren althans in Zeeland - geenszins overbodig. (Daarentegen verliepb.v.in de Wieringermeer hetboren- ten gevolgevan dezachtheid vandegrond- veelsneller, waardoor
bij het onderzoek van ZUURhet gevaarvoorindrogingvan demonstersveelgeringer
was.)ZowerdeninApril 1947enigebemonsteringen uitgevoerd opWalcheren,waarbijsteedsvaniedereboorkern- voorelkebemonsteringwerden 16boringenverricht dehelft rechtstreeks in een 150mlflesjewerd gebracht, dat hierna terstondwerdge•sloten.Deanderehelften werdenopeenmengzeilverzameldenverderopdegebruikelijke wijze behandeld. Dezebemonstering nam natuurlijk ietsmeertijd inbeslag dan
normaliterhetgevalwasenbovendienwashetopbeidedagenzonnigenwinderig, dus
sterkdrogend,weer,maardeA-cijfersvandemengmonsterslagendanookvrijwelzonder uitzonderinglagerdan degemiddeldeA-cijfers van deapart geanalyseerde boorkernhelften(tabel3).
ZUUR(1938)hadreedsderesultatenvanbemonsteringen metlepelborenvergeleken
metdievanbemonsteringenmetaardappelboren.DitonderzoekisinZeelandherhaald
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TABEL 3. Zuidwatering, Walcheren, 1947. Indrogingvangrondmonsters gedurende de bemonstering

' A = A-cijfer, gemiddeldevan 16^ ° ° ^ ? % S 7 » U cores.
A = Meanvalue of 16 Azures obtainedfro* * f * » *
•A m = A-cijfer van het mengmonstergevormd doormenging

v a n 16 h a l v e

b
- * ^ - | ^ , ^ I ofwaterfrom
Am - ^ " ^ — *
TABLE 3. Zuidwatering, Walcheren, 1947. Lossofw

boorkernen.

soilsamples during sampling.
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boringen zijn vermeld in tabel 4..Afgezien van de „reepjestechniek" bleken dus alle
hiergeprobeerdewerkwijzenwelbruikbaar.
TABEL4. Grenadierpolder, Walcheren, 1945.Invloedvan dewijzevanbemonsterenop deverkregen
A-, B-en C-cijfers.
D a t u m van bemonstering: 26-11-1945
L a a g : 5-20 cm

a. 16boorkernenvaneenaardappelboor; alleapart onderzocht

A

B

C

21,6 ± 0,25 0,23 ±0,016 10,7 ± 0,78

b. 16boorkernenvaneenFeekesboor; zonder menging in driepondspot gedaan

21,8

0,22

10,2

c. 16boorkernenvaneenFeekesboor gemengd; deel van het
mengselinpondspot gedaan

21,5

0,24

11,0

d. 16boorkernrepen vaneenFeekesboor, waarmede juist een
pondspot gevuldkon worden

21,0
23,2

0,24
0,24

11,3
10,1

Place and date of sampling:
26-11-1945
Layer: 5-20 cm

a. 16 soil cores sampled
with wide sampler (60
mm 0): analysed separately
b. 16 soil cores sampled
withnarrowsampler(25
mm 0): mixed during
sampling
c. 16 soil cores sampled
withnarrowsampler(25
mm 0): mixed during
sampling
d.sectors of 16 soil cores
sampled with narrow
sampler (25 mm 0):
mixed duringsampling

TABLE 4. Grenadierpolder, Walcheren, 1945. Influenceof samplingtechnique onA-, B- andC-figures.

Behalveaan fouten, inhaerent aan deanalyseenaan demonsterneming, moet ook
nogaandachtwordengeschonkenaanfoutenveroorzaaktdoordetoegepasteomrekeningen.
Zowerdeenbronvanfoutenmogelijkheden gevormddoorhetomrekenenderA-en
B-cijfers op W- en Z-cijfers. Hiervoor was nl. kennis van het volumegewicht van de
grondvereist.Nuishetbepalenvanvolumegewichteneenzeertijdrovendebezigheid,
omdathetnemenderdaarvoorbenodigdemonstersvaakuitermatelastigis.Daarom
werd de mogelijkheid overwogen om voor dit volumegewicht vaste waarden te gebruiken.VerwachtkonwordendatdedoorgaanshumusarmeZeeuwsegronden(BuWALDA, 1951)een volumegewicht zoudenvertonenin de buurt van de door KOORNNEEF(1945)gevonden cijfers, dus omstreeks 1,4. Met dit cijfer is dan ook verdergewerkt.
Gedurende dejaren dathet onderzoekplaatsvond,werden voorallerleidoeleinden,intalvan profielenen op uiteenlopende diepten volumegewichten bepaald, in totaal ongeveer 230 (altijd als gemiddeldevan minstensvijf bepalingen).Bijwijzevan controle achteraf zijn dezecijfers ook nog eens
aan een nadere beschouwing onderworperi. Hierbij bleek dat de aangenomen waarde van 1,4 wel
bruikbaar mochtworden geacht. Alsgemiddeldevan allewaarnemingen werd 1,44 gevonden. In de
bovenstecentimetersvan sterkverslemptebouwvoren eninploegzolenwerden somscijfers gevonden
diebelangrijk hoger lagen (tot ± 1,6), terwijl anderzijds de,meestal dunne, sliklageri, die plaatselijk
tijdens deinundatieswaren afgezet, alsmedesommigezeerlossebouwvoren waarden vertoonden van
omstreeks 1,3.Dezeafwijkende cijfers, diemeestal slechtsbetrekking hadden op dunnelagen,maakten dat in delaagvan0-10cm deschommelingom het gemiddelde vrij groot wasen dat in de lagen
van 10-20cmen20-40cm(delagenwaarindeploegzolenvoorkwamen)hetgemiddeldeietsboven de
1,44 lag.Afgezien van debovenste 10cm was demiddelbarefout van debepaling voor elkelaag (en

•'

.

•
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dit waren dan debij het zoutonderzoek inZeeland gebruikelijkelagen 10-20,20-40,40-60en 60-80
cm)0,06a0,08.
Ter voorkoming van grote fouten werd bovendien inhet algemeen aan devolgende regels vastgehouden.
1. Indien van een profiel enigelagenweleenseenA-cijfer vertoonden groter dan 40,werd dit profiel
nietvoorberekeningen gebruikt.
2. Indien in een laaghet A-cijfer ver boven 40uitkwam,werd het betreffende profiel eveneens afgeschreven.
Deze regels berusten op het feit dat bij een A-cijfer hoger dan 40,het volumegewicht nooit hoger
kan zijn dan 1,3, zelfsniet indien menaanneemt datverder geenluchtin degrond aanwezig isen dat
degrondhumusarmis,zodathetsoortelijk gewichtvandedrogegrondopongeveer2,65magworden
gesteld.

Omtevoorkomendatdebodemtypenmetveenindeondergrondbijelkeberekening
zouden uitvallen, werden van deveenlagen somsvolumegewichten geschat. Dit was
mogelijk indien vandezelagenhethumusgehaltebekendwas.
Ondanksallevoorzorgenbleefechterhetfeit bestaan dat door de,overigens noodzakelijke,omrekeningvandeA-enB-cijfers opW-enZ-cijfers, deonderzoekingennog
weermeteenextra,zijhetweinigstorende,onzekerheidwerdenbelast.
In de berekeningen school nog een andere moeilijkheid. De ontzilting, die in een
profiel was opgetreden, werd uitgedrukt in mm waterpassage. Bij devoor deze wijze
vanweergevennoodzakelijke berekeningwerdvoor het C-cijfer vanhetuithet profiel
zakkendewaterhetgemiddeldegenomenvandeC-cijfers vandeonderstenogindeberekeningbetrokkenlaag,zoalsdiegevondenwarenaanhetbeginenaanheteindevan
debeschouwdeontziltingsperiode.AangezienhetverloopvandezeC-cijfers tijdensde
ontziltingnietbekendwas,wasdezerekenwijzealleengeoorloofd indiendeverschillen
tussenhetbegin-enheteindcijfer kleinwaren.Juistinhetgevalvaneensterkeontziltingwashetverschilvaakgroot. Dithaddantengevolgedatvaneendergelijke sterke
ontzilting strikt genomen nietveelmeerkonworden gezegd, dan daterblijkbaar een
sterkewaterpassagewasgeweest;eenenigszinsexactewaardevoordezewaterpassage
konnietworden berekend.
Hoewelplekkenwaarvan hetC-cijfer indeonderstelaagvanhetbemonsterdeprofiel tijdens dewaarnemingsperiode sterk daalde,niet geschiktwarenvoor debestuderingvandewaterbeweging door degrond, werdvoor dergelijkeplekkendegebruikelijkeberekeningvandeneerwaartsewaterpassagewelaltijd uitgevoerd.
IndienmenaanneemtdatdedalingvanhetC-cijfer vandeonderstelaagvandebeschouwdeprofielen ongeveerverlooptalsinfiguur17isaangegevenvoordelaag.5-20
cm, dan volgtuit deze veronderstelling dat men - afhankelijk van de keuze der bemonsteringsdata - een gemiddeld C-cijfer kan berekenen dat boven, op hetzelfde niveauals,ofbenedenhetwerkelijkegemiddeldeC-cijfer ligt.Datwilzeggendatmen,in
dezelfdevolgorde,eentekleine,eennormale ofeentegroteneerwaartse waterpassage
berekent.
Ofdeeerstebeidegevallen zich hebbenvoorgedaan isveelalmoeilijk tezeggen.De
verdampinggedurendedewintermaanden isalnietergnauwkeurigbekend endebovengrondse afvoer isbijzonder moeilijk teschatten. Menweetdus niet hoeveelwater
degrond kan zijn gepasseerd ener kan dus ook nietworden geconcludeerd ofdegevondenwaardeinderdaad goedisberekend.
Andersishet, indien hetberekende gemiddeldeC-cijfer benedenhetwerkelijkegemiddelde C-cijfer ligt. Dan wordt eente groteneerwaartsewaterpassage berekend en
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erkunnenwaardenworden gevondenwaarvandeonjuistheid onmiddellijkinhet oog
springt, doordat voor de neerwaartse waterpassage een cijfer wordt berekend dat in
vergelijkingmetderegenvalinde betreffendeperiodeondenkbaar is.
Een voorbeeld wordt gegeven in tabel 5.Deberekende neerwaartse waterpassage
bedroeginditgeval 127 mm, bijeen regenvalvan 66 mm en een vochtverliesuithetbemonsterdeprofielvan28 mm.
TABEL 5. Standaardplek OB 23, Oost-Bevelandpolder, 1948.Verloopvan deC-cijfers met de diepte.
Laag in cm

Layer in cm

21 Januari 1948 . . .
9 Maart 1948 . . . .

0-10

10-20

20-40

40-60

60-80

0,6
0,4

0,6
0,3

1,4
0,7

4,2
1,6

11,3
3,4

TABLE 5. SamplingspotOB 23, Oost-Bevelandpolder, 1948. ChangesinC-figuresin verticaldirection
ondifferent data.

Indewinters 1945 op1946en1946op1947kwamensterkedalingenvande C-cijfers
onderinhetprofiel maarzeldenvoor.Indewinter 1947op 1948 wasditverschijnsel al
veelalgemener.Gelukkigwerdentoentussenherfst en voorjaar enigetussenbemonsteringen uitgevoerd, waardoor voor demeesteplekken althans gedeeltenvan de totale
waarnemingsperiodekonden worden gebruikt. In dedaarop volgende winters was tengevolgevandehiervoorgenoemdeonbetrouwbaarheidindeberekeningvanhetCcijfer vanhetafgevoerdewater- voorverscheideneplekkende berekeningvandeneerwaartsewaterpassagenietmogelijk.
Maarzelfs indientijdens dewaarnemingsperiode hetC-cijfer vanhetuithet profiel
afgevoerdewaterslechtsweinigis veranderd,dannogdientmenmethetopzettenvan
berekeningen over deneerwaartse waterpassage grote voorzichtigheid te betrachten.
Hetkomtnamelijkinmetzeewateroverstroomdegrondennogaleensvoordat,hetzij
doordat hetzeewater slechtstotgeringediepteisbinnengedrongen,hetzijdoordat tijdensdezomereensterkecapillaireopstijgingheeft plaatsgevonden,degrond onderin
minderzoutis danbovenin.Wanneerineendergelijkgevaldeontziltinginzetdan kan
hetgebeurendathet C-cijfer indeonderstelaageerststijgttengevolgevandetoevoer
vanhet tamelijk zoutewater van-boven ompasdaarna tegaan dalen.Neemtmenin
zo'n gevalvoorhet C-cijfer vanhetafgevoerde waterhet gemiddeldevandewaarden
aanhetbeginen heteindevandewaarnemingsperiode,danzalditberekendegemiddelde lager zijn dan het werkelijke, met als gevolg een te groot berekende neerwaartse
waterpassage.Zowerdvoordeplek S 1(tabel 6) eenneerwaartsewaterpassage gevonTABEL 6. Standaardplek S1, Schouwen-Duiveland, 1945op 1946.Verloop van de C-ciifers met de
diepte voor en na de winter.
Laag in cm

Layerin cm

1 November 1945 . .
26Maart 1945 . . . .
TABLE 6.

0-10

20,1
0,6

10-20

20,0
• 0,7

20-40

40-60

60-80

11,8
1,7

9,6
4,5

8,8
5,8

Samplingspot S1, Schouwen-Duiveland, 1945j1946.Changes in C-figures in vertical directionbeforeandafter thewinter.
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den diezelfs, alwerd deverdamping verwaarloosd, nog 60mm groter zou zijn geweest
dan met deregenval overeenkwam.
De eindconclusie uit het voorgaande is, dat plekken waarvan het C-cijfer in de on!derstelaagvan het profiel tijdens de waarnemingsperiode sterk isgedaald, niet mogen
1 worden gebruikt voor de berekening van deneerwaartse waterpassage en dat voor alle
overige plekken geval voor geval dient te worden nagegaan of de zoutverdeling over
het profiel voor deaanvang van deontziltingsperiode zodanig isdat in het C-cijfer van
deonderstelaag geen oncontroleerbare stijgingen kunnen optreden.
Deze paragraaf moge worden gecompleteerd met een kleine beschouwing over de
betekenis en het gebruik van de termen capillaire opstijging en neerwaartse waterbeweging.
In hoofdstuk II wordt steeds geschreven over capillaire opstijging. Hieronder is dan
verstaan de hoeveelheid water die,blijkens de stijging van de B-cijfers, het bemonsterde (en boven het grondwater gelegen) profiel is binnengedrongen. Dit aangevoerde
water.moet ergens vandaan zijn gekomen. Indien de bemonsterde lagen tijdens de
waarnemingsperiode permanent boven het grondwater liggen, is de kans op aanvoer
van ter zijde gering. Het water moet dan dus zijn aangevoerd van beneden profieldiepte. Deze aanvoer vanuit de ondergrond (beneden profieldiepte) kan daar of resulteren in eenverlagingvan het vochtgehalte (endus ook van het zoutgehalte) of gecompenseerd worden door aanvoer vanuit het grondwater. Maar het eerste geval kan zich
ook voordoen binnen profieldiepte. Dit impliceert dat de term capillaire opstijging alleen betekenis heeft, indien er bij wordt vermeld over welke diepte deze opstijging is
berekend. Men zal veelal voor de lagen 0-20, 0-40 en 0-80 cm verschillende waarden
voor de capillaire opstijging vinden, omdat het heel wel mogelijk is dat het water, dat
b.v.totin debouwvoor isopgestegen, niet op 80cm isgepasseerd. Het kan immers ten
deleafkomstig zijn uit delaagvan 20-80 cm.
Indien nu de gegevens betreffende de capillaire opstijging moeten worden gebruikt
om de totale verdamping van gewas + grond te berekenen, dan is een rekenwijze,
waarbij alleen de capillaire opstijging door het vlak van 80 cm onder maaiveld wordt
beschouwd,welverantwoord zolangdedieptevan bemonstering (80cm) niet kleiner is
dan de bewortelingsdiepte van het gewas. Immers de totale verdamping bestaat dan
(afgezien van deverdampteregen) uit hetvochtverlies indelaag0-80 cm, vermeerderd
met het water dat door het vlak van 80cm onder maaiveld naar boven is gestegen.
Ofhetwater indelaag 60-80cm ter plaatse door deplantenwortels isopgenomen of
eerst capillair naar de laag 40-60 cm is opgestegen, doet voor de berekening niet ter
zake. Bovendien kan, indien deplantenwortels niet dieper dan 80cm reiken, een eventueelvochtverliesin dedieper gelegenlagen slechtseen gevolgzijn van decapillaire opstijging van water naar de bewortelde zone (aangenomen dat geen uitzakking van
water heeft plaats gevonden). Een dergelijk vochtverlies isdan ook reeds in de berekeningvan de capillaire opstijging verdisconteerd en kan dus verder buiten beschouwing
blijven.
Eenzelfde redenering alsvoor de capillaire opstijging geldt, mutatis mutandis, voor
deberekeningvan deontzilting(uitgedrukt inmm afgevoerd water).
Zo heeft de berekening van de neerwaartse waterbeweging eveneens slechts waarde
indien voorzien van een indicatie voor welke diepte de berekening is opgezet. Immers
de neerwaartse waterbeweging berekend over de laag 0-40 cm kan anders zijn dan die
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berekend overdelaag0-80cm. Eendeelvanhetop40cm dieptegepasseerdewaterkan
in de laag 40-80cm hebben gediend voor aanvulling van eenvochtdeficit. Voor een
berekeningvandehoeveelheid regen diedegrondisbinnengedrongen, zijn dezeverschillennietbezwaarlijk, mitsmendebeschouwdelaagniettedunneemt.(Indatgeval
maghetC-cijfervanhetbodemvochtindebetreffende laagnamelijknietgelijk gesteld
worden aan het C-cijfer van het uitzakkende water.) Wilmen echter weten hoeveel
waterwerkelijkisvrijgekomenvoorafvoernaardrains,slotenentochten,danmoetzo
diep worden bemonsterd dat het A-cijfer van de onderstelaag van het bemonsterde
profiel tijdensdewaarnemingsperiodenietnoemenswaardisgestegen.Slechtsdanbestaatdezekerheiddathetuithetbetreffende profielweggezaktewaterookuitdedieper
gelegenlageninderdaadwerd afgevoerd.
Voorts geldt ook voor deberekening vandeneerwaartsewaterpassage dat, indien
tijdens dewaarnemingsperiode degrondwaterstanden totbinnenprofieldiepte stijgen,
waterbeweginginzijwaartserichtingkanplaatsvinden,waardoor de op biz.5gegevenberekeningvandewaterpassagezijnwaardekanverliezen;hierbij isnl aangenomen,dathetwaterverticaalwegzaktendusmethetzoutgehaltevandeonderstelaag
het profiel verlaat. Desondanks kan, indien een perceel waterbeweging in zijwaartse
nchtingvertoont,defoutieveberekeningvandeafgevoerdehoeveelheidwaternogwel
worden gebrmkt om de ontziltingssnelheid van het betreffende perceel met die van
anderepercelentevergelijken. Concludesmetbetrekkingtotdehoeveelheidregendie
door de grond moet zyn afgevoerd, mogenuit deberekeningechter niet worden eetrokken.
DithadtengevolgedatbijvoorbeeldvoordrainsleuvenenhunnaasteomgevingBeen
neerwaartsewaterpassages kondenwordenberekend.Vlakbijeendrain kannl water
verticaal wegzakken maarbenedeiidraindieptekantegelijkertijd water verticaal omhoogworden ges uwd,bovendienkanvanterzijde (zowelinschuinsopwaartsealsin
schuinsneerwaartsenchtmg)waternaardedrainvloeien
Oyerigens leerde deervaring dat in goed ontwaterdejongegronden alsmedein de
kreekruggegronden van de oudere polders deinvloed van hetwatertran rTortin 7H
waartsenchtmgopdeberekeningvandeneerwaartsew a t e p ^ S J S K S a t
geziendanvan dedrainsleuvenenhunnaasteomgeving.Indepoelgronden walsoms
vSedS / S S ^ V n J W d ° nd00rlatende^ —korne'n, i S n T ^ ^ i T

SSX^iSS** maarmethetgemiddelde« 5 3 £ ^ £ i£
Een dergehjke werkwijze isdoor ZUURtoegepastindew,Vrin„»,
m g e r m e e r e n d o o r VAN
DERMOLENindeNoordoostpolder voorhetproefveldC'58
In Zeeland is deze mogelijkheid nooit gebruikt omdat vnnr ^ +
drainwater werd opgevangen, dez.g. ontiateringspSeUen tn Z T r ^ T "
wijze niet nodigen niet mogelijk was.Niet m^wtol^^Jffi1".
^ t ^
langnjke zijwaartse waterpassage op deberekening ya ^d f n e e r w ^ T ^ bC "
geringwasenniet mogelijk, omdat opaldezeproefvelden enkennH W a t , e r P a fa&e
voorkwambuitendedrainsom,terwijlbovendien< f c 2 L n S 0 n d e r 8 r o n d s e afvoer
C-cijfers vertoondedan deonderstelaagy f m S b ^ S ^ T ^ V™M a n d e r e
zoutgehaltevan het afgevoerdedrainwafereen o S f f g * ^ ^ 0 0 ' h e t
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4. O V E R DE O N G E L I J K M A T I G H E I D DER A-, B- EN C-CIJFERS TE V E L D E

Reeds in 1945,toen het onderzoek nog maar kort op gang was, kwam aan het licht,
dat de A-cijfers, maar vooral de B- en de C-cijfers op een stuk grond ter grootte van
een monsterplek sterk konden varieren. (Men zie ook SMEDING, 1921.) Deze waarneminghad tweegevolgen:In deeersteplaatswerden - teneinde tekunnen beoordelen
inhoeverreeenmonster werkelijk representatief wasvoor de onderzochte p l e k - steeds
raeer bemonsteringen in tweevoud of in drievoud,ja somszelfsin vijfvoud uitgevoerd.
In de tweede plaats werden van vele bemonsteringen de boorkernen stuk voor stuk
onderzocht. Dezelaatstebemonsteringen werden meestalzoopgezet, dat niet alleen de
omvangmaar tevens de oorzaken van devariabiliteit konden worden bestudeerd. Met
dittypebemonsteringen isreedseenaanvanggemaakt in 1945enerismee voortgegaan
tot in 1948.
Het bemonsteren in tweevoud had, vergeleken met het onderzoek der losse boorkernen, het voordeel - nog afgezien van het feit dat er veelminder behoefde te worden
geanalyseerd - dat de fouten veroorzaakt door de menging te velde in de gevonden
cijfers waren begrepen. Overigens vielen deze mengfouten te velde vergeleken met de
mengfouten in het laboratorium meestal wel mee. Dit lag ook in de lijn der verwachtingen, omdat vaak een belangrijk deelvan demet de boringen verkregen grond nodig
was omde monsterpot te vullen. Afhankelijk van de gebruikte boren en van het type
monsterpot was 10tot bijna 100 % - meestal 30tot 60 % - van de verzamelde grond
nodig om demonsterpot tevullen. Daarentegen werd in het laboratorium voor elk der
duplobepalingen slechts 4 tot 5 % van de inhoud van de monsterpot gebruikt, waardoor de kans op fouten tengevolge van het niet homogeen zijn van het monster aanmerkelijk steeg.
Een voorbeeld van de geringe invloed van de menging in het veld op de verkregen
cijfers leverden de meergemelde bemonsteringen in Oost-Walcheren in April 1947.Bij
deze bemonsteringen werden steeds 16 boorkernhelften apart onderzocht, de andere
16helften werden gemengd en van dit mengsel werd ongeveer 60 % gebruikt om een
mengmonster samen te stellen. Tabel 7 toont de vergelijking tussen de gemiddelde Bcijfers van de 16 boorkernen en de B-cijfers van de bijbehorende mengmonsters. De
B-cijfers zijn tot op 2 decimalen afgerond, omdat altijd met afgeronde B-cijfers werd
gewerkt.
Uit de tabel blijkt dat de waarden, die de mengmonsters opleverden, vrijwel altijd
binnen de grenzen lagen, die uit de cijfers gevonden in de apart geanalyseerde boorkernhelften konden worden berekend. Met anderewoorden: De tabeltoont aan dat in
dit geval de menging van practisch elk monster met bevredigende nauwkeurigheid is
geschiedt.
Deze bemonsteringen in tweevoud (in totaal enige honderden) leerden dat er ten
aanzien van debetrouwbaarheid van demonsters groteverschillen bestonden. En hoewel deze soort bemonsteringen bedoeld waren om de waarde van het cijfermateriaal
wat beter te kunnen beoordelen en niet om studies over debetrouwbaarheid zelf op te
zetten, konden toch aan de hand van de verzamelde gegevens reeds terstond enige algemeneconclusies worden getrokken. Zo bleek - indien de granulometrische samenstelling van de grond niet al te bont was— het A-cijfer, althans in de wintermaanden
van plek tot plek weinigte varieren.
Ten aanzien van de B-en de C-cijfers lag de situatie enigszins anders. Van deze cijfers was de betrouwbaarheid groot, indien de ontzilting nog niet begonnen of reeds
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TABEL 7. Zuidwatering, Walcheren, 1947. Invloedvan demengfout te velde op het B-cijfer.
Datum en plaatsvanbemonstering
3-4-1947

Plek1
B

0,03 ±0,002
0,06 ±0,005
0,13 ±0,011
0,21± 0,017
B

m

0,03
0,06
0,13
0,21
B

B

!

B

0,04 ±0,005
0,13 ±0,008
0,32 ±0,023
0,43 ±0,027

m

Spot 1
3-4-1947

Nabij Ritthem
Plek 1

Plek 2

Plek 2

Laagin

B1

0-10
10-20
20-30
30-35

19-4-'47

Nabij Oost-Souburg

Near Oost-Souburg

B
Spot 2

m

0,04
0,16
0,32
0,44
B

B

m

0-10
10-20
20-30
30-40

Bm

0,06 ±0,005 0,05
0,12 ±0,011 0,12
0,19 ±0,012 0,19
0,18 ±0,019 0,17

Layer in
cm

B

B

m

0,20 ±0,025
0,25 ±0,024
0,40 ±0,021
0,51 ±0,018

m

Spoil

19-4-1947

B

B

0,18
0,28
0,41
0,50
B

B

m

Spot2
NearRitthem

Place and date ofsampling
B = B-cijfer,gemiddelde van 16apart onderzochtehalveboorkernen.
B = Meanvalue of 16 B-figures obtainedfromseparately analysedhalves ofsoilcores.
^m = B-cijfer van het mengmonster gevormd door menging van 16halve boorkernen,
**m= B-figure ofmixedsample made of the same 16 soil cores.

TABEL 7. Zuidwatering,Walcheren, 1947. Influence of mixingonthereliability of the B-figure.
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TABEL 8. Standaardplekken VB 3, S 15 en S 20, Schouwen-Duiveland, 1948. Invloed van voortschrijdende ontzilting op debetrouwbaarheid van de C-cijfers.
Laagin cm

Plaats en datum
van bemonstering
Place and date of
sampling

Layerin cm

VB3;
5-4-'48
S15;
3-5-*48
S20;
3-5-M8

0-10

10-20

20-40

40-60

60-80

1,4 ±0,1

3,6 ± 1,4

9,4 ± 2,0

16,9 ±0,3

22,3 ±0,1

1,9 ± 0 , 3

2,7 ± 0,4

7,7 ± 0,9

17,2± 0,6

21,4 ± 0 , 1

4,8 ± 0,9

6,6 ± 0,4

14,8 ± 1,9

22,0 ± 2,0

25,6 ± 0,4

TABLE 8. Sampling spots VB3, S15 and S 20, Schouwen-Duiveland, J948. Influence ofproceeding
desalinizationonthereliabilityofC-figures.

stering in dezelfde orde van grootte te brengen als de fout van de analyse. Anderzijds
kwamen plekken voor, waar - om aan genoemde eis te voldoen - 40 tot 70 boringen
nodig waren. Op dergelijke verschillen hebben bijvoorbeeld ook REED en RIGNEY
(1947) en ten onzent SCHUFFELEN, HUDIG en WTTEWAAL (1944) gewezen.
Overigensvormden dezevoorlopigegevolgtrekkingen slechtseenaansporingomeen
naderestudietemakenvandeoorzaken vandegevondenvariabiliteit. Hiertoezijn dan
ook tal van bemonsteringen uitgevoerd, die voor een groot deel het karakter droegen
van microbemonsteringen; dat wil zeggen, er werd van de normale afstand tussen de
boorpunten afgeweken en er werden monsters gestokenop zeer geringe onderlinge afstanden. Soms werden - om de monsters dicht opeen en zo zuiver mogelijk te kunnen
nemen - de wanden van profielkuilen afgeboord. Van deze bemonsteringen zullen de
voornaamste hieronder worden besproken. Hierbij is het niet altijd mogelijk de beschouwingen over devariatiesderA-,B-en C-cijfers vollediggescheiden te houden.
Als eerste factor, die de betrouwbaarheid van de A-cijfers beinvloedt, moge hier
worden genoemd devariabiliteit van de granulometrische samenstelling van de grond.
Gelukkig zijn velejonge Zeeuwse gronden over de kleineoppervlakten waarover het
hier gaat, wel zo gelijkmatig van opbouw, dat de verschillen in vochtgehalte, ten gevolge van het plaatselijk zandiger of kleirijker zijn van de grond, worden opgevangen
door het nemen van 16boorsteken. Zodra de proefplekken groter worden, nemen de
kansen op representatieve cijfers af. Zo schommelde bij achtereenvolgende bemonsteringen van het gipsproefveld AG 4(Schouwen-Duiveland) het lutumgehalte van de Oveldjes in de laag 40-60 cm van 32,4 tot 27,5 en in de laag van 60-80 cm van 29,2 tot
24,5. Het humusgehalte in de laag 10-20cm schommelde tussen 4,9 en 6,2. Dit betrof
dan monsters samengesteld uit40 boringen (acht boringen van elk 0-veldje), genomen
op een oppervlakte van 250 m2 en op een perceel dat, over kleine afstanden gerekend,
toch eenzeer homogene indruk maakte.
Er zijn echter eveneens percelen, waar ook op kleine afstanden de grond zo veranderlijk is, dat zelfs op een normale monsterplek (ter grootte van ± 1are) bijna geen
bruikbare monsters te verkrijgen zijn. Een extreme vorm van granulometrische ongelijkmatigheid vertonen devergraven poelgronden. Op gelijke diepte boort men in deze
gronden nu eensinveen,dan weerinmeer ofminder humeuzeklei.Hetisduidelijk dat
dergelijke gronden voor het opzetten van berekeningen over de vochthuishouding ongeschikt zijn. In tabel 9is als voorbeeld van een zodanige grond de monsterplek S 17
gekozen.
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TABEL 9. Standaardplek S 17, Schouwen-Duiveland, 1948. VariabiliteitvanA-,B- enC-cijfers, voornamelijk ten gevolgevan ongelijkmatigheid van de grond.
Laag in cm

Layer in cm

Datum van bemonstering {dateof sampling)22-4-1948
1

A1
B1
C1

0-20

20-40

40-60

60-80

24,3 ±0,68
0,03 ± 0,005
1,2 ±0,15

29,2 ± 1,3
0,09 ± 0,014
2,9 ±0,40

40,1 ±3,4
0,34 ± 0,051
8,1 ±0,79

164,2 ±36,8
2,40 ± 0,59
13,9 ±0,52

Elk cijfer is een gemiddelde van 16 apart en in duplo onderzochte boringen.
Themean errors are calculatedfrom 16 separately sampledcorest analysed in duplicate.

TABLE 9. Samplingspot S 17, Schouwen-Duiveland, 1948. Variability of A-, B-andC-figures, mainly
causedbyirregularitiesof thesoil.

Eenbijzonder gevalvanongelijkmatigheid vanA-cijfers tengevolgevandegesteldheidvandegrondvormende drainsleuven,die vaakvochtgehaltenvertonen afwijkend
van die in de onvergraven grond naast de sleuven. Een ander voorbeeld betreft de
gipsproefvelden waardeverschillen instructuursomsaanleidinggaventotverschillen
inA-cijfers (menziehiervoorhoofdstuk IIbiz. 70).
Toch was de ongelijkmatigheid van degrond nietdeenigeenmeestalzelfs niet de
belangrijkste oorzaak van de variabiliteit der A-cijfers. Ook deverschillen in afdrogingssnelheidwarenbijvoorbeeldvaninvloed.Zo blekendeverschillenin afdrogingdie
men in hetvoorjaar teveldewaarneemt(het„wit"afdrogen derkluiten)indevochtgehalten tot uitingtekomen.Hiervan geeft tabel 10 enkelebewijzen. Indezegevallen
lekende„kopjes" ophetoogbeoordeeldaanmerkelijk drogerdande„kuiltjes" welk
verschil inderdaad ook in cijfers aantoonbaar was. Het gemiddeld'hoogteverschil
tussenkopjesenkuiltjes bedroeg 7cmophetperceelaandeCoppoolsewegen 6cm in
depolder Borrenbrood.
TABEL 10. VariatieinA-cijfer in
(6a 7cm).

delaag0-10cm,tengevolgevangeringehoogteverschillen
Serie

I1

ii

III

IV

v

Walcheren,Coppoolseweg,
18-2-1946

Kopjes
Kuiltjes

29,92
39,2

27,7
34,7

27,8
33,2

27,6
33,2

31,3
38,9

High spots
Low spots

Schouwen-Duiveland, Polder
Borrenbrood, 28-3-1946

Kopjes
Kuiltjes

19,7
21,6

21,3
23,9

23,7
25,6

20,0
21,1

18,3
21,1

Highspots
Low spots

Series

/

//

III

IV

V

Plaats en datum van bemonstering

Place and date ofsampling
1

De series hebben betrekking op plekken, gelegen op verschillende afstanden van de drain
s
Elk cijfer isbepaald in een monster samengesteld uit 5 boringen,verricht in 5v m , i a i j , .

cu u e n d e

..kopjes" of „kuiltjes".

TABLE 10. Differencesbetween A-figures inthelayer0-10cm,causedhv »//„*/1 , J , .•
surface.Thedifferenceinheightbetween highandCslotsistflnT*

, ,

°f

.,

Dat dezeverschillen werkelijk voornamelijk werden veroorzaakt door een sneller
afdrogen vandekopjesenmetuitsluitendhetgevolgwarenvaneen verschilingeaard-
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heidtussendekopjesenkuiltjesbleekuiteenbemonsteringindeOost-Bevelandpolder
verrichtop21 Januari 1947, duslangvoor de voorjaarsafdroging inzette.Degevonden
A-cijfersvande laag0-10cm warenvoorkopjes(33,2)enkuiltjes(33,4)vrijwelgelijk.
Een ander voorbeeld van ongelijke indroging leverden de opgeslibde gronden op
Walcheren.Het slibscheurdeinmeestalvijfhoekige schollen,dievanboven naar benedenindroogden,maarwaarvandegrondlangsdebredescheurensnellerzijnvocht
verloordanhetmiddenvandeschol(tabel11).
TABEL 11. Zuidwatering, Walcheren, 1946. Versnelde indroging van de grond onder invloed van
brede scheuren.
Plaats en datum van bemonstering: Nabij Oost-Souburg,30-7-1946
Diepte van de bemonsterdelaag in cm
beneden maaiveld

0-2
2-7
7-12

Afstand incmvan de bemonsterde
laag tot een brede verticale scheur

0-5

5-10

10-18

Depthofsampled layer in cm
below surface

43,8
47,8
51,4

51,3
53,2
54,8

59,0
60,6
65,4

Distanceincmbetween sampled
layer and a wide verticalcrack

Place and dale of sampling: Near Oost-Souburg, 30-7-1946

TABLE 11, Zuidwatering,Walcheren, 1946. Influenceof wide cracksontherateofdryingofa wetsoil.

Eenbelangrijke oorzaakvanvariabiliteitindeA-cijfers isdeonttrekkingvanvocht
aandegronddoordeplantenwortels.Dezeongelijkmatigevochtonttrekking(menzie
hiervobrook CONRADenVEIHMEYER, 1929) kwam onder andereduidelijktotuitingbij
een vergelijking van de bemonsteringen uitgevoerd in September 1947,met die uitgevoerd inJanuari 1948, vaneendrietalstandaardplekkenindeOost-Bevelandpolder
(tabel 12).(Het betrof hier normale in duplo verrichte routinebemonsteringen.) De
ongelijkebetrouwbaarheidvan eenzelfde bemonsteringin verschillende jaargetijden
werd ook door CLINE(1944)gememoreerd.
TABEL 12. Standaardplekken OB 10,OB 13enOB32,Oost-Bevelandpolder, 1947en 1948.Gestegen
ongelijkmatigheid van devochtverdeling in de grond onder invloed van dewateronttrekkende werkingvan deplantenwortels (lucerne);nivellerende invloed van de winterregens
op devariabiliteit van het vochtgehalte.
Plaats van
bemonstering
Datum van
bemonstering

0-10
E
o 10-20
20-40
a
a 40-60
60-80

OB 13

OB 10
5-9-1947

11.4 ±
19.5 ±
20,0 ±
24,7 ±
28.6 ±

1,5
1,3
0,9
0,4
1,0

21-1-1948

27,6 ±
28.1 ±
27,3 ±
28,8 ±
35.2 ±

0,9
0,2
0,2
0,3
0,3

6-9-1947

12.3 ±
14.4 ±
16,7 ±
16,7 ±
18,6 ±

1,2
1,0
0,8
1,6
0,6

Place of
sampling

OB 32
21-1-1948

31,9 ±
30.6 ±
25.7 ±
24,2 ±
27,5 ±

1,1
0,3
0,3
0,6
1,5

5-9-1947

8,2 ±
15,1 ±
17,9 ±
15,8 ±
17,7 ±

0,6
1,0
1,0
0,8
0,6

21-1-1948

31,4 ±
29,4 ±
29,0 ±
25,3 ±
26,0 ±

0,3
0,2
0,5
0,7
0,3

Date of
sampling

0-10 S
10-20
20-40
40-60
60-80

TABLE 12. SamplingspotsOB10,OB 13 andOB32, Oost-Bevelandpolder,1947and1948. Meanerrors
ofA-figuresat twodates.Highmeanerrorsinautumn,causedby irregularuptake ofwater
byplant roots.Low meanerrorsin winter, causedby theequalizing effect of precipitation.
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De nauwkeurigheid van deB-cijfers wordt eveneens beinvloed door de ongelijkmatigheid vandegrond. Ook ditkomt intabel 9naar voren. Maar bij deB-cijfers overtroffen deongehjkmatigheden diehetgevolgwarenvandewater-endaarmede gepaard
gaande zoutbewegmginverreweg demeeste gevallen deuitdeongelijkmatigheidvan
de grond resulterende. Diteffect komt bijdebespreking over devariatie vandeCcyfers zo uitgebreid aande orde, dateenbeschouwing over deB-cijfers hier verder
J
overbodigis.
Ten aanzien van deC-cijfers kan worden opgemerktdat voorzoverzuiver devariabihteit vandegrond (dw.z. verschillen inA-cijfer tengevolge vanvariatie in lutum5 5 5 ^ n l ° f " ° e S t a n d fn v e r s c h i l l e n i n B " * tengevolge vanvariatie n utumfe c J S van SH S Uh t ? nn dTa n? T ^ ^
° P h e t C * - D i t b l e e k « * uit
i
in J
i Z %°
k s de exorbitantevariatiesinA-enB-ciifer van de
laag60-80cmwashetC-cyfervandezelaagbehoorlijkconstant.Vee^belansriiker dan
de ongehjkmatigh^d vandegrond isdeongelijkmatigheid van d e w a t P S K d o o r
de grond. Deze laatste isde voornaamste oorzaak van grote v e S n i n r -f
korte afstand. Het lagvoor dehand om te V B K m d e S S S S S j S ^ d t a
degranulometnsche samenstellingvan degrond de^ t e r b c ^ ^ ^ S J S v S
de aatstgenoemdetoch nogvanbelangwasvoor devariabmSt d?r C S £ ? T? A
C CI fers
gelijk effect isinderdaad wel eens geconstateerd maar nW 1
- J - Een derdere factoren, diede ^ k n u ^ e ^

Ss^srwaargenomenvariatieinc-***£%£££&
De intensiteit van dewaterpassage wasnietalleen van invi^^ A
de ontzilting, maar ookopde
0
^
^
^
^
^
^
%
^
^
^
g G e d u r e n d e d e in
undatie waren de bovenstelagenvan degrond alshtfZl
\ J
"
. HetC-cijfer van deze lagen was kort n a S m d a t S S n 5 * ? ° * " * " * Z e e W a t e n
niet voor debovenste centimeters waar, X c ^ S T ^ ^ ^ ' T ^ ' ^ g ° W
val, weldra schommelingen inhetC-cijfer o p t S S M a S ^ S ^ T I J g l , l g ° f r e 8 e n "
bleef dikwijls nog geruime tijd nahetL o S ^ n S J ^ t ^ ^ g ™n 5 " 2 0 c m
d k in het
voorjaar plaats vond- eenzoconstant cltfvvlZnLZ^0™™
mg
Tmm
vo1
doende waren omeenrepresentatief mengmonster te v e r k r l ^ ™
'
b e n e d e n toe
verminderdedegelijkmatigheid van het c S S ^ ^ T ^
wasdedoorstroming met zout water minder i n t e f s i e S e i ? ^ P C r g d e g e n l a g e n
^ — * 8 ^ ^
Een voorbeeld van debetrouwbaarheid der cijfers kort n* ^ • *•
delykemonsterplekA6indeZuid-Watering opWaLheren cf " T ^ 1 6 l e v e r t d e d Jtoontdat het C-cijfer indelaag0-10cmhoogfcE f t S S ^ S 8 " 5 1 1 ( t a b e J 13>"D e t a b e l
grond envan capillaire opstijging. Het C-cijfer bliift d a n ^ S 8 V a n i n d r ° g i n g vande
daarna daalt deinvloed van deinundatie en daarmede h i r - f n a 8 e n o e g constant,
de bovenste 10cm, blijft dan tot60cm tamelijk constant . n ^ f ' ° e f ° U t i s h o o S i n
laag. De cijfers indetabelzijn gemiddeldenvan 5monsterTd ?- 8 ^ ^ d e V o l S e n d e
en die werden samengesteld uit 16boringen meto J S
N ^ n j Z l j n 8 e n °men
totaal werden dus op een strook van40ml e n g t e 8 0 f r i n g e ? v e r S f " V a n ° ' 5 m " I n
Een soortgelijk onderzoek is reeds eerder door schriiv^r
A
r scn
"Jver dezes gepubliceerd (VER-

HOEVEN, 1950).
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TABEL 13. Plek A 6,Zuidwatering,Walcheren, 1946.Verband tussen devariabiliteit van het C-cijfer
en de diepte, kort na het droogvallen.
Datum van bemonstering: 18-4-1946
Laag in cm

C-cijfer

0-10

39,6 ± 1,48

10-20

25,3 ± 0,33

20-40

40-60

60-80

25,1 ± 0,29

23,4 ± 0,36

18,8 ± 0,63

Layer in cm

C-figure

Date of sampling: 18-4-1946

TABLE 13. Spot A 6, Zuidwatering, Walcheren,1946.Relation betweenmean error of C-figure and
depth of sampling, measuredshortly after theinundation.

Overigenswasdedieptetotwelkedegrondvolledigwasverzilt,zeerverschillend.In
hetalgemeenhadnadeinundatiehetbodemvochttotminstens60a80cmeen C-cijfer
gelijk aandatvanhetinundatiewater.Somskonnietwordennagegaantotwelkedieptehetzeewaterwasbinnengedrongen, omdatdegrondookvoordeinundatietotdicht
onder de oppervlakte geheelwasverzilt. Talvan bemonsteringen uitgevoerd op nietgeinundeerde percelen bevestigden het plaatselijk voorkomen van hoge C-cijfers tot
dicht onder de oppervlakte van degrond. De duur van deinundatie zal ongetwijfeld
ook welinvloed hebben gehad op de dieptevan de verzilting (HISSINK,1907). Doorslaggevendebewijzenvoordezeveronderstellingkondenechternietworden verzameld,
omdat de inundaties van korte duur eindigden lang voor het onderzoek van dieper
gelegen lagen kon aanvangen. Dat dediffusiesnelheid in verschillende gronden grote
verschillenzouhebbenvertoond,isnietaannemelijk (ZUUR,1938).Welwaswaarschijnlijkhetvochtgehaltevandegrondophetogenblikdatdeinundatiebegon,alsmedehet
typevandeinundatievan invloed opdedieptevan deverzilting.Enkelehooggelegen
gedeelten vanheteiland Walcheren, diegedurende deinundatie slechtsafentoewerden overstroomd, maarwaarvan hetvochtgehaltetijdens deinundatieperiode wegens
degestoordeontwateringzeerhoogmoetzijngeweest,vertoondeneenvolledigeverzilting tot hoogstens 40cm. Het effect van de aard van de inundatie bleek in de OostBevelandpolder (ge'inundeerd door een dijkval), waar bij elkevloed hetwater op het
land kwam,terwijl bijebdedrains opvoilekracht afvoerden. Degrondwerd zodoendezeer sterk met zoutwater gepercoleerd enhier wasdegrond dan ook tot op minstens2mvolledigverzilt.
WasdusinhetalgemeendevariabiliteitderC-cijfers kortnahetdroogvallengering,
dit veranderde toen deontziltinginzette(zietabel 8).In deeersteplaatsvertoondede
ontzilting soms eenverloop in eenbepaalde richting, zodat b.v. een monsterplek die,
indien deboringen intweerijen van acht lagen, 16mlangwas,aan heteneeindeeen
merkbaar sterkere ontzilting kon vertonen dan aan het andere. Een zeer fraai voorbeeldleverdeeenserieboringennabijgrondwaterstandsbuis no8 ophetontwateringsproefveld OW7.Detienboringenwerdengenomenineenrijmiddentussen enevenwijdigaandedrainreeksen.Deafstandtussendeboringenbedroeg2m.Deresultatenvan
dit onderzoek zijn vermeld intabel 14.Uit detabel komtnaar voren, dat de C-cijfers
middenindeplekmerkbaarhogerwarendanaandebeideuiteinden.Eenoorzaakvoor
dit verloopkon- evenalsin sommigeanderegevallen- nietworden vastgesteld.
Erwaseenfactor, waarvan heteffect opdehoogtevandeC-cijfers opeenbepaalde
plek onmiskenbaar wasen dat was de ontwateringstoestand ter plaatse. Door ZUUR
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TABEL 14. Ontwateringsproefveld OW 7, Walcheren, 1948.Verloop van de C-cijfers nabij grondwaterstandsbuis no 8.
Datum van bemonstering:22-1-1948
No. van de boring

Laag
in cm

0-20
20-60
60-100

l

1,2
5,1
8,7

2

3

4

5

6

7

0,6 1,3 1,1 0,3 0,3 0,3
3,7 7,0 9,3 10,5 4,2 4,9
9,5 10,1
13,1 16,8 14,3 11,7
Date Oj rsampling:

8

9

10

0,4
2,6
4,9

0,4
0,4
2,8

0,5
0,3
0,6

No, of the boring

0-20
20-60
60-100

Layer
in cm

22-1-1948

TABLE 14. O^yatwn field OW7, Walcheren, 1948. ChangesinC-figures in horizontaldirection near

wasreedsgewezenophetfeit dat b.v. deafstand toteengreppelofdrainreekseennegativecorrelatekanvertonenmetdeontziltingopdie plek Inhetalgemeenkanwarden gezegd,dat mdiendeontwateringvan eenmonsterplekaanleidingkan g e v e ^ o t
verscmllen in waterpassage ook geen gelijke C-cijfers binnen zulk een PTek kunnen
wordenverwacht.HiermtvolgtdatmennimmermonsterplekkenmoetkiezendichtbH
sloten, greppels ofdrainsenookdat menmetdeliggingvandehoornnnt^ I • J
S
moet houden met de aard van de ontwatering binned d e m o n L S c\Z
>
P
P een gr00t
perceel zonder detailontwatering kan meninvierkantsverE I

gedraineerdop8mleggemen

J

^

^

S

S

^

^

^

I

S

S

S

^

TABLE 15. Ontwateringsproefveld OS 2, Schouwen-Duiveland iQ4fi v» u J
afstand tot de drainreeks.
"uiveiand, 1946. Verband tussen C-cijfers en
Datum van bemonstering:25-2-1946
Laag in cm

Layer in cm

Monster genomen boven de drain

Sample taken aboveand under tile drain

Monstergenomen op3,5m vande!
drain (= J van de drainafstand)

Sample taken on 3,5 mfrom tile drain

Monster genomen op 7 m van de
dram (=i van de drainafstand)

Sample taken on 7 m from tile drain

TABLE 15. Observationfield OS 2, Schouwen-DuivelanTl~946~R^~T~
~
mmCl l946
from tile drain.
' '
Ration between C-figuresanddistance

Het hiervoor vermelde wordt gedemonstreerd in tahel is A/r*Je n e voorl
mogehierwordenvolstaan,vooranderevoorbeelden ™ vJ,
>eeld
m
Tot nu toe kwamen alleen s c h o m m e l i n g e n ? h e C S T ? ""V h o o f dstukIII.
strekten overafstanden vanmeters.Erwefden echteri n I i AS p r a k e ' d i e z i c h ui<getroffen tussenC-cijfers vanzeerdichtbijeengelegenb o o m l ? °^ v e r s c h i l l e " aankorte afstand werden veroorzaakt door varieties in de P
"' ° e z e veisc^™ op
w-nbijvoorbeelddekleineonen^^^^^
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FIG. 2. Sabina Henricapolder, Noord-Brabant, 2-4-1946. Verslemping van zware geploegde grond.
Ophoping van slib in delaagten en van zand langs de hellingen.
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FIG. 2. Sabina Henricapolder,Noord-Brabant, 2-4-1946. Collapseof structure on a heavy clay soil.
Accumulationof clay-particles insmall depressions andof sandalongtheslopes.

ombelangrijkeverschilleninontziltingteweegtebrengen.Doordat hetoppervlakvan
een met zout water ge'inundeerde grond snelverslempt (fig. 2)vloeit veel regenwater
bovengrondsvande„kopjes"naar de „kuiltjes" (het gingvaak om hoogteverschillen
vannoggeendecimeter)endringtdaarindegrond.De hierdoor veroorzaakte verschilleninontziltingtussen„kopjes"en„kuiltjes"werdenheteerstaangetoondin Februari
1946opeenperceelaandeCoppoolsewegopWalcheren. Later volgden anderevoorbeelden.Tabel 16geefthetvoornaamstecijfermateriaal metbetrekkingtotdeongelijke
ontziltingonderkopjes en kuiltjes.
Voordatdezetabelwordtbesproken,moetwordenopgemerkt,datdebetrouwbaarheidvandeeerstebemonsteringaandeCoppoolsewegenvooralvandebemonstering
in dereedsver ontziltepolder Borrenbrood maar matigwas.In dezegevallenwerden
steeds 10boringen verricht, om en om onder een kopje enin een kuiltje en met een
onderlinge afstand van 2m. Bij detweede bemonstering aan de Coppoolse wegwas

-X
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TABEL 16. Variatie inC-cijfers ten gevolge van geringehoogteverschillen
Plaats e n d a t u m v a n :>emonstering,
Schouwen-Duiveland,
Polder Borrenbrood

Walcheren, Coppoolseweg
18-2-'46

L a a g inc m

0-10
10-20
20-40
40-60
60-80

Layer in cm

VC1

Monster
genomen
boven e n
onder de
drain

Monster
genomen
op 6 m
van de
drain

1,5
5,3
8,9
8,9
4,9

2,0
2,4
1,7
1,2

Sample
taken
above
and under
tile drain

Sample
takenon
6 m from
tile drain

15-4-'46
Monster
genomen
op 12 m
van de
drain

0,4
-1,2
-0,8
-2,7
1,8
Sample
takenon
12 m from
tile drain

28-3-H6

21-l-'47

Monster
genomen
op 12 m
van de
drain

Monster
genomen
boven en
onder de
drain

Monster
genomen
op 10 m
van de
drain

0,7
1,5
2,2
1,9
2,0

0,3
0,8
2,0
2,4
1,6

0,2
0,2
0,7
1,3
0,7

0
-0,1
0
0,7
0,7

Sample
taken on
10 m from
tile drain

Sample
takenon
20 m from
tile drain

Sample
takenon
12 m from
tile drain

Sample
taken
above
andunder
tile drain

Oost-Bevelandpolder

Monster
genomen
op 20 m
van de
drain

•1,6
6,0
4,3
3,7

Place anddate of sampling
1

Met VG isaangeduid het gemiddeld algebraisch verschil in C-ciifer tussen AeVn™..„ j i •,.•
„
verschil tussen kopjes en kuiltjes bedroeg aan de Coppoolseweg 7cm; inde BorreTroodPolder en d f o ' o l t t d a n d ^ l d e r " '
VC denotesthe mean differenceinC-figures betweenhigh and low spots. Themeandifferenceinlevelbetween high and low spots was6-7 cm

TABLE 16. Variations in C-figures causedbyslightundulation of thesoilsurface

dezeafstandteruggebracht tot 1m. De cijfers uit de Oost-Bevelandpolder ziin veel he
trouwbaarder, omdat het gemiddelden zijn van19kuiltjes en U ^ e f t a S de"
boorkernen overlangs werden gesphtst, zodat de helften apart konden w o r d e n S n a lyseerd. Bovendien werd gewerkt metnaast elkaar liggende kopies en v S l 7
J
doende bedroeg deafstand tussen tweeboringen slechtsongeveer20' - 1
!< I T
m enWasde hele
monsterplek maar ongeveer 1,20 minhetvierkant.
Tabel 16 toont indeeerste plaats dat bii deFebn7arihpm«„„+ •
aan de Coppoolsewegindedrainsleuf onder
to^Sffi^SS1
^
^
leninC-cijfers werden gevonden. Deze verschillen warentot 60c m T ? C V e r S C h l l _
nl. voor delagen 0-10, 10-20, 20-40 en40-60 cmTespectievehik^ . T ^ f I T * 1 '
0,25;8,9 ± 1,20;8,9 ± 1,54.Vlak bovendedrain d K S & ^ L * £ ? J : 5 ' 3 ±
verschil (in delaag 60-80cm4,9 ± 2,27) sterk. Op 6mafstnH v ^ / r h e i d V a n h e t
l
de drainafstand) waren nog slechts de versch lien indeW e n ^ W
^
cm e
trouwbaar, nl.2,0 ± 0,46 en2,4 ± 0,88,terwijl op 1 2 I S
f ' A ^
J op de akkers) de verschillen volledig onbetrouwbaar w™ en uitJ l H
J™(midden
laag van 40-60 cm, dieonder dekopjes zelfs b e S ^ S l S S ? ? ? " ? W . d e
UIUZ1U l e e k
(-2,7 + 1,25).
dan onder de kuiltjes
De verklaring voor de waargenomen verschillen zou devolOPn^ v
degroterewaterpassage onder dekuiltjes invloed uitoefenen o S 7 ? ? e n Z l j n : W i l
se, dan moet het water ook snel en rechtstandig wee kunn™ J ^ u o n t ^ 1 . I . t i n g t e r Plaatdoorlatende ondergronden kan aan deze laatste voorwaarde^ f ' Bl->m i n d e r 8°ed
indien degrondwaterstandenlaagzijn. In demeesteperceleni s d eh T h * V ° l d a a n '
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lage grondwaterstand in elk geval gewaarborgd, voorzover het de drainsleuven betreft. Daar handhaven zich deverschillen dan ook over devoile 80cm. Op 6m afstand
van de drain heeft het water blijkbaar - gezien dezekerheid vandegevonden verschillen- nog over 20cm diepte verticaalwegkunnen zakken. Het ontbreken van verschillen midden op de akker is behalve aan hoge grondwaterstanden wellicht nog aan iets
anderstewijten. Hetbovengronds afvloeien vanregenwater gaat opdeze gepeptiseerde
gronden gepaard met eenduidelijk slibtransport. Dit slibvormtinnattetoestand in de
laagten een ondoorlatend laagje en geeft aanleiding tot plasvorming. Nu waren juist
aan de Coppoolse wegmidden op de akkers dikke en zeer natte (men zie de A-cijfers
van de series I en V in tabel 10) sliblaagjes in de kuiltjes aanwezig. Dit slib kan het
binnendringen vanwaterin dekuiltjes ernstighebben belemmerd, waardoor de plasjes
zo groot werden dat het water toch weer via de kopjes in de grond drong.
In de Borrenbroodpolder was de ontzilting reeds ver voortgeschreden. Doordat in
het algemeen de ontzilting een enigszins asymptotisch eindverloop heeft, plegen eventuele verschillen tegen het einde van de ontziltingsperiode kleiner te worden. Dit had
tengevolge dat in dedrainsleuf verschillen onder kopjes en kuiltjes van enigbelang nog
slechts in de lagen 20-40 en 40-60 cm konden worden aangetoond (respectievelijk
2,0 ± 0,61en 2,4 ± 0,88).Buiten dedrainsleuf wasde ontziltingweliswaar wat minder
ver gevorderd, maar daar werden deverschillen vermoedelijk verzwakt door af en toe
hoog oplopende grondwaterstanden. De ontwatering van het perceel in quaestie was
namelijk maar matig, waardoor zijwaartse waterbeweging binnen profieldiepte mogelijkwas.
De betrouwbaarste cijfers leverde het onderzoek in de Oost-Bevelandpolder. De
verschillen waren groot, omdat de ontwatering van de onderzochte plek prima en de
verslempingvan dekopjes zeer sterkwas. Bovendien konden door debetere opzet van
de bemonstering ook waardevoller cijfers worden verwacht. Van dezeplek zijn de verschillen tussen de B-cijfers onder kopjes en kuiltjes reeds eerder gepubliceerd (VERHOEVEN, 1950).
Tenslottemoettenaanzienvandezebemonsteringen nogwelworden vermelddat de
lagen werden gemetenvanaf het werkelijke oppervlak. De laag0-10 cm lag onder een
kuiltje dus lager dan onder eenkopje. Zou men naast elkaar gelegenlagen vergelijken,
dan worden de behandelde verschillen nog groter doordat het zoutgehalte met de
diepte toeneemt en bij de kopjesmonsters een diepere en dus zoutere laag zou zijn beschouwd. Het zalduidelijk zijn dat men bij eenbemonstering in het voorjaar, nadat de
grond isgeegd,metdezegrotereverschillentemaken heeft.
Overigens verschaften deze bemonsteringen niet alleen gegevens over het gestelde
probleem, maar zij gaven, gelijk meestal het geval was, aanleiding tot allerlei waarnemingen overnevenquaesties enzelfstot nieuwe onderzoekingen.
Enkelevandezebeschouwingenmogenhierniet onvermeld blijven.
IndeeersteplaatstrokkendeA-cijfers deaandacht.Overdeongelijkheid derA-cijfers indetoplaag
werdreedsinhetbeginvandezeparagraaf geschreven.Maarnogeenanderverschijnselvielop,namelijk het relatief lage A-cijfer van de laag 20-40 cm. Klaarblijkelijk kan dezelaag minder water vasthouden dan deerboveneneronder gelegenlaag.Aangeziendezewaarneminginhoofdstuk IInogmet
anderevoorbeeldenwordtgestaafd,kanhiermetenkelecijferswordenvolstaan.Tabel17demonstreert
hetrelatieflagevochtgehaltevandelaag20-40cmophetperceelaandeCoppoolseweg.
Opmerkelijk is dat ook in de drainsleuf het lagevochtgehalte van debetreffende laag kon worden
aangetoond. Dit weeserop dat het geringewaterhoudend vermogen van dezelaagzichmoet hebben
ontwikkeld na deaanlegvan dedrainage.Demogelijkeverklaringenvoorhet bijzondere gedrag van
delaag20-40cmkomeninhoofdstuk IItersprake.
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TABEL 17. Perceel aan de Coppoolseweg, Walcheren, 1946.Relatief lage vochtgehalte van de laag
20-40cm.
D a t u m v a n bemonstering: 18-2-1946
Plaats van bemonstering

Op 12m van de drain . .
Op 6m van de drain . .
In de drainsleuf . . .

A-cijfer 10-20 cm
A-figure 10-20 cm

A-cijfer 4 0 - 6 0 c m
A-figure 40-60 cm

Place of sampling

5,1 ± 1,00
4,0 ± 0,58
2,3 ± 0,30

1,7 ±0,41
1,7 ±0,41
3,2 ± 0,40

On 12mfrom tiledrain
On 6mfrom tiledrain
Aboveandundertiledrain

A-cijfer 20-40 cm
A-figure 20-40 cm

A-cijfer 20-40 cm
A-figure 20-40 cm

Date of sampling: 18-2-1946

TABLE 17. PlotCoppoolseweg, Walcheren,1946.Relativelylow moisturecontentofthelayer20-40 cm.

VandegegevensuitdeOost-BevelandpolderwashetverloopvandeC-cijfers metde
diepteeennaderebeschouwingwaard, speciaal onder dekopjes. Voor delagen0-10,
10-20,20-40en40-60cmbedroegendeC-cijfers onderdekuiltjes respectievelijk 2,4,
9,3, 11,5en 10,7.Onder dekopjes waren dezecijfers 4,0, 15,3,15,8en 14,4.Beneden
10cmis dusonder dekopjes het C-cijfer vrijwel constant, terwijl het normaliter van
bovennaarbenedentoeneemt.Aandehandvanwaarnemingenopandereplekkenkon
voordezemerkwaardigheiddevolgendeverklaringworden opgesteld:DeOost-Bevelandpolder vieldroogbeginJuni 1946,metin debemonsterde lagen een C-cijfer van
ruim20.Aanheteindvandezomer 1946wasindeondergrond (20-60cm)het C-cijfer
gedaald tot ± 14.In delaagvan0-10cmwasdit cijfer tengevolge van capillaire opstijging zeerbelangrijk gestegen.Dezecombinatievandalingder C-cijfers onderin en
stijgingderC-cijfer boveninhetprofielkwam,zoalslaterzalblijken,indezomermaanden op onbegroeide grond vaak voor. Toen dewinterontzilting inzette- blijkens het
lageC-cijfer indetoplaagheeft erookonderdekopjesnogeenduidelijke waterpassage
plaats gevonden, voor de verslempingde ontzilting ernstig ging belemmeren - werd
eerstwaterverplaatst meteenhoogC-cijfer. Dit had tengevolgedat een situatie ontstonddatdeC-cijfers vanbovennaarbenedeneersttoenamen,daarnadaaldenomdan
opnoggroterediepte(beneden80cm)weertoetenemen.Dergelijkeverlopenzijn ook
inderdaad meermalen gevonden.Voordat nuhetnormaleontziltingsbeeld van metde
dieptetoenemende C-cijfers kon optreden, deed zich eentussenstadium voor waarin,
afgezien van detoplaag,vrijwel geenverband tussen deC-cijfers en de dieptewas te
vinden. Dit stadiumisblijkbaar netgetroffen onder dekopjes,terwijl dekuiltjes alin
eenvolgendstadiumwaren.
Men zou ook kunnen veronderstellen dat het water onder dekuiltjes niet volledig
rechtstandigwegzakt.Detransportbaan zoudan niet devormvan eencylindermaar
vaneenafgeknotte kegelhebben,zijhetdandat dehoektussendekegelmantelenhet
bovenvlak waarschijnlijk slechts weinig van 90°zou verschillen. Als gevolg daarvan
zouden ook de C-cijfers onder de kopjes enigszins worden beinvloed door de sterke
ontzilting onderdekuiltjes enzozoudeovergangvan 15,8indelaag20-40 cm naar
14,4in de laag40-60cm kunnen verklaard worden. Hoewel decijfers uit de polder
Borrenbrood een waarschuwing vormden om deze zijwaartse invloed niet te overschatten,wektensommigeanderebemonsteringenjuist weerdeindruk, datdeboven-
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genoemde veronderstelling van de geleidelijke verbreding van detransportbaan wel
juistkon zijn.
Over het perceel inde polder Borrenbrood vallen geen verdere bijzonderheden te
vermelden.Zoals gebruikelijk wasdedrainsleufbeter ontzilt(Z(,_m = 0,070)dan het
middenvan deakker(Z^n = 0,131).
Ophetperceelaan deCoppoolsewegevenwelwaren deZn^o-cijfers, althans ophet
bemonsterdegedeelte,overalvrijwelgelijk(tabel18).
TABEL 18. Perceel aan deCoppoolseweg,Walcheren, 1946.Zo-80op verschillende afstanden vande
drainreeks.
Datum van bemonstering: 18-2-1946
Plaats van bemonstering

Op 12mvan de drain . .
Op 6m van de drain . .

Z 0 -, o gemiddeld

Z0-So onder d e
kopjes

0,198
0,277
0,333

0,212
0,263
0,243
•Ct-so ""rage

•Ct-sohigh spots

Z0-8o onder de
kuiltjes

0,226
0,247
0,152

Place of sampling

On 12mfrom tiledrain
On 6mfrom tiledrain
Aboveandundertiledrain

-Jo-so low spots

Date ofsampling: 18-2-1946

TABLE 18. PlotCoppoolseweg, Walcheren, 1946. RelationbetweenZo-80 anddistancefrom tile drain.

Uitdetabelblijktindeeersteplaatsdatdeontziltingnauwelijksafhankelijk wasvan
deafstand tot dedrainsleuf.Doordat bovendedrain dekuiltjes zoextragoed ontziltten moestendusdekopjes verinontziltingachterblijven. Detabeltoont dan ook dat
bovendedrainzoweldebestontziltealsdeslechtstontzilteplekkenvoorkwamen!
Datoverigenshetgemiddelde Zo-80cijfer in de drainsleuf niet lager was, ismisschien verklaarbaar
uit het feit dat dedrainreeksophethoogstepunt vanhet bemonsterdeterreinlag.Een dergehjkeliggingkomtinZeelandwelmeervoorenwordtveroorzaakt doordatmen,toendeoppervlakteontwaterinf vervaneen werd door een drainagestelsel, behalve in de laagten soms ook een drainreeks legde
rSddenTaartuss« dus OPhethoogstepuntvan devaaknogalbolliggendeakkers.Deslechtere ontS f d t S e n tussen twee drainreeksen kan optreden, zou hier dangecompenseerd kunnen
zijn d^ o r enTgebovengrondsetoevoervanwatervanaf hethoogstepunt vanhetterrein,dusvanaf de
bemonsterdedrainsleuf.

Eennaderebestuderingvandeverkregengegevensvanditperceeldeedhetvermoeden ontstaan dat deslechtsmatigebetrouwbaarheid van het cijfermatenaal, althans
ten dele werdveroorzaakt door degrote afstand tussen deboorpunten, waardoor de
verschill'entussenkopjesenkuiltjeswerdengestoorddoorvariatiesdieovergrotereafstandliepen.
,
,
,. iA . .
.
, , .
Uitgaandevanditvermoedenwerdgetracht opditterrein(en opemgeandere)met
behulpvanzeerveelboringen omvangen oorzakenvan deze„lange-afstand-fluctuaties" vast testellen. Oorzaken konden eigenlijk slechts zelden met zekerheid worden
vastgesteld terwijl deomvang van plekken met eenafwijkende ontzilting bleekte
kunnen varierenvaneenm2tot tientallenm2.Resultaten vaneendergelijk onderzoek
ophet ontwateringsproefveld OW7zijn reedseerdervermeld(tabel14).Eenzeeromvangriike bemonstering naast het verdampingsproefveld VW 10bracht eigenlijk met
anders aan het lichtdan datdeschommelingenin C-cijfers zich daar mtstrekten over
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afstanden vanenkelemeters,metalsvermoedelijkeoorzaak eenfluctuatieinhetkleigehaltevandeondergrond.Deinvloedvandezefluctuatiesovergrotereafstanden kon
worden gereduceerd door deboorpunten dichter bij elkaar te leggen. Zo werden bij
eenherbemonsteringvanhetterreinaandeCoppoolseweginAprildeafstandentussen
deboorpunten teruggebrachtvan 2 mop 1m.In tegenstelling met debemonstering
van Februari werdennu ookmidden opdeakker ontziltingsverschillen geconstateerd
onderkopjesenkuiltjes (tabel 16).DatdezeverschilleninFebruarinieteninAprilwel
werden gevondeniswaarschijnlijk tendeleveroorzaakt door hetfeit dat bij deAprilbemonstering defluctuatiesop grotere afstand watminder invloed hadden. Ook bestaatdemogelijkheid datdevoorjaarsregens totafvoer kwamenbijlageregrondwaterstanden, waardoor deverschillen in waterpassage onder kopjes enkuiltjes zich beter
konden manifesteren.
Het onderzoek naar de ongelijkmatigheid van de ontzilting op betrekkelijk kleine
plekkenwerdooknogopeenanderewijzeaangepaktenweldoordebemonsteringvan
profielwanden. Ook ten aanzien van deresultaten van dezewerkwijze mogemet een
enkelvoorbeeld worden volstaan. Het betreft hier eenbemonstering uitgevoerd in de
Oost-Bevelandpolderop1 Mei1947.Ineenwandvaneenprofielkuilwerden 114monstersgestoken enwelzodanigdat 12verticaleen 10horizontale reeksenwerden afgewerkt.Zowelinverticalealsinhorizontalezinbedroegdeafstand tussen deboringen
10cm.Vervolgens werd 10cmgrond van dewand afgestoken enwerd degehelebemonstering herhaald. Daarna vond dezeverplaatsing van dewand over een afstand
van 10cm nogmaals plaats. Het resultaat van deze bemonstering is weergegeven in
figuur3. Defiguurdemonstreert desterkere ontzilting onder dedepressiesin het terreinentoonthoeopzichzelfonverklaarbare gegevens(desterkereontzilting ongeveer
onderhetmiddenvanhetachterstepronel)begrijpelijker wordendoordedrie-dimensionale bemonstering. Overigens doet ook deze grafiek enige twijfel rijzen met betrekkingtotdestrikterechtstandigheidvandeontzilting.
De tot nu toe beschreven onderzoekingen werden alle uitgevoerd op onbegroeid
terrein. Het opsporen van verschillen in ontzilting werd echter gemakkelijker indien
hetbegroeideterreinenbetrof, omdatvrijwelelkgewas,binnenbepaalde- voorieder
gewas andere - zoutgrenzen, sterk op verschillen in C-cijfers reageerde. Met dit feit
werd bij bemonsteringen rekening gehouden, vooral nadat het verband tussen het Ccijfer endestandvanhetgewasnogeensopeenzeventigtalplekkenwasgetoetst.
Vanzelfsprekend was demethode om verschillen in zoutgehalte van de grond op te sporen aan de
hand van destandvanhetgewasnietonfeilbaar. Verschillen indeontwikkeling vaneengewas konden
ook andere oorzaken hebben. Zo bleken in een aantal gevallen weinig zoutgevoelige granen ook bij
lageC-cijferseenslechtestand tevertonen. Dank zijdenauwkeurigebeschrijving vanprofielen gewas
en dank zij de medewerking vanIrC.VANDENBERGkonden dezegevallen worden herkend alsvoorbeelden van groeidepressies veroorzaakt door slechtestructuurvan degrond. Ook werden enkelegevallen gevonden- hetgingditmaalomvergelijking tussenpercelen- dat eenlagepH de vermoedelijke
oorzaak wasvaneenonverwacht slechtestandvanhetgewas.

Eenvoorbeeldvanhetsamengaanvaneenplaatselijkbetereontziltingmeteenbetere
standvanhetgewas- eenander,verderuitgewerkt,voorbeeldistevindeninhetLandbouwkundig Tijdschrift (VERHOEVEN, 1950)- moge deze beschouwingen besluiten. In
het voorjaar van 1946werd aan dezuidzijde van de Ritthemse wegdoor de Wetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel een gewassenproefveld aangelegdop ogenschijnlijk zeer gelijkmatige grond. In deuitgezaaide gewassen
ontstonden echter smallestrepen, waarin het gewaszeer veelbeter groeide. Door de
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FIG. 3. Oost-Bevelandpolder, 1-5-1947. Verschillen in C-cijfer opzeer korte afstand.
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Oost-Bevelandpolder, 1-5-1947. Differences between C-figureson shortdistances.

vorm en de ligging van de strepen werden dezelater herkend als dichtgespoelde ondiepe greppels. Vaak vielen dergelijke dichtgespoelde greppels na het droogvallenop
door eenflauwe inklinking ofdoor eenvanderestVandegrond afwijkend scheurenpatroon. Noch het een, noch het ander was hier het geval. Ook verschilde het inge-
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spoeldemateriaalnietmerkbaarvandebouwvoorterweerszijden vandegreppel. De
C-cijfers naast en in de voormalige greppels verschilden evenwel sterk (tabel 19).In
dezetabelisgesprokenvanrelatief goedegewassen,omdatzelfsin degreppelsdegewasseninabsolutezinnietgoedkondenwordengenoemd.
TABEL 19. Gewassenproefveld Gw43,Ritthem, Walcheren, 1946.Stand van het gewas als indicator
voor de onregelmatigheid van de C-cijfers in de bovenste 20 cm.
D a t u m v a n bemonstering: 15-7-1946

L a a g in cm

0-5
5-20
Layer in cm

Relatief goede
bieten boven
voormalige
greppel

12,1
11,1
Rather good sugarbeetsaboveformer
trench

Slechte bieten
naast voormalige
greppel

35,1
19,6
Bad sugarbeets
near former trench

Relatief goede
paardebonen
boven voormalige greppel

Slechte
paardebonen
naast voormalige greppel

19,0
15,6

5,5
6,1
Rather goodhorse
beans aboveformer
trench

Bad horsebeans
nearformer trench

Relatief goede
. tarwe boven
voormalige
greppel

Slechte tarwe
naast voormalige greppel

9,9
17,6

27,0
18,6

Rather good wheat
aboveformer trench

Bad wheat
nearformer trench

Date of sampling: 15-7-1946

TABLE 19. Experimentalfield Gw43, Ritthem, Walcheren,1946.The cropsindicatetheirregularity
of C-figures intheupper20cm.
FIG. 4. Bij Ritthem, Walcheren, 9-5-1946. Scheuren in opgeslibd materiaal.
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FIG.4. NearRitthem, Walcheren,9-5-1946. Cracksinfreshly depositedsea-mud.
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Een anderefactor, diein sommigegebieden invloed had opdegelijkmatigheid van
deontziltingwasdescheurvorming.Dezewasdanspeciaalvanbelangintijdens deinundatie afgezet slik. Hierin ontstonden bij indrogen grote (soms 5 tot 8 cm brede)
scheuren (fig. 4),diedevocht- enzouthuishoudingvan degrond sterk bei'nvloedden.
Vanuit dezescheurenbegondeindroging(tabel 11)enookdeontziltingvandegrond.
In dezomerechtervond capillair transport plaats naar descheuren toe,zodat dande
wanden van descheuren zouter werden dan dekern van deschollen (tabel 20).In de
zomerwerdennietalleschollenopdezelfdewijzeenopdezelfdedatumbemonsterd zodatvande26bemonsterdeschollenerintabel20eenalsvoorbeeldisgekozen.Deopgegevenwintercijfers zijn gemiddeldenvanrespectievelijk 5,5en4bemonsteringen.
TABEL 20. Zuidwatering, Walcheren, 1946.Invloed van brede scheuren op verzilting in dezomer en
ontzilting in de winter.
. Plaats van bemonstering
Datum

Afstand in c m v a n d e bemonsterde
laag tot een brede verticale scheur

Bij R i t t h e m
B-cijfer

30-7-1946

10-12-1946

0-2
2-7
7-12

4,54
2,94
2,06

0-5
5-10
10-15
Distance in cm between sampled layer
and a wide verticalcrack

C-cijfer

B-figure

120,5
69,4
47,9
Segeersweg

Bij S o u b u r g

Bij R i t t h e m

6,9
16,0
16,1

17,0
23,6
24,8

13,9
21,4
20,8

C-figure
Place of sampling

TABLE 20. Zuidwatering, Walcheren,1946.Influence of wide cracks on salinizationin summer and
desalinization in winter.

Niettegenstaande uitdetot nu toevermeldecijfers welisgebleken, dat de C-cijfers
op korte afstand sterk konden varieren, werd soms van dezevariatie toch teveel verwacht. Dit bleekbijeenbemonstering op 30April 1946vaneennauwelijks opgeslibd
gebiedin deZuid-Wateringop Walcheren. Hier werden boringen verricht vlak langs
scheuren, onder schelpdn en midden in niet gescheurde plekken. De scheuren in een
dergelijk terrein waren van een geheel ander type dan de scheuren in de dikkejonge
sliklagen. Deze laatste scheuren waren scherp, recht en breed, de eerste daarentegen
bochtigen smal(hoogstens 1 cmbreed),zodat het scheurenpatroon hetuiterlijk vertoondevandecraquelurevangeglazuurd aardewerk (fig. 5).Deschelpenwarenongeveer4cmgroteexemplaren van Mya arenaria. Dit weekdier had tijdens de inundatie
opWalcheren geleefd (BAKKER, 1950).Opeenveldje van ruim28dm2werden 50boringen verricht enwelsteedsvandelagen0-5 en 5-15 cm.Delaag0-5cmwastengevolgevancapillaireopstijging bijna tweemaalzozoutalsdelaag5-15cm.Delaagvan
5-15cmvertoonde,hoeweldescheurendaarnogwelindoorliepen, geenverschillenin
C-cijfer. In delaag0-5 cmwaren degemiddelde C-cijfers onder een schelp,langseen
kleinescheurenmiddenineenscholrespectievelijk 26,2,27,7en27,1.Dezeverschillen
warenveeltekleinombetrouwbaar tezijn. Slechtsheteffect van debredere scheuren
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FIG. 5. Bij Grote Abeele, Walcheren, 9-5-1946. Scheuren in drooggevallen niet opgeslibde grond.
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FIG. 5. AfeorGra/eAbeele, Walcheren,9-5-1946.Formationofcracks in an oldsoilaftertheinundation.

wasonmiskenbaar,wanthet gemiddeldeC-cijfer indelaag0-5cmbedroeglangsdeze
scheuren35,9.
OngelijkmatigeA-cijfers, tengevolgevanverschilleninafdroging ofvanverschillen
inwateronttrekkingdoordeplantenwortels,kwamenookindeC-cijfers totuiting.Zo
toonttabel20 datindergelijkgescheurdslibdeC-cijfers naardescheurtoenogsterker
stegendandeB-cijfers; dittengevolgevan hetfeit dat ookdeindroginginderichting
vandescheurtoenam.
Met ditvoorbeeld mogedebesprekingvandevariabiliteit derA-,B-enC-cijfers te
veldewordenbesloten.
5. OVERZICHT VAN DE VERKREGEN RESULTATEN
A A N W I J Z I N G E N V O O R DE UITVOERING VAN TOEKOMSTIG ONDERZOEK

Ten aanzien van de technische uityoering van debemonstering, welkein de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk aan de orde kwam, valt niets bijzonders te vermelden,
omdatingeenenkelopzichtvandegeijktewerkwijzenwerd afgeweken.
In de tweede paragraaf, waarin de analysetechniek werd behandeld, kwam een
nieuwe werkwijze ter sprake en wel de potentiometrische bepaling van het C-cijfer.
Deze nieuwe methode heeft ongetwijfeld bezwaren - men verkrijgt alleen maar Ccijfersende gevondenwaardenliggen,althansvoorC-cijfers boven4, wathogerdande
langstitrimetrischewegbepaalde- maarzeisruimtweemaalzosnelalsdetotnutoe
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toegepastemethodeenzelijkt daardoorvoor massaal onderzoek ten behoevevaninzaaiadviezendebepalingswijzevoordetoekomst.
Naar aanleiding van debespreking van deaan het onderzoek klevende fouten - in
paragraaf 3- valtweleen en ander tereleveren. In deeersteplaats blijken de totale
analysefouten vaneenA-cijfer eneenB-cijfer enigemalengroter tezijn danmenzou
veronderstellen, indien men, op grond van detheoretische onnauwkeurigheid van de
analysen, de te verwachten fouten schattenderwijs bepaalt. Daarentegen is de totale
analysefout vanhetC-cijfer slechtsweinighogerdan deuitde- optheoretischegronden geschatte(geringe)- fouten van hetA-cijfer enhetB-cijfer berekende.De onverwacht hogefout vanhetA-cijfer enhetB-cijfer wordt veroorzaakt door onvoldoende
homogenisatievanhetmonstervoorhetonderzoek.Delagefout vanhetC-cijfer iste
danken aan het feit dat eventuele verschillen inC-cijfer binnen het monster tamelijk
snel worden genivelleerd tengevolge van diffusie. Het is dus nuttig indien tussen het
nemenenhetanalyserenvaneenmonster eenofenkelemaandenverlopen.Eendaling
van het A-cijfer gedurende dezebewaring behoeft nietteworden gevreesd, indien de
monsterpottengoedgeslotenzijn.
Bijdeberekeningvanhet C-cijfer uit deformule C =—-—-verkrijgt men hetge/\
middelde C-cijfer van de totale hoeveelheid bodemvocht. Het C-cijfer van het intermicellairebodemvochtishoger.Indrogezomerskandedoordezerekenwijzegemaaktefoutvoorzwaregrondenwel15a20%bedragen.Voordeberekeningvancapillaire
opstijging vanuit dediepereondergrond isdefout veelkleiner, omdatbeneden 80cm
de grond slechtszelden sterk indroogt, terwijl bovendien het slibgehalte - en dus de
hoeveelheidmicellairwater- opdiediepteinZeelandveelalniethoogis.
Bij hetmonsternemen vormt, althans op dagen met sterk drogend weer, deindrogingvandeboorkernentijdensdebemonsteringeenreeelgevaarvoorhetontstaanvan
systematische fouten.
Ook in de omrekeningen op W-en Z-cijfers schuilt een risico omdat men daarbij,
noodgedwongen, in demeestegevallenvoor hetvolumegewicht van degrond eenbepaalde waarde moet aannemen, aangezien de bepaling van het volumegewicht zeer
tijdrovendis.
Voortsverdient het, indien men uit deverschillen in zoutgehalte tot een bepaalde
waterbeweging wilconcluderen, aanbeveling omplekken met een sterke neerwaartse
waterbeweging ofeensterkecapillaire opstijging vaak tebemonsteren. Opdezewijze
voorkomt men dat de C-cijfers van het afgevoerde respectievelijk aangevoerde water
aan het begin en aan het einde van de waarnemingsperiode zover uiteenlopen, dat
middelen,watnodigisvoordeberekeningvandewaterbeweging,nietmeertoelaatbaar
zou zijn. Bovendienishetwenselijk omopbelangrijke monsterplekken gedurende de
observatieperiode degrondwaterstanden teregistreren, teneindedemogelijkheid van
hetoptredenvanwatertransportinzijwaartserichtingtekunnenbeoordelen.Tenslotte
ishetgebruikvandetermencapillaireopstijgingenneerwaartsewaterbewegingslechts
geoorloofd, indienwordt vermeld, hoedik degrondlaagis,waarop decijfers betrekkinghebben. Dezegrootheden kunnen namelijk voor eenzelfde monsterplek varieren
alsmendedikteverandertvandelaagwaaropdebeschouwingenbetrekkinghebben.
Indienb.v.vanuitdelaagvan20-40cmwatercapillairopstijgtnaardelaagvan0-20
cm,welkwaterindelaagvan20-40cmnietwordtaangevulddoorcapillaire opstijging
van onderen, dan heeft in delaagvan0-20cmcapillaire opstijging plaats gevonden,
dochnietindievan0-40cm.
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In de vierde paragraaf worden besproken de variaties van de A-, B-en C-cijfers te
velde. Oorspronkelijk opgezet om de omvang van deze variaties na tegaan - ditin
verband met hetaantal boringen datvoor elkmonstermoestwordenverricht- groeide
het onderzoek weldra uit tot een intensieve studie over de oorzaken van de gevonden
variaties.
Ten behoeve van inzaaiadviezen kan wordenvolstaanmetmonsters inenkelvoud en
met zestien boringen per monster, mits getracht wordt het te bemonsteren gebied in althansvoorhet oog-homogeneeenheden teverdelen.Monstersvoorwetenschappelijk
onderzoek dienen altijd minstens in tweevoud teworden genomen. In sommige gevallen zal ook dit niet voldoende zijn. Er moet zelfs rekening worden gehouden met het
feit dat van sommige lagenvrijwel geenrepresentatievemonsters teverkrijgen zijn. De
beste maar tijdrovendste methode isom alle boorkernen apart en dan nog liefstin
tweevoud te onderzoeken.
De fout veroorzaakt door demengingteveldeisveelkleiner dan demengfout in het
laboratorium omdat in het eerste gevalhet uiteindelijk verkregen monster meestal een
belangrijk deelvan debijeengebrachte grond bevat.
Vergeleken met het B-en C-cijfer was devariabiliteit teveldevan het A-cijfer klein.
In de bovengrond kan het verschillend snel afdrogen ten gevolgevan oneffenheid van
het oppervlak, alsmedede sterkere indroging langsscheuren devariatie in het A-cijfer
enigszins verhogen. In de ondergrond kan eenzekereongelijkmatigheid in het A-cijfer
ontstaan door desterkerewateronttrekking rond dewortels.Inbontegronden kan ook
devarierende granulometrischesamenstellingvan degrond degelijkmatigheid van het
A-cijfer verlagen. In het algemeen zijn de schommelingen van het A-cijfer op korteafstand, 'swinterskleiner dan's zomers.
De ongelijkmatigheid van deB- endeC-cijfers wordt voornamelijk veroorzaakt
doorverschillen mwaterbeweging.Zolangdegrondnognietisontzilt,ishet C-cijfer in
degrondzeeregaal,althansindielagen dievolledigmetzeewaterwerden gepercoleerd.
Met het inzetten van de ontzilting begint tevens devariabiliteit van het C-ciifer te stiigen. Tenslotteworden de absolute verschillen tussen de C-cijfers in een laagweer klein
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£"**nUr C r a a lf en b r e d e S p r e i d i n Sv a n d*cijfers meer mo-

gehjk is Alle factoren die de gelijkmatigheid van de waterhuishouding van de grond
beinvloeden hebben daardoor tevens effect op de variaties van het C-ciifer Zo is de
waterpassage en dus ook de ontzilting onder kleine laagten groter dan onder kleine
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II. WAARNEMINGEN BETREFFENDE DE ZOUTEN VOCHTHUISHOUDING VAN GEINUNDEERDE GRONDEN
GEDURENDE DE ZOMERMAANDEN
1. DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

In de inleiding is reeds uiteengezet dat na het droogvallen van de gei'nundeerde
gronden, althans in het eerste voorjaar, grote aantallen grondmonsters moesten worden geanalyseerd om adviezen ten behoeve van deinzaai tekunnen geven. Kennis omtrent het verloop van de zoutcijfers gedurende de zomermaanden 1 was echter eveneens van belang. In de eerste plaats om iets meer te weten van de milieufactor zout
tijdens de groeiperiode der gewassen. In de tweede plaats om enig inzicht te krijgen in
de hoeveelheid regen die gedurende de wintermaanden nodig zou zijn ter compensatie
van de indroging van de grond in de voorafgaande zomer en van een eventuele verzilting, teweeggebracht door capillaire opstijging van zout water uit de ondergrond.
Bovendien konden deze zomerwaarnemingen aantonen of en zo ja waar, zoutkarte'ringen ten behoevevan deherfstinzaai wenselijk waren.
Het is evenwel nimmer de bedoeling geweest om alleen gegevens te verzamelen ten
gerievevan depractijk en van collegae onderzoekers. Van het begin af aan zijn de onderzoekingen tevensgericht geweest op hetverkrijgen van eenzogoed mogelijk inzicht
in enkele fundamentele problemen, de vochthuishouding van de grond betreffende.
Tot debestudeerdevraagstukken behoorden o.a.:
a. Hoeveelwater levertdegrond door indroging aan een gewas?
b. Welkegronden leveren water aan debewortelde zone door capillair transport uit de
ondergrond?
c. Hoegroot isdezecapillaire aanvoer?
d. Wat is het totale vochtverbruik van een gewas, de rechtstreekse verdamping uit de
grond en de verdamping van regenwater vanaf de bovengrondse plantendelen inbegrepen?
e. Hoe groot isdeverdamping uiteen onbegroeide grond?
Om dezeproblemen involdoende mate tekunnen bestuderen, isaan het onderzoek,
zowel naar omvang als naar tijd gerekend, een grotere uitbreiding gegeven dan voor
practische doeleinden noodzakelijk was.
Eenruweschetsvandeomvangvanhetonderzoek mogeaandebesprekingvandeproeven voorafgaan. In 1945, 1946, 1947en 1948werdtelkenjare eenaantal- varierend van 8tot 16- z.g.verdampingsproefvelden aangelegd.Ditwaren kleineproefvelden met twee,in een enkel gevaldrie objecten.
Voorzoverhetbegroeidegronden betrof,washetproefgewas - waarvanhettotalevochtverbruik werd
bepaald - zomergerst,wintertarweof gras.Op deonbezaaide proefvelden werd nagegaan in hoeverre
eenherhaaldeoppervlakkigegrondbewerkingvan invloed wasopdeverdampinguit degrond. Voorts
werden indejaren 1945totenmet 1949alledaarvoor inaanmerkingkomendestandaardplekken (met
dezetermwordenvastemonsterplekken aangeduid)- datwarener30a70- gedurendehet zomerhalfjaar meer of minder intensief bemonsterd. In 1947en 1948werd een z.g. slechte plekken-onderzoek
ingesteld, om na te gaan in hoeverre op plekken, waar het gewaseen slechte stand had, devocht- en
zouthuishouding van de grond anders was dan op de rest van het perceel. Speciale bemonsteringen
werden uitgevoerd om veranderingen in vocht- en zoutgehalte van de grond binnen zeer korte tijdsbestekken (een dag) temeten.Teneindevoorts zomin mogelijk gegevensverloren telaten gaan, werdennietalleendebovengenoemdewaarnemingenverwerkt,maarwerdtevensvanallebemonsteringen
1
Gemakshalve wordt in dit hoofdstuk steeds gesproken van zomermaanden. Deze term is enigs-'
zinsmisleidend.Dewaarnemingenliepensomsvan Maart tot October,maaromvatten invelegevallen
nietmeer dandegroeiperiodeder zomergranen.
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uitgevoerd op andere proefvelden (ontwateringsproefvelden, gipsproefvelden) nagegaan, of de cijfers
alszomerwaarnemingendienstkondendoen.Voorzoverdebemonsteringsdataminofmeereenzomerperiode omsloten,werd ook ditmateriaal geheel verwerkt.

Destofiszoingedeelddataanelkezomerwaarinwaarnemingenwerdenverricht(in
totaalvijf)eenaparteparagraafisgewijd.
Desamenvattingvandeverkregenresultaten,alsmedeeenbeschouwingoverdebetekenisvan het onderzoek voor dekennisvan devochthuishoudingvan degrond gedurendedezomermaanden,zijnverwerktinhoofdstukIV.
2. WAARNEMINGEN VERRICHT GEDURENDE DE ZOMER VAN 1945

In de zomermaanden van 1945zijn bemonsteringen verricht op een twaalftal verdampingsproefvelden enopeengrootaantalstandaardplekken. Deproefvelden lagen
op Tholen, terwijl de41standaardplekken overSchouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren,Zuidbeveland enNoordbevelandverspreidwaren.
a. Verdampingsproefvelden
Van dezeproefvelden iseenzestalaangelegd omhetverschilinvochtverlies tussen
begroeide en onbegroeide grond na tegaan eneenzestal omdeinvloed van een herhaaldeoppervlakkigebewerkingvankaalland opdevochthuishouding vanzulkland
tebestuderen.
Ieder proefveld - deproefvelden waren genummerd VT 1 tot en met VT 12- bestond uit tweeveldjes van een halve are elk. Het eneveldje wasaltijd kaal en onbewerkt,hetanderewasalnaargelangdeaardvanhetproefveld ofbegroeid- hetproefgewaswassteedszomergerst- ofkaalenbewerkt.Deobjectenlagendusinenkelvoud.
De grondsoort waarop deproefvelden lagen varieerde- voorzover het de bouwvoor
betrof- vanzavelmeteenslibgehaltevan20%totkleimeteenslibgehaltevan45%.
Deproefvelden zijn aangelegdineenperiode,waarinde,voorhetonderzoek noodzakelijke, organisatie nogmoest worden opgebouwd. Tengevolgehiervan konden de
eerste bemonsteringen - bij gebrek aan materiaal - niet diep genoeg worden uitgevoerdenmoestdezorgvoordegrondbewerkingaanderdenwordentoevertrouwd Dit
isneergekomenopeenachterwegeblijvenvandegrondbewerkingopbijnaalleproefvelden. De ondiepebemonsteringwasoorzaak, dat noch deindroging noch de door
capillaire aanvoer van zout water uit deondergrond optredendeverziltinebehoorlijk
konden worden berekend. Weiwashet mogeiijk globaal deverschillen vast testellen
tussen hetvochtverbruikvan debegroeideendeonbegroeideveldjes Hetvoornaamstenutvandezeproefvelden iswelgeweest,datnadeervaringenvan 1945 indedaaropvolgendezomersvelefouten kondenwordenvermeden.
DewaarnemingsperiodeliepvanhalfMei(degerststondtoenal10a 15cmhootren
werd op de veldjes, die onbegroeid moesten blijven, door uittrekken verwijderd)
tot eind Juh, wat ongeveer de maaidatum van de gerst was. EindJuniwerdnogeen
tussenbemonstennguitgevoerd.Degegevens van de Juli-bemonstering zijn verwerkt
111 13.DCl A,1.

In deeerstedriewekenna deMei-bemonsterinevielveelrrom ™~r-i
90mm. Daarna wasderegenval tot eind.Tuli b e n e ^ n ^ m a E S t £ 6± TJ iZm u
. inzevenweken.
^ "
Op dezesproefvelden waar devochthuishouding vanbegroeidemet dievan onbegroeide grond werd vergeleken, bleek dat in vijf van de zes gevallende begroeide
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veldjes duidelijk meer waren ingedroogd. Het verschil bedroeg, berekend over een
profieldiepte van 80cm, gemiddeld 40mm (zietabel21).Voor delagen0-20, 20-40,
40-60 en 60-80cmwaren deverschillen respectievelijk 12, 13,9en 7mm. De cijfers
van elkproefveld afzonderlijk mochten danmeteenvrij groteonnauwkeurigheidbelast zijn omdat de objecten in enkelvoud lagen, de ordevan grootte moestjuist zijn,
want in het algemeen klopte de grootte van het verschil in indroging tussen het begroeideenonbegroeideveldje goedmetdebeschrijving vandeomstandigheden waaronder de proef werd genomen (stand van het gewas, eventuele onkruidgroei op het
„onbegroeide" veldje).
Behalvedit verschilinindroging moest ookeeneventueelverschilinverziltingvan
hetprofiel tengevolgevancapillaireopstijging vanzoutwater,uitdeondergrondwordenbekeken.
TABEL 21. Verdampingsproefvelden, Tholen, 1945.Gemiddeldevocht-en zoutgehalten van begroeide en onbegroeide veldjes.
D a t u m van bemonstering: ± 25-7-1945

z

W
Laag in cm

0-10
10-20
20-40
40-60
60-80
0-80

Begroeid

Onbegroeid

1.7
2,4
5,4
6,0
6,4
21,9

i,i
1,8
4,1
5,1
5,7
17,8
Cropped

Bare
W

Begroeid

Onbegrocid

0,005
0,009
0,038
0,069
0,070
0,191

0,005
0,007
0,029
0,052
0,059
0,152

Cropped

Bare

Z

Date of sampling: ± 25-7-1945

TABLE 21. Observationfields, Tholen,1945. Mean moisture-andsaltcontentof croppedandbareplots.

Opviervan dezesproefvelden had debegroeide helft eenmerkbaar hoger zoutgehaltedan de onbegroeide, op de overigewashet verschilvrijwel nul. Tabel 21toont,
dat, afgezien van detoplaagtot 10cm,bij het gemiddeldehet verschillaagvoor laag
aanwijsbaar was.Omgerekend in mmbedroeg het verschilin capillaire opstijging gemiddeld 25mm.Voor deberekeningvan ditbedragisaangenomen, dat het uiteindelijke C-cijfer in delaagvan 60-80cmvan debegroeide veldjes overeenkwam met de
."gemiddeldezoutconcentratie van het opgestegen water.Indien men aanneemt, dat de
Z-cijfers van de onbegroeide veldjes in de laatste week van Juli nog ongeveer deuitgangstoestand weergaven, zou decapillaire opstijging op debegroeideveldjes 25mm
hebbenbedragen.Dezeveronderstelling,datdeZ-cijfers vandeonbegroeideveldjesin
de laatste week vanJulinogongeveerdeuitgangstoestandweergaven,wasnietzoonredelijk. Er zalweleen geringecapillaire opstijging zijn geweest, maar op dezeonbegroeide grond zullen dezwareregens van eind Mei- die op veleplaatsen op Tholen
zelfs tot drainafvoeren aanleiding gaven - ook wel enige ontzilting hebben teweeg
gebracht.
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De tussenbemonstering (tot 40cm)indelaatsteweekvanJuni bracht nog drie feiten
aan het licht.
In de eerste plaats, dat het proefveld VT 2- het enige,dat eind Juli geen verschil in
indroging toonde tussen het begroeide en het onbegroeide veldje - op 26Juni wel een
duidelijk verschil in indroging tezien gaf (ruim 25mm in delaag0-40cm). Kennelijk
heeft het, in de maand Juli op het onbegroeide veldje snel opschietende, onkruid dit
verschillater genivelleerd.
In detweedeplaats, dat na eindJuni hetvochtverliesin debovenste40cm op de begroeide en de onbegroeide veldjes ongeveer gelijk en wel ongeveer 20 mm was. Blijkbaar haalde de gerst in Juli het benodigde vocht - dit is wellicht ook nog slechts een
geringehoeveelheid geweest- voornamelijk uit dedieperelagen.
In de derde plaats, dat na eind Juni tot een dieptevan 40cm noch op de begroeide,
noch op de onbegroeide veldjes capillaire opstijging kon worden geconstateerd. De
waargenomen opstijging isdus voordien opgetreden, waarschijnlijk in de eerste droge
weken na de Mei-regens.
De in het voorgaande vermelde gegevenslieten devolgendeconclusies toe:
1. Dezomergerstverbruikte ± 65mm(40mmextraindroging + 25mmcapillaire opstijging) water meer dan het vochtverlies uit kale grond bedroeg. Omgerekend per
dag bedroeg het verschil 0,9 mm. Dit verschil zou ongetwijfeld wat kleiner zijn geweest,indien deproef eerder wasbegonnen. Nuvielhetverschiloverdeperiode van
de eerste gerstgroei weg. Daarentegen zou het wat groter zijn geweest als de onkruidgfoei op deonbegroeide veldjes geheelhad kunnen worden onderd'rukt
2. De indroging van de onbegroeide veldjes kon hoogstens 35 mm zijn geweest (nl
vnjwel niets in de eerste periode: De laag van 0-20 cm verloor toen slechts 2 mm)
en 30 tot hoogstens 35 mm in de tweede periode, want het vochtverlies in de laae
0-40 cm was toen 25 mm, waarvan slechts 6mm in de laag 20-40 cm: daaronder
dus nog minder In totaal zou dan het gehelevochtverbruik van dezomergerst hebben bedragen: 140 mm regen + 75 mm (40 + 35) geput uit de indroging van de
grond + 25 mm geleverd door capillaire opstijging = 240 mm. Omgerekend per
dag 3,4 mm. Later bleek, dat deze grootheden goed pasten bij de gegevens uit an-

a„e m i s l „,c, De tijd on.bra, »
* ^ V o « g ^ S 3 5 % X £ E g .
periode met eigen personeel uit te voeren en het bleek niet verstanHic« „ „ A
I
zaamheid van derden te vertrouwen. Slechts een proefvedI ( V T £ S ° - H P- ' W e ,
geschoffeld en tot het einde toe bemonsterd. Op ditp r o e f v e l d J a o r T w ^
T\f
veldje het zoutgehalte - althans in debovenste 20cm m e r kbaar laTer? ^ T ^ 6
bewerkte veldje (tabel 22). Ook was het b e w e r t e ^ j ^ ^ t ^ H i ? i 0 P ^ t o n schoffelen de capillaire opstijging had geremd, of- wat'ook m 0 g ^ k w 2 de ontzil
ting had bevorderd; ook konden beidezijn belnvloed. Welke vanTJTr
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TABEL 22. Verdampingsproefveld VT 7,Tholen, 1945.Invloed van een oppervlakkige grondbewerking op devochthuishoudingvan onbegroeide grond.
D a t u m v a n bemonstering: 14-8-1945

Onbewerkte veldjes
Geschoffelde veldjes

W„.M

w„.,„

5,81
6,04

17,58
18,86

Zo-eo

^C-20

0,310
0,283

0,139
0,112

Unfilledplots
Hoedplots

Date of sampling: 14-8-1945

TABLE 22. Observationfield VT 7, Tholen, 1945. Influenceofhoeing on moisture relationshipsofbare
soil.

b. Standaardplekken
Van detalrijke in 1945aangelegde standaardplekken werdeen deelzolaatbemonsterd, dat deze plekken voor zomerwaarnemingen moesten uitvallen. De overige 41
kwameninaanmerkingvoor verwerking. Ookhiervanvielnogeenaantal uit, omdat
net zoutgehaltetelaagwas om berekeningen op tezetten, omdat debontheid van de
grond debemonsteringsfout tegrootmaakteofomdat tijdens dewaarnemingsperiode
werd ingezaaid, zodat debetreffende pleknoch onder deonbegroeidenoch onder de
begroeideplekken konworden gerangschikt.
Vandezesbegroeidestandaardplekken (driemetlucerne,tweemetvoederbietenen
een met gras), die na schifting overbleven, is alleen de indroging-berekend. Deze
schommelde, berekend overeenprofiel tot 60cm,tussen ± 30(slecht gewas voederbieten)en ± 70 mm,meteengemiddeldevanongeveer 55 mm.Ditkwamovereenmet
eenindrogingvan ± 0,9mmper dag. Dewaarnemingsperiodeliepvan ongeveer half
Junitot ongeveerhalfAugustus.
De niet begroeideplekken, waarvan er drieop Tholen, negen op Zuidbeveland en
zestienopSchouwen-Duiveland lagen,werdendeeerstemaalbemonsterdindeperiode aanvangende half Juni en eindigende in de eerste week van Juli. Devolgendebemonsteringvielindetweedehelft vanAugustusendeeersteweekvanSeptember. Op
Zuidbeveland vieltotenmetdeeerstedecadevanAugustusweinigregen(noggeen40
mmsindshalfJuni),daarna wasdemaand Augustusnogalregenrijk (bijna 70mmna
10 Augustus).DeregenvalopSchouwen-Duiveland wasietsgroter.Tabel 23 geefteen
overzicht van deneerslagin dezomer van 1945volgenseen station op Zuidbeveland
(indeomgevingwaarvandemeestestandaardplekken lagen)eneenstationop Schouwen-Duiveland.
TABEL 23. Neerslag in mm gedurende

dezomer van 1945
Juli

Juni

Maand

Augustus

Sept.

Decade

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

Ovezande
Brouwershaven

1,8
2,7

5,9
4,5

13,3
12,2

10,6
20,6

2,9
1,9

7,0
15,5

29,5
39,0

17,1
5,5

28,5
20,9

3,4
12,6

Decade
Month

I

II
June

ill

/

IT
July

TABLE 23. Precipitationinmm during thesummer of 1945

ill

/

II
August

III

Totaal

120,0
135,4

I
Sept.

Total
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FIG. 6. Standaardplekken, Schouwen-Duiveland, 1945.VochtverliesindelaagO-60cmgedurendede
zomer.
I Periode van ± 19-6-1945 tot ± 24-8-1945.
II Periode van ± 3-7-1945tot ± 24-8-1945.
vochtverliesin mm

vochtverlies in mm
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FIG. 6. Sampling spots, Schouwen-Duiveland, 1945.Lossof waterintheupper 60cm during summer.
I Periodfrom ± 19-6-1945 to ±24-8-1945.
II Periodfrom ± 3-7-1945 to ±24-8-1945.

Opdezeonbegroeideplekkenvarieerdededalingvanhetvochtgehaltevan-12(een
stijgingdus)tot48mm,gemiddeid 14mm.Slechts3vande28plekkenvertoonden een
vochtverlies groter dan 30mm en slechts 8van de28kwamenboven de20mm. Dit
alles over eenwaarnemingsperiode van globaal2maanden en over een diepte tot 60
cm.Een naderebestudering van deop Schouwen-Duiveland verkregen cijfers leerde,
dat de omstreeks 20Juni voor het eerst bemonsterde plekken in het algemeen meer
vocht hadden verloren (gemiddeid 26mm)dandeomstreeks3 Mi voor het eerstbemonsterdeplekken(gemiddeid 10mm).Ditlietzichverklarenuithetfeit datdevroeg
bemonsterdeplekkenmeestalophettijdstipvanbemonsteringnogpaskortetijd boven
waterlagen,terwijldelaterbemonsterdeplekkengemiddeidalwatlangerdroogwaren
voor zewerden bemonsterd enreedsenigvochthaddenverloren.In dezegedachtengang paste ook het afwijkende gedrag (ziefig.6) van de plek VB1. Deze plek lag
veelhoger dan de overige drie standaardplekken indepolder Vierbannen en hoorde
dusondanksdevroegebemonsteringsdatumeigenlijknietindezegroepthuis,want de
bemonstering heeft zekernietkort na hetdroogvallenplaatsgevonden.Overigenslag
de in fig. 6 gegeven indeling voor de hand.Eendoorendoornattegrondverdampt
betrekkelijk veelwater, maar dezeverdampingdaalt snelnaarmatehet vochtgehalte
van de bovenste grondlaag afneemt. De regenval in demaand Augustus is niet voldoende geweest omhet sindshet droogvallen opgetreden vochtverliesteniet tedoen
maar heeft dedalingvan het vochtgehalte na beginJulitot op 10mmna gecompenseerd.
Merkwaardig wasnog wel,dat deplekken,dieeen duidelijkecapillaireopstijging tezien gavenen
opwelkemenzoukunnenverwachtendatdeopstijginghetvochtverliesenigszinskoncomnenseren in
het algemeen vrj sterk waren ingedroogd.De dalingin vochtgehaltevan dezepkkkenTas zeker'zS
groot, alsvan met ^opgevende" grpnden. Mogelijk is dit verschijnsel alsvoto te verklare^ Na een
zekereindrogmgkomt deverdamping uit onbegroeidegrondvriiweltot JktfnH H I J T
• II
grond aanwezige water wordt zo sterk gebonden, dat afgifte vanwater < X e ^
,*d a n n 0 g f ^
vindt.Menkanzichvoorstel.en,dat d e ^
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en dat het water zich uit defijnecapillairen niet sneller laat verwijderen dan het uit de ondergrond
wordtaangevuld.In ditgevalresulteertheteffect vancapillaireaanvoeruit deondergrond waarschijnlijk nietzozeerineenhogervochtgehaltealswelineenverdampingvandit aangevoerdewaterbijgelijkblijvend vochtgehalte.Mogelijk zouookdevolgendeverklaringkunnendienen.Deniet-opgevende
gronden waren welietssterker ingedroogd, maar ditverschilisdoor deregenvalinAugustusgenivelleerd.Zoals in 1946kon worden aangetoond behoedt een grond in een natte periode een groter gedeelte van de regenval tegen verdamping, naarmate deze regen een groter vochttekort heeft aan te
vullen.

De plekken buiten Schouwen-Duiveland gelegen vertoonden over de periode van
ongeveer half Junitot omstreeks halfAugustus gemiddeldvrijwel hetzelfde vochtverliesalsdetweedereeksuitfig.6.
In bovenstaande beschouwingen issteedsgesproken overvochtverlies inplaats van
overindroging.Ditisgeschied, omdat- zoalsbij debesprekingvan dezoutbeweging
zalblijken- wellichteendeelvanhetvochtdooruitzakkingisverlorengegaan.
Devoornaamsteconclusiewaswel,dat, zelfsin eenvrij drogezomeralsvan 1945,
onbegroeide gronden slechts een gering vochtverlies vertoonden en dat de gemeten
vochtverliezen sterkwerdenbei'nvloeddoor dewaarnemingsperiode.
Gaven dewisselingeninvochtgehaltevan deonbegroeide standaardplekken weinig
aanleidingtotcommentaar,metdezoutgehalten washetanders gesteld.Op 16 vande
28plekken bleef het resultaat van de zoutbeweging binnen de grenzen van de waarnemingsfouten; 7plekken toonden een duidelijke capillaire opstijging, in een enkel
gevaloplopend tot boven 100mm,terwijl 5plekken eenzoutverlies tezien gaven dat
omgerekendmaximaal65mmafvoer betekende.Doordatduszoweleenopgaandeals
eenneergaande zoutbewegingwerd geconstateerd, konden dezojuist vermelde cijfers
nietmeerdaneengrootte-ordeaangeven.Immersermoestrekeningwordengehouden
met de mogelijkheid, dat de berekende opstijging nog groter was geweest, maar ten
dele door ontzilting wasteniet gedaan. Omgekeerd kon de ontzilting telaagzijn berekend,doordatindedrogeperiodenadeeerstebemonsteringeerstnogopstijginghad
plaatsgevonden.
Eeninleidingzoalshierboven werdgegeven- inplekkenwaarvan hetzoutgehaltewastoegenomen
ehplekken waarvan het zoutgehalte wasafgenomen - had qualitatief bezienweinigwaarde.Tabel24
demonstreert, dat destandaardplekken VB2en VB4 qualitatief bezienhetzelfde beeld toonden, namelijkeenverziltingvandelaag0-10cmeneenzoutverliesvan dedaaronder gelegenlagen;tochwas
VB2 een van de meestverzilte proflelen en had VB4 zout verloren! De opstijging is waarschijnlijk
groter geweest dan uit debovengenoemde indeling naar voren komt, want op 21van de 28 plekken
washet zoutgehaltevan delaag0-20cmgelijk geblevenof gestegen.Ditverschijnsel wasteverwachten,omdathetcomplexfactoren datdeverziltingbe'invloedtenhetcomplexfactoren, datdeontzilting
bepaalt,tweeverschillendegroepeneigenschappenzijn.Vantweegrondendieeengelijkecapillaireopstijging vertonen kan deontziltingssnelheid sterk uiteenlopen.Dit maaktehet trekken van conclusies
uiterstmoeilijk. Hetwasnatuurlijk welwaarschijnlijk, datindeverzilteprofleleneengroterecapillaire
opstijginghadplaatsgevondendan indeontzilte,maar bewezenwasdezeveronderstelling niet. Daarvoorzoumeneenvrijwelregenlozewaarnemingsperiodemoetenhebben gehad.

Detotaleverdamping( = regenval+ indroging + capillaireopstijgingc.q.regenval
+ indroging - afvoer) bedroeg voor deverzilte plekken gemiddeld 2,6 mm per dag,
voor deontzilte 1,3mmenvoor detussengroep 1,8mm.Hetgemiddelde voor alle28
plekkenwas1,9mmperdag.
Bijdebestuderingdergegevensvielnogop,datwaarcapillairtransportwasgeconstateerd, dit ook altijd het oppervlak van degrond had bereikt; in sommigegevallen
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TABEL24. Standaardplekken VB2enVB4,Schouwen-Duiveland, 1945.Veranderingen inhet zoutgehalte gedurende dezomer.
No van de plek
No ofsampling spot

VB4 (PolderVierbannen)

VB2 (PolderVierbannen)

Datum vanbemonstering
Dateofsampling

22-8-1945

18-6-1945

19-6-1945

22-8-1945

Laag in cm
Layer in cm

A

B

c

A

B

c

A

B

C

A

B

C

0-10
10-20
20^10
40-60

45,5
42,8
26,5
25,6

1,07
0,80
0,50
0,49

23,7
18,6
19,0
19,0

34,3
34,5
27,7
25,6

2,09
0,67
0,46
0,47

61,1
19,3
16,8
18,2

44,1
45,7
28,8
26,8

1,13
1,09
0,45
0,38

25,8
23,8
15,7
14,1

33,5
33,7
26,2
25,6

1,51
0,55
0,41
0,37

45,0
16,5
15,6
14,3

TABLE 24. Samplingspots VB2andVB4,Schouwen-Duiveland, 1945.Changes insalt content during
thesummer.

(VB2,VB3,Dr 1)waszelfsvrijwel degehelehoeveelheid capillairaangevoerd water
in debovenstelaag verdampt. Hierdoorkon- zoalstabel24aantoont- hetzoutgehaltevan debovenstelaagzeer sterk oplopen.Bijbemonsteringvan debovenstecm
werdennogveelhogerewaardengevondendandeindetabelvermelde.
Eenvraagdiedewaarnemingen opriepen,was:Hoekonwordenverklaard,datveleplekkenbovenin waren verzilt en onderin zoutverliesvertoonden? Het zoutverlies onderin kon somsgeheel of ten
dele worden geweten aan'uitzakking van het zouthoudende bodemvocht of aan capiltaire opstijging
binnen profieldiepte, maar dezeverklaringenwarennietaltijdtoereikend.Washetmogelijk, dat de 's zomers meestal in buien vallende - regen in de, soms sterk gescheurde, bovengrond snel door de
scheuren wegliep en eerst op enige diepte zijn maximale ontziltende werking ontplooide? Een antwoordvoor ditvraagstukkonin 1945nognietwordengegeven.
3. WAARNEMINGEN VERRICHT GEDURENDE DE ZOMER VAN 1946

Evenalsin 1945werdeenaantalverdampingsproefvelden aangelegdenweleentientalopWalchereneneenzestalopSchouwen-Duiveland.Voortswerdenwederomvele
- ditmaalpractischuitsluitendbegroeide- standaardplekkenbemonsterd.Dezeplekkenlagenverspreid overvrijwel alleZeeuwseenenkeleZuidhollandseeilanden.Tenslottewerd noggetrachtdeverdampingtijdens zeerkortewaarnemingsperioden(een
dag)temeten.Teneindegeengegevensverlorentelatengaan,werdweervanallebemonsteringen - voor welk doel ook genomen - nagegaan of de gegevens bruikbaar
warenvoor hetopzettenvanverdampingsberekeningen.DitWeekinderdaadinenige
gevallen zo te zijn. Bij de beschrijving der resultaten werd dezelfde volgordeaangehoudenalsvoor1945.
a. Verdampingsproefvelden
De opzetvan dezeproefvelden wasbeterdanin 1945. Deomvangderveldieswas
van een halveare op een are gebracht, waarvaneenrandstrookvan 1 meter breedte
nietwerdbemonsterd,ominvloedvanhetomgevendegewastegentegaan Vanbeein
afaanwerdbemonsterdtoteendieptevan80cm.Voortslagelk
objectind'unln 7ndat
B
deproefveldenintotaal4veldjesomvatten.
*objectinduplo,zodat
VandezesopSchouwen-Duiveland aangelegdeproefvelden wasereenminder
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geslaagd,doordatdeondergrondvanhetproefveld eenverloopinzwaartetezien gaf,
hetgeen vaninvloed bleektezijn opdestand vanhetgewas.Van deoverigewarener
vier genummerd VS 1tot en met VS4- tamelijk gelijkwaardig van grondsoort. De
bouwvoor had een slibgehaltevanongeveer20%(slechtsVS 1 wasietslichter)endit
gehaltedaaldevrij snelmettoenemendediepte.Hetvijfde proefveld (VS5)lagopzeer
zwaregrond (slibgehalte bijna 60%),dienaar beneden slechts zeer langzaam lichter
werd.Toendewaarnemingen begonnen,warendegrondenvrijverontzilt(C-cijfers in
delaagvan 60-80cmtussen 7en 12),hetgeen debetrouwbaarheid der berekeningen
nietten goedekwam.Deresultatenverkregenopdevijfproefvelden varieerden overigenszoweinig,dat bij deverwerking deproefvelden vrijwel steedsalseen geheel zijn
behandeld.
Het proefgewas (wintertarwe) werd op de veldjes die onbegroeid moesten blijven
eind Maart door wieden verwijderd. Grondmonsters werden genomen omstreeks 1
April,indeeersteweekvanJuni,omstreekshalfJulienindetweedehelft vanAugustus. De tijdsruimte tussen de eerste en de derde bemonstering omvatte vrijwel de
groeiperiode van dewintertarwe. In deze periode viel ruim 220mm regen, uitgezonderd opVS1 (metruim 180mmregen)waardebemonsteringsdata ietsvroegervielen.
De maand April en de eerste decade van Mei waren tamelijk droog, obk de laatste
decade van Juni en deeerste van Juli waren arm aan regen. De rest van de zomer vooral demaandAugustus- wasregenrijk. Tabel25geeft eenoverzichtvanderegenvalgeregistreerd opdestations NoordgouweenBrouwershaven (rond welke stations
deproefvelden lagen)indezomervan1946.
TABEL 25. Scho uwen-Duivelanc . Neerslag in mm gedurende de zomer van 1946.
Maand
Decade

Noordgouwe
Brouwershaven

Maart
III

Mei

April
I

II

in

I

II

Juni

in

I

II

Juli
ill

I

Augustus

II I III

I

II

Totaal
III

4,2 4,8 14,3 0,0 16,2 32,3 55,8 58,1 8,9 3,8 32,4 25,027,9 61,3 35,8 380,8
35,5 5,8 6,1' 11,7 0,0 13,4 36,0 57,5 33,9 12,7 3,8 33,6 21,4j14,6 96,0 23,2 405,2
1 •

Decade
Month

III
March

/

// ///
April

/

//
May

ill

/

II
June

///

/

//
July

///

/

//

in

August

TABLE 25.Schouwen-Duiveland. Precipitation inmm during the summerof1946.

In deperiodetussendeApril-endeJulibemonsteringdroogdedebegroeidegrond berekend overeenprofielvan80cmdiepte- rond 60mmin.Deindrogingwasopalle
percelentot op80cmdieptemerkbaar, maar bedroegin deonderstelaag(60-80cm)
gemiddeld slechts 8 mm.Deindrogingwashet sterkst(zietabel26)indelaagvan2040cm.VS 1 vormdeeenuitzondering; op dit proefveld wasdelaagvan0-20 cmhet
meestingedroogd, doordat ditproefveld eind Maart hetkortst na deregen en inJuli
alsenigeproefveldjuistvooreenzwareregenvalwerdbemonsterd.
Indezelfde periodevertoonden debegroeideveldjes eenlichteverzilting,tengevolge
van een capillaire opstijging van ± 30mm. De gevolgen van decapillaire opstijging
warenhetbestmerkbaarindelagen20-40cmen/of40-60cm.Doordelagezoutcijfers
wasdegroottevan deverziltingboveninmoeilijktebeoordelen (tabel26).

Total
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TABEL 26. Verdampingsproefvelden VS2,VS3,VS4enVS5,Schouwen-Duiveland, 1946.Gemiddelde verschillen in vocht- en zoutgehalte tussen de April- en Juli-bemonsteringen.
0-20

20-40

40-60

60-80

0-80

VW
VZ

1,5
-0,006

2,7
-0,017

1,2
-0,014

0,8
+0,003

6,2
-0,034

Onbegroeide veldjes VW
VZ

-0,2
-0,001

0,4
0,000

0,5
+0,005

0,8
+0,010

1,5
+0,014

Laag in cm

Begroeideveldjes

Layer incm

VW Cropped
VZ plots
VW Bare
VZ plots

TABLE26. Observationfields VS2, VS3, VS4and VS5,Schouwen-Duiveland, 1946. Meandifferences
inmoisture- and saltcontentofthesoilbetweenApriland July 1946.

Het totale vochtgebruik tenslotte, bedroeg ongeveer 2,9 mm daags Hiervan werd
gemiddeld70% geleverddoorderegen,20%doorindrogingvandegrond en 10%
door capillaireaanvoervanwaternitdeondergrond.Deschommelingenrond hetgemiddelde stonden zeker onder invloedvandevariatiesinregenval VS 1diedoor afwykende bemonsteringsdata minder regen had gehad, vertoonde ook een geringer
vochtverbruik dan deovengevelden.Erlekenookaanwijzingen tezijn voor eeninvloed van de grondsoort envan destand vanhet gewas,maar voor het trekken van
conclusieswashetaantalgevallenteklein.
De tussenbemonstering die rond 5Juni plaats vond leerde nog, dat voordien het
dagelyksvochtverbrmk2,4mmbedroeg(waarvan 1,5mmregen)ennadien ongeveer
3,4mm (waarvan 2,6mm regen).Het staat tebezienofdewintertarwe in de tweede
penode mderdaad een hogere vochtbehoefte had dan in de eerste. W e l l X w s het
vochtverbrmk alleenmaargroteromdatderegenvalhogerwas
Opdeonbegroeideveldjeswashetvochtverliesten(jpvnlcrfl,^- A
nl. 19mmgemiddeld, waarbij VS 1met
^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ .
tengevolge van emgszinsafwijkende bemonsterinesdata , E
I I \ ' *,?i
wasuit alleveldjes watzoutverdwenen,oveeenkomend™T
% *Ve ° P
25mm.Ofdezeafvoer nugeheelaanT^m~nZ
? en afv°er Van 0ngeVeef
uitzakkingvanbodemvochtwas te^ten maakfet n T * ^ ^ d e d ° ° k **"
Detotaleverdampingbedroeg 1,9mm d u S s minH^? e m d b e r e k e n i n g weiniguit.
dezeverdampingwasnoggeef 10 %S o r de n d m f f W
^ ^ T " 1 (2 m m ) - V&n
Daar degemiddelde^ L n ^ ^ i ^ ^ ^ ^
f-erd.
onbegroeide1,9mmdaagsbedroeg heefthet» ™ 7 •! f ' 9 m m d a a g s e n v a n d e
April tot halfJuli eene x L v e r d a m p i n i ^ f S S Z T T ™ ™ ^ ^ ^ ± l
riodetotbeginJuniwasditverschilongeveer07mrn
T1 t pWe Cr deadg e-pVe or io r ddeeWp ae S" h e t
ongeveer1,5mmdaags.Opdebegroeideveldies5 1 ° , ™ ? am in
°
regenvalinbeideperiodenmetongeveerhetzelfH^v ^ f v ?™
P gvanhetgewasde
0 8a
troffen,maaropdekaleveldjes C Y S ^ ^ S ™ re* ( > °*™"perdag)overenbleeferverbijachterindetweede(tabel30)
genvalindeeersteperiode
ZeerinteressantegegevensleverdedeAueustm w , . •
g Het zout ehaIte van
de onbegroeide veldjes was nog iets verder eedaalH £"
"
g
ZOUtgehalte v a n d e veld es
waarop wintertarwe had gestaan was iets gestesen n
J
gering. Anders was het met hetvochtgehalte Van rf ^ erand enngen waren echter
droging, die sinds het voorjaar was opgetreden te O I r e g r o e i d e veldjes was deinuitgangstoestand wasdusbijnaweerbereikt Tr> H„7' u gg ebrac ht van 19tot 6 mm. De
oererkt.Indetarwestoppelwasdeindrogingvan
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63mm gedaald tot 21mm. Merkwaardig wasnu deverdamping (zietabel 30).Deze
bedroegvoordekaleveldjes 3,8mmperdag.Deverdampinguitdestoppelwaszonder
uitzonderinglagerenwasgemiddeld 3,2mmperdag.
Uitdezecijfers bleekindeeersteplaatsdatdeverdampingsterkafhankelijk wasvan
de regenval. Immers het groeiende gewasverbruikte 2,9 mm daags en de stoppel 3,2
mm.Ditwasmogelijk doordattijdensdegroeiperiodegemiddeld212mmregenvielin
107dagen,terwijl opdestoppel 144mmin 34dagenviel.Voortsbleekdeverdamping
afhankelijk tezijn vanhetvochtgehaltevandegrond. Destoppelwastentijde vande
oogst sterker uitgedroogd dan dekaalgebleven grond. Opde kale veldjes was slechts
weinigregennodigomdepFvandegrond sterk teverlagen,waarna een gemakkelijk
watertransport en daardoor een sterkeverdamping mogelijk was. Op deveeldrogere
stoppelwasmeerregennodigomde pFteverlagen tot een waarde waarbij eensnelle
verdampingkonoptreden.
Detotaleverdamping voor deperiode begin April tot eind Augustus werd voor de
begroeideveldjes 2,9mmenvoordeonbegroeide2,3mmperdag.
Deproefvelden, waarop deinvloed van debewerking op het vocht- en zoutregime
vandegrondzouwordennagegaan - tieningetalengenummerdVW1 totenmetVW
10- lagenindeZuidwateringopWalcherenoplichteenmatigzwaregronden ( 1 5 % 27 %afslibbare delen),diebehoudens een(VW 10)naar beneden toemeer of minder
snel lichter werden. Drie proefvelden gingen verloren door onachtzaamheid van de
landbouwers, diedegrond bewerkten. Deoverigezevengaventamelijk gelijkvormige
resultaten. Voor een tweetal konden niet alleberekeningen met voldoende nauwkeurigheid worden uitgevoerd, omdat de eerste bemonstering niet uitvoerig genoegwas
geweest. De proefvelden werden, evenals die op Schouwen-Duiveland, viermaal bemonsterdenwelomstreeks 1 April, omstreekshalfJuni,indetweedehelft vanJulien
rond 20Augustus.Develdjes, diebewerkt moesten worden, werden herhaaldelijk (in
totaal 14a 15maal)geschoffeld; steedszokortmogelijk naderegen.
Ten aanzien van deregenval- voor deberekeningen werd gebruik gemaakt vande
cijfers van destations Vlissingen en Middelburg(tabel27)- goldglobaalhetzelfdeals
voordeintabel25vermeldegegevensvanNoordgouweenBrouwershaven.Deregenverdeling was ongeveer gelijk, maar demaand Juni en de tweede helft van Augustus
waren opWalcheren minder nat.
De invloed van het schoffelen op de daling van het vochtgehalte is niet groot geweest. De daling zelf was niet groot - zij het iets groter dan op de proefvelden van
Schouwen- enduswasvaneenbe'invloedingervan door degrondbewerking ookniet
TABEL 27. Walcheren . Neerslag in mm gedurende de zomer van
Maand

Maart

Decade

III

Middelburg
Vlissingen
Decade
Month

April
I

II

Mei
ill

I

II

1946.

Juni

in

I

II

Juli

in

I

II

Augustus
ill

1

II

Totaal
III

49,8 2,8 9,3 15,4 0,5 22,7 33,6 37,9 26,1 16,7 4,2 25,9 37,3 11,9 37,2 19,7 351,0
44,6 1,9 9,9 15,7 0,5 16,6 25,3 28,1 27,9 10,7 8,5 20,2 33,6 5,2 19,7 36,5 304,9
in
March

/

//
April

///

/

II
May

///

/

// in
June

TABLE 27. Walcheren. Precipitation inmm duringthesummerof1946.

./

//
July

///

/

II
August

///
Total
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veelteverwachten. Het schoffelen heeft invrijwel elkeperiode(tabel 28)ten aanzien
vandeindrogingwatersparendgewerkt,maardeverschillenwarengeringensomsniet
betrouwbaar. Daarentegen was deinvloed van het schoffelen op de zoutbeweging hoewel dezeop alleveldjes, ongeacht debehandeling, een neerwaarts gerichte resultante had - welgroot (tabel28).Tengevolgevandebewerkingwerd- over degehele
periodegerekend - detotaleverdampingteruggebrachtvan 274op 246mm. Dit was
een vermindering van 28mm of 10%.Zoalsreedsuit detabel 28blijkt, kwam van
dezeverlagingvandeverdampingslechtseenkleindeeltengoedeaanhetvochtgehalte
vandegrond,hetgrootstedeelvanhet„gespaarde"waterzaktewegtot beneden profieldiepte.
TABEL 28. Verdampingsproefvelden, Walcheren,
mm in de laag0-80cm.

946. Indroging en neerwaartse waterpassage in

Indroging
Waarnemingsperiode

Onbewerkte
veldjes
Bewerkte
veldjes

Ontzilttng

± 1-4 tot
± 14-6

± 1-4 tot
±23-7

± 1-4 tot
±21-8

± 1-4 tot
± 14-6

26

33

26

10

13'

25

Unfilledplots

22

31

21

19

38

48

Hoed plots

Loss of water

± 1-4 tot
±23-7

± 1-4 tot
± 21-8

Period of
observation

Desalinization

TABLE28. Observationfields, Walcheren, 1946. Lossof water anddesalinization in mm in the upper
SO cm.
FIG. 7. Verdampingsproefvelden, Walcheren, 1946.Invloed van een oppervlakkige bewerking op de
B-cijfers vankale grond.
•
I B-cijfers ± 1 April.
II B-cijfers geschoffelde veldjes ± 23Juli.
Ill B-cijfers niet bewerkte veldjes ± 23Juli.

FIG. 7. Observationfields,Walcheren, 1946. Influence ofrenpnuj u •
,
'
} repeated hoein
/ B-figures ± April 1st.
S ontheB-figuresof baresoil.
II B-figureshoedplots ± July23rd.
Ill B-figuresunfilledplots ± July 23rd.
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Veel belangrijker dan de verschillen in totale zouthoeveelheid tussen bewerkte en
onbewerkte veldjes, was de verdeling van het zout over het profiel. De geschoffelde
veldjes waren altijd over het gehele profiel ontzilt, slechts op VW2was de laag van
0-20 cm iets verzilt. De onbewerkte veldjes waren in de laag van 0-20 cm - althans
over deperiodetot eindJuli- meestalduidelijk verzilt.Beneden 20cmwasdeontziltingniet zoveelkleiner dan op degeschoffelde veldjes. Figuur 7toont dit verschil ten
duidelijkste. Doordat devochtgehalten vanbewerkteenonbewerkteveldjes zeerweinigverschilden,washetverloopvandeC-cijfers vrijwel gelijk aandeinfiguur7getekendekrommenvoorde B-cijfers.
DeregenvaltussendeJuli-endeAugustusbemonsteringwaszohevigdat, onafhankelijk van debewerking- dietrouwens door dezwareregensindezeperiodetotdriemaal schoffelen werd beperkt -, in de bovenste 5cm van de grond steeds ontzilting
plaatsvond. Somsstrektedeontziltingzichzelfsuit tot delaag 5-20cm.Tochbleven
deverschilleninzoutgehaltetussenbewerkteenonbewerkteveldjes vandienaard,dat
ze zichtbaar konden worden gemaakt met behulp van een gewas. Op 20 September
werden van elk proefveld develdjes voor dehelft ingezaaid met Juliana wintertarwe.
Opdemeesteproefvelden vertraagden of belemmerden de hoge C-cijfers op deonbeFIG. 8. Verdampingsproefveld VW6,Walcheren, 17-10-1946.Hetproefveld isvoor dehelft overlangs
bezaaidmetJuliana-wintertarwe.Op deonbewerkteveldjes (lichtetint) isdetarwezeerslecht
opgekomen, op de geschoffelde veldjes (grauwe tint) is de opkomst goed.
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FIG. 8. Observationfield VW6,Walcheren, 17-10-1946. Half ofthetrialfield hasbeensowninautumn
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werkteveldjes deopkomstvandetarwe,zoalsfiguur8weergeeft. Op25 Octoberwerd
opdezoutsteproefvelden ookdeanderehelftbezaaid.Enookbij dezeinzaaidedende
verschilleninC-cijfer huninvloedgelden.Ophetproefveld VW8stondop22 November dezelaatst ingezaaide tarwe opdegeschoffelde veldjes nogtweemaalzodicht als
opdeonbewerkte.
Bij dezeproef werd eenvrij sterkezoutgevoeligheid van dewintertarwe geconstateerd. Dit behoeft
nietin tegenspraak tezijnmetdedoorVANDENBERG (1950)gevondenhogezouttolerantievan wintertarwe.De eerstezaaitijd vielvroegenin eentijd met hogetemperaturen. Mogelijk neemt dezoutgevoeligheid toebijstijgende temperatuur. Bovendien kan in de practijk de uitstoeling later enigszins
hebbenvergoed,wateraankiemplantentekortkwam.Detweedezaaihadalleenplaatsop proefvelden,
waarvan zelfs de geschoffelde veldjes zeerhoge zoutgehalten vertoonden. Dezelater gezaaide tarwe
vertoonde een veelgeringere zoutgevoeligheid.

Bijhetinzaaienwerdentevensmonstersgenomenvandelaag0-5 cm.Hierbij bleek
dat na een natte zomer in een droge herfst (October 1946was zeer droog, tussen 20
September en25 OctobervielindeZuidwateringslechts 15 mmregen)noglangcapillaire opstijging kon plaats vinden. Onderstaande tabel 29toont dit voor de 4proefvelden (VW 1,VW6,VW7enVW 8),die ook op25October nogmaalswerdenbezaaid. Debewerkteendeonbewerkteveldjes zijn gescheiden gehoudenopgrond van
hetverschilinzoutgehalte,nietwegenseenverschilinbewerking,wantna21 Augustus
zijn debewerkteveldjes slechtstweemaal geschoffeld.
TABEL 29. Verdampingsproefvelden, Walcheren, 1946.GemiddeldeB-cijfers in de laag van 0-5 cm.
Datum van bemonstering

21-8

20-9

25-10

Bewerkte veldjes . . . .
Onbewerkte veldjes . .

0,11
0,30

0,13
0,33

0,26
0,51

Date of sampling

Hoedplots
Unfilledplots

TABLE--29. Observationfields, Walcheren, 1946. Mean B-figuresintheupper5 cm.

Een overzicht betreffende deverdampingscijfers van deproefvelden op SchouwenDuiveland enopWalcheren(tabel30)leertindeeersteplaats dattijdens deeersteperiodedeverdampingietshogerwasdanderegenval.Ditwerdveroorzaakt doordat de
geringeindrogingtochaltijd nogietsgroterwasdandeafvoer vanregenwaternaar de
ondergrofid.Indetweedeperiodewas ditopdeSchouwenseveldjes enopdebewerkte
veldjes opWalcherenalnietmeerhetgeval.Enindederdeperiodelagdeverdamping
inallegevallenlager, omdateendeelvan deregenvaldiende omdeindroging van de
grond teverminderen,terwijlbovendiennogenigeafvoer optrad.Hetverschilwashet
grootst opdezwaaringedroogdetarwestoppel.
Vervolgensmogennogenkelewoordenwordengewijd aaneenprobleemdatookbij
debehandeling van de gegevensvan 1945reeds ter sprake kwam, namelijk demerkwaardigheid,datzoutverliesonderinhetprofielenverziltingindebovenstelagenvaak
samengingen. Ook deverdampingsproefvelden van 1946vertoonden dit verschijnsel.
Weliswaar hadden, zowelopSchouwen-Duiveland als op Walcheren, vrijwel alle onbegroeide veldjes zout verloren, maar dit zoutverlies kwam opdeonbewerkte veldjes
voorrekeningvandelagenbeneden20 cm;delaag0-20cmwasverzilt.
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TABEL 30. Verdampingsproefvelden, 1946.Overzicht van deregenval en de verdamping.
WALGHEREN
Waarnemingsperiode

± 1-4 tot
± 21-8

± 1-4 tot
± 14-6

± 14-6 tot ± 23-7 tot
±23-7
±21-8

Regenval in mmper dag

1,9

1,6

Verdamping in Onbewerkte
mm per dag
veldjes
Bewerkte
veldjes

2,0

1,8

1,6

2,6

Evaporation
Untitledplots inmmj24hrs

1,8

1,7

1,3

2,5

Tilledplots

± 2-4 tot
±22-8

± 2-4 tot
±4-6

4- 4-6 tot
± 19-7

± 19-7 tot
±22-8

Regenval in mm per dag

2,5

1,5

2,6

4,2

Precipitationinmmj24 hrs

Verdamping in Kaalgebleven
mm per dag
veldjes
Tarwestoppel

2,3

1,7

1,9

3,8
3,2

Evaporation
Fallowplots inmmj24hrs
Wheat stubble

SCHOUWEN-DUIVELAND
Waarnemingsperiode

1,5

3,2

WALCHEREN
Periodofobservation

Precipitation inmm/24 hrs

SCHOUWEN-DUIVELAND
Periodofobservation

TABLE 30. Observationfields, 1946.Meanprecipitation andevaporation.

Hoewelookdecijfers van 1946geenvolledigeoplossingvanhetprobleem brachten,
maakten zetoch enigezeer aannemelijke vefonderstellingen mogelijk. Wanneer voor
debewerkteveldjes opWalcherenwerdaangenomen, dathetzoutverliesindeachtereenvolgendeperiodentewijten wasaan ontzilting,dandeedzichde onwaarschijnlijkheidvoor van eennegatievecorrelatie tussen deregenval ende ontzilting. Voor deze
veldjes wasdeontziltingindederdeperiode( ± 23Julitot ± 21Augustus)maarhalf
zogrootalsindetweede( ± 14Junitot ± 23Juli),terwijlderegenvalperdagjuisthet
dubbelewasvandieindetweede(3,2mmtegen 1,5mm).Ookdetotaleneerslaginde
derdeperiodewasaanmerkelijk hoger, zelfsindien de,trouwens geringe, hoeveelheid
regendiewerdverbruiktteraanvullingvanhetvochtgehaltevandegrondinmindering
werd gebracht. Ook indien alleen hevige regens of langdurige regenperioden werden
beschouwd, danweesalleserop,dat deontziltingin dederdeperiodehet grootst had
moeten zijn. Deenigeconclusie,waartoe degememoreerde anomalie kon leiden,was
dat het zoutverlies nooit in zijn geheel aan regenpassage kon worden geweten, maar
ten dele door uitzakking van bodemvocht moest zijn veroorzaakt. Een mogelijkheid
die ook naar aanleiding van de gegevens der standaardplekken van 1945reeds werd
geopperd.Enigeontziltingiserwelgeweest,hetgeenbleekuiteendalingder C-cijfers.
Bijuitzakkingvangrondwater kunnennamelijk deC-cijfers geendalingvanbetekenis
vertonen.1
Eendergelijke uitzakkingvanwateruit degrond indevoorzomer waszeerwelverklaarbaar, omdatindezeperiodedegrondwaterstand veelalzakt endanzakt hethele
capillairesysteemmee.Dit waszekerhet gevalin deZuidwatering, waar de proefveldenlagen.Hierwasdoor deinundatiehetgehelenetvanwaterafvoerwegen verstoord
1
Inderdaad kan uitzakking ook enigedaling van deC-cijfers veroorzaken. Bij deberekening van
het C-cijfer wordt namelijk het totale vochtgehalte van de grond in rekening gebracht, dus ook de
chloorarmewatermantel om deklei-enhumusdeeltjes. Bij een vochtverlies ten gevolge van een uitzakking vanwater, wordt deverlagende invloed van dezechloorarme watermantel op het berekende
C-cijfer groter. Bovendien kan bij uitzakking een deelvan het in een bepaalde laagaanwezige water,
vervangenworden doorminder zoutwateruit eenhogerelaag.Toch kunnen dezebeideinvloeden de
gevondenverlagingenvanhetC-cijfer slechtsvooreendeelverklaren.
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- zodat ten tijde van de aanleg der hooggelegen proefvelden de laagste delen van het
gebied nog blank stonden - en eerst laat in het voorjaar kwam er verbetering in deze
toestand.
Indien uit eenprofiel water isweggezakt dan mageen dalingvan de A-cijfers dus in
geen gevalgeheel aanindrogingworden geweten.Ditisechterinhet vervolgwel steeds
gedaan omdat de uitzakking slechts zelden nauwkeurig kan worden berekend. Een
dergelijke handelwijze heeft op deberekening van degrootte van de verdamping geen
invloed.
Ten slotte resteerde nog de merkwaardigheid, dat de geringe ontzilting die onderin
het profiel toch ongetwijfeld was opgetreden, in de bovenste lagen nauwelijks (bewerkte veldjes) of m het geheel niet (onbewerkte veldjes) tot uiting kwam Dit verschynsel kon met worden geweten aan het teloor gaan van het ontziltingseffect in de
toplaag door daarna opgetreden capillaire opstijging, want sommige bemonsteringen
vielen in ofvlak na eenregenpenodeen desondanks washet zoutgehalte in de toplaag
vrywel onveranderd geb even. Ook de omgekeerdeveronderstelling was onaanvaardbaar. Men zou namehjk kunnen overwegen of de capillaire opstijging zo groot geweest
konzyn datookinhetgevalvaneenregenperiodevlakvoordebemonstering ondanks
de opgetreden ontziking, de C-cijfers in detoplaaghogerwaren dan b F e e n ^ o r g a a n de bemonstenng. Maar m dat geval zouden de C-cijfers van de dieper gelegen fagen
enigszms moeten zijn gestegen door de toevoer van het zeer zoute water ui de boven"
kag, eenverschijnsel datin de herfst bij beginnende ontzilting v a a T ^ o S S
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hetnormalewinterbeeld begon tevertonen.
Augustus, toen de ontzilting
b. Standaardplekken
Verwerkt konden worden de gegevens van Si v,» -A
standaardplekken. Van deze vaste monsterolekVe g / 0 e i d e e n v a n enkele onbegroeide
klein aantal op Zuidbeveland, op Tholen e n o n F l R C e n e n k e l e °P Walcheren, een
Schouwen-Duiveland. Deze laatste groep kon het •< ™m e e r d a n d e h e l f t ( 2 9 ) °P
•voorjaarsbemonstering viel in Maart of de eerste h m r i g S t w o r d e n bestudeerd. De
ringindemaandAugustus(vaneentweetalnletll,?- o V a n A p r i l > d e herfstbemonstepiekkeninSeptember).Eenaantal plekken
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opWalcherenwerdmetindebeschouwingopgenomen,omdatdeeerstebemonstering
opeentevroegtijdstip(reedsinFebruari)had plaatsgevonden.
Voor deregenverdeling moge worden verwezen naar tabel 25. De regenval in de
anderegebiedenweekhierweinigvanaf. Hetdrogevoorjaar veroorzaaktereedsvroeg
inhetjaar indrogingenvaak ookcapillaireopstijging. Eentussenbemonsteringtot20
cmvan 19standaardplekken opSchouwen-Duiveland omstreeks27Aprilgafvooralle
19plekken een duidelijke indroging en voor 18plekken een merkbare capillaire opstijgingtezien(tabel31).
TABEL 31. Standaardplekken, Schouwen-Duiveland, 1946. Gemiddelde daling der A-cijfers enstaging der B-cijfers in het vroegevoorjaar in delaag0-20 cm.
D a t u m v a n bemonstering

A-cijfer

B-cijfer

± 22 M a a r t . . . .
± 27April . . . .

35,9
30,1

0,11
0,18

Date of sampling

March, ±22
April, ±27

TABLE 31. Sampling spots, Schouwen-Duiveland, 1946.Mean decreaseofA-figures and increase of
B-figuresinearlyspringintheupper20 cm.
FIG. 9. Verdampingsproefvelden en standaardplekken, Schouwen-Duiveland, 1946.
Verloop van het vochtgehalte gedurende dezomer.
Verdampingsproefvelden (begroeide veldjes)
Standaardplekken
la A-cijfers ± 2April.
I A-cijfers ± 23 Maart.
Ha A-cijfers ± 19Juli.
Ill A-cijfers ± 23Augustus.
Ilia A-cijfers ± 22Augustus.
Diepte in cm

m n»ma I i»
15

SO

23

30

32

A-cijfer

FIG. 9. Observationfields and samplingspots, Schouwen-Duiveland, 1946. Trend ofA-figures during
summer.
Observationfields {croppedplots),
Sampling spots.
la A-figures ± April2nd.
I A-figures ± March 21st.
Ha A-figures ± Juli 19th.
Ill A-figures ± August23rd.
IIla A-figures ± August22nd.
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Ten aanzien van de indroging kon worden vastgesteld, dat op alle plekken (die op
Goeree-Overflakkee even buiten beschouwing gelaten) de bovenste lagen tot 20 a 40
cm diepte in Augustus droger waren dan omstreeks eind Maart. In een groot deel der
plekken zettezich dezeindroging tot 80cm dieptetoevoort. Een klein aantal was onderin metmgedroogd, somszelfsnatter geworden,doordat indemaand Augustus vele
grondwaterstanden al weer stegen. (Dit bleek b.v. uit een onderzoek van Ir W C
VISSER op Schouwen-Duiveland.) Voorgaande figuur 9toont voor de 14 plekken op
Schouwen-Duiveland die wel tot 80 cm werden bemonsterd maar geen tekenen van
grondwaterstijgmg bmnen profieldiepte te zien gaven, hoe het vochtverlies over de
verschillendelagen van het piofiel wasverdeeld. Tervergelijking ziin ook de eeeevens
d
e e l d e n m e t t e r t a e pgenomen De fi uur
e
t
grote overeenkomst m eindcyfers (curve III enIlia) tussen proefvelden en standaardplekken ook de vermmdenng van het vochtverlies na half Juli (curve I l i en I I l S
Voorts valt op deindroging in delaag0-20cmtussen 21 M ^ r t e ; 2Aprn ?curveI en
Ia).Hiervoormoet men vergelijken de Maart-cijfers van de s t a S a a X l e k k e n en de
April-cijfers van de proefvelden, omdat April-cijfers van de , t a S S d ? S S n J t !
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tweede week van Maart) vertoonde een grotere indroging dan een eind Maart bemonsterdegroep,warehetdatinditgevalhetverschilniethelemaalreeelwas.
Voor de standaardplekken gelegen buiten Overfiakkee gold dat het vochtverlies
(waarvan ongetwijfeld weer een deelvoor rekening kwamvan uitzakking) weliswaar
sterkvarieerdemaardathetgemiddeldnietgrootwas;hetbedroegovereenprofielvan
80cmdiepte ongeveer40mm.Deoorzaken van dezevariatiewarennietaltijd duidelijk.Omtebeginnenwashettotalevochtverliesnietgroot.Hierdoorkoneeneventuele
regenvalkortvoordebemonsteringeenvrijgroteinvloeduitoefenen. Eeninvloedvan
deaard van het gewas ofvan deopbrengst van het gewaskon niet worden geconstateerd. Nu was dit ook niet te verwachten, daar de Augustusregens - blijkens de ervaring op de verdampingsproefvelden - waarschijnlijk de verschillen, zo die er al
mochtenzijn,welsterkhaddenverminderd.Eenverschilinindrogingopverschillende
bodemtypen kon ook niet worden geconstateerd. Gegevens uit een ander onderzoek
verkregen maakten het wel waarschijnlijk, dat gronden waarop een overjarig gewas
groeide, ietsdrogerdewinter zijn ingegaan dan ze eind Augustus waren. Een viertal
lucernepercelen opWalcherendroogden tussen 19 September en 21 October gemiddeldnogeenkleine20mmin.
Devariatieincapillaireopstijgingwasnogaanmerkelijkgroterdandeschommeling
inhetvochtverlies.Degrootstegroepplekkengedroegzichzoalsde verdampingsproefvelden op Schouwen-Duiveland. Daarwasopdebegroeideveldjes eenopstijging van
± 30mmgemetentoteindJuli,waarnadetoestand toteindAugustusvrijwel stationnair bleef. Op de meestestandaardplekken week de capillaire opstijging niet ver van
deze 30mm af. Enigelaat bemonsterde standaardplekken op Goeree-Overflakkee en
enigeproefvelden opWalcheren (opgezet tenbehoevevan een onderzoek naar debetrouwbaarheid derbemonstering),dieeveneenszeer laat waren aangelegd, hadden de
reedsvakergememoreerdeenindetabellen 31 en32weergegevencapillaire opstijging
inhetvoorjaar gemistenvertoondenzelfseenlichteontzilting.Trouwensopvelestandaardplekken kwam deverzilting voor rekening van debovenste lagen en vertoonde
het profiel onderin enig zoutverlies, vermoedelijk ten dele toe te schrijven aan uitzakking.
Maar naastdezegrotegroepstandaardplekken warenereenaantal,die- evenalsin
anderejaren- eensterkecapillaireopstijgingvertoonden,tot 150mmtoe.
Na hetgeen hierboven isgezegdoverdevariatieinindroging enincapillaire opstijging, kan het geenverbazing meerwekken dat het totale vochtverbruik omgerekend
per dag ook zeer sterkwisselde.Op „normale" standaardplekken - hieronder dan in
dit gevalteverstaan plekken met een bemonstering ongeveer eind Maart, gelegen in
eengebiedmeteenregenhoeveelheid en- verdelingalsopSchouwen-Duiveland enop
nietsterk„opgevende"gronden- washettotalevochtverbruik (2,3mmperdag)lager
dan datvandewintertarweproefveldjes. Opplekkenmeteenzeersterkecapillaireopstijging kon dezewaardetot boven 3stijgen, terwijl opplekken meteenlageregenval
ofeenongunstigebemonsteringsperiode dedagelijkse verdampingtot evenbeneden2
mmdaalde.
De oorzaken van dezevariatie in totaal vochtverbruik waren dezelfde alsvoor de
indroging,plusdeschommelingenincapillaireopstijging. Ookdeverschilleninregen-
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val(welkeverschillenvoordeverschillendeplekkentot ± 0,5mmperdagkonden bedragen) hadden eenmerkbaar effect ophetdagelijks vochtverbruik. Aldeze factoren
speelden dooreen enzokoneenflinkecapillaire opstijging worden gecompenseerd
dooreenlageregenval,metalseindresultaateentotaalvochtverbruik, datnietvanhet
gemiddeldeafweek. Vanverschilleninvochtgebruiktussendediversegewassen was waarschijnlijk doordereedseerdervermeldelateeindbemonstering- nietstemerken
Weiwerd deindruk gewekt, dat hetwaterverbruik van een gewas- bij eenzelfde opbrengst- sterkafhangt vandehoeveelheidwater,diegemakkelijk opneembaarisGemiddeld werd 83%van hetverdampte water geleverd door de regenval maar plek
voor plekvaneerdehetaandeelvanderegenvalinhettotalevochtverbruik van 70 %
tot 100 %.Behalve met decapillaire opstijging en de- soms onverklaarbare - verschilleninmdroging hingen dezepercentages enigszinssamenmet debemonsteringsdata. Opdebegroeide yerdampingsproefvelden bedroeg hetaandeel van deregenin
deverdampingomstreekseindJuli70%,eenmaandlaterwashetgestegentot 83 %.
Dewaarnemingenopdeonbegroeidestandaardplekkenenandereproefterreinen op
Wakheren, Schouwen-Duiveland enZuidbeveland leverden, vergeleken Side: reeds
beschreven verdampingsproefvelden, weinig nieuws op. De indrogng^^was'geringen
hetzoutverhes,hoewelonmiskenbaaraanwezig,wasmeestalooknietgroot Tot dnd
Juh kwamdeontziltingvoorrekeningvandediepergelegenlagen.Indeboven te 20
cmtrad meestentydsverz,ltmgop.InAugustusverminderdedeindrogingenontziltte

mdroging alseenhernieuwdecapillaire opstijging plaatsvond,z^ hit dat beidekTetn
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(20 a 30mm).Opdegeschoffelde proefveldjes wasde ontziltinggroteren bedroegbijna
50 mm.
4. W A A R N E M I N G E N V E R R I C H T G E D U R E N D E DE Z O M E R VAN

1947

Het onderzoek naar het zout- en vochtregime van geinundeerde gronden gedurende
dezomermaanden werd ook in 1947voortgezet. Hetsysteemvanspeciale verdampingsproefvelden was in 1946 aanbevelenswaardig gebleken en zo werden wederom 16van
zulke proefvelden aangelegd, ditmaal alien op Walcheren gelegen en wel in de Zuidwatering. De bemonstering der standaardplekken vond voortgang. Er waren enkele
plekken bijgekomen, anderewaren afgevallen, zodat in totaal 69standaardplekken ter
beschikking stonden voor verwerking. Ter bestudering van de waarde der cijfers werden enkele standaardplekken invijfvoud bemonsterd. Om het verloopvan het zout- en
vochtgehalte gedurende het groeiseizoen der gewassen wat nader te kunnen analyseren
werd een aantal standaardplekken behalveinvoor- en najaar ook gedurende de zomer
enigemalenbemonsterd.Vandebemonsteringen,dievoor anderedoeleindenwaren uitgevoerd, maar waarvan de bemonsteringsdata gunstig lagen, kwamen nog voor verwerking in aanmerking 6 ontwateringsproefvelden, 12 gipsproefvelden en 16 slechte
plekken in gewassen. Bij deze laatste groep werd ter vergelijking de grond onder het
goedgegroeide gewasin de naaste omgeving van de slechte plek eveneens bemonsterd.
a. Verdampingsproefvelden
De proefvelden werden op dezelfde wijze aangelegd alsin 1946:Veldjes in duplo ter
grootte van 1are, waarvan een randstrook van 1meter breedte niet werd meebemonsterd. In tegenstelling met de werkwijze in 1946 werden de bemonsteringen nu uitgevoerd tot een diepte van 1meter, waardoor de capillaire opstijging in de bovenste 80
cm nauwkeuriger kon worden berekend. Op zes proefvelden werd vergeleken wintertarwe met onbegroeid. Deze proefvelden werden bemonsterd omstreeks 1Mei, in de
eersteweekvan Juni, rpnd 1 Julien in delaatsteweek van Juli. Eveneens zes proefvelden werden gekozen voor de vergelijking tussen zomergerst en onbegroeid. Deze velden werden aangelegd op 20 en 21 Mei. De volgende bemonsteringen vielen ongeveer
half Juni en op 22en 23Juli. Een tweetal proefvelden werd uitgezet opin 1946 gezaaid
grasland. Op deze proefvelden hadden bemonsteringen plaats op 23 Mei, 24 Juli, 28
Augustus en 21 October. Tenslotte werden twee onbegroeide proefvelden bestemd
voor de vergelijking bewerkt - onbewerkt. Een hiervan viel ten offer aan cultuurtechnischewerkzaamheden. Ditwasgeen groot verlies, want het onbewerkte gedeelte vertoonde een zodanige groei van halophyten, dat het niet als „onbegroeid" kon worden
gehandhaafd; bovendien was de ondergrond van het proefveld zeer bont. Het andere
proefveld werd bemonsterd op 27Mei, 19Juni,24Julien28Augustus.
De bontheid van de ondergrond was trouwens op verscheidene proefvelden groter
dan opdeverdampingsproefveldjes van 1946.Ditwerdvermoedelijkveroorzaakt doordat de proeven ten dele op heel andere bodemtypen werden genomen dan in 1946. De
lichte hooggelegen stroomruggen, die in 1946 de proefvelden droegen, waren in 1947
zover ontzilt, dat ze voor proefnemingen geen dienst meer konden doen. Daardoor
moesten in 1947 de proefvelden worden geprojecteerd op wat lager gelegen gronden,
dieonderin blijkbaar minder homogeen waren.
De weersgesteldheid in 1947week sterk van de normale af. Maart en de eerste decade van April waren regenrijk, zodat de voorjaarswerkzaamheden sterk werden ver-
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traagd.Hiernavolgdeeenzeerdrogezomer.IndemaandenApriltotenmetAugustus
warendegemiddeldemaandtemperatuurendegemiddeldewindkrachtboven normaal
enwasdegemiddeldeluchtvochtigheidbenedennormaal.Vooralin Augustus wasde
regenval bijzonder laag. Onderstaande tabel 33geeft een overzicht van de regenval,
zoals deze tijdens de waarnemingsperiode op de stations Middelburg en Vlissingen
werd genoteerd.
TABEL 33. Walcheren. Neerslag in mm gedurende dezomer van 1947.
Maand
Decade

Middelburg
Vlissingen
Decade

April
I

II

Met
ill

I

II

Juni

in

1

II

Juli
ill

I

II

Augustus

in

I

11

Totaal

in

31,8 0,0 7,8 20,7 3,2 6,1 12,7 20,3 12,2 15,1 26,1 3,3 9,0 0,1 0,0 168,4
26,7 0,4 5,7 17,6 4,9 6,1 11,2 13,6 17,9 11,7 38,4 3,2 9,1 0,2 0,0 166,7

/

Month

//

///

/

April

//

///

May

/

//

///

/

June

//

///

July

/

II

III

August

Total

TABLE 33. Walcheren. Precipitation inmmduring thesummer of 1947.

Deproefvelden VW11 totenmetVW 16,waarvandebegroeideveldjes wintertarwe
droegen,lagenalienopeenprofieltype,datnaarbenedentoe zwaarderwerd Debouwvoor vaneerde van lichtezavel(17 %afslibbare delen)tot zwarezavel(35 % afslibbare deen) en de ondergrond van zware zavel tot klei (48 % afslibbare delen). De
tarweveldjesverbrmktengedurendedewaarnemingsperiode(dezeomvatteruwwegde
maanden Mei,JunienJuli)perdag2,6± 0,1 mm water.Ditwas dus0,3 mmlagerdan
in 1946 voor de wintertarweveldjesopSchouwen-Duivelandgevondenwerd,hoewelde
waarnemmgentoen ongeveer eenmaandeerderbegonnen,eenperiodewaarin hetgewasnog slechtsweinigvocht gebruikte. Maarin 1946bedroeg dedagelijkse regenval
tijdens de beschouwde periode 2,0 mm daags enin 1947 13mm v™ I * reg /f vai
hrniV lewrHp dp r p 0 p m ™1 v 0/ JL • A

•

,

,J m m

-

V a n net

VOChtVer-

IDkTO%.20%e„10%.(Zie«abd34.) In,946 l ^ S S ^ S l Z ^ S S ^

Waarnemingsperiode

Regenvalin mm
per dag

1946 (April; Mei; Juni;
Juli, lste helft)
1947 (Mei; Juni; Juli)
Period of observation
1

Rainfall
in mm/24 hrs

Evaporation from soil included.

TABLE 34. Observationfields, sownwith winterwheat 1946 n„rt IOA-I
upper80cmandorigin ofevaporatedwater
'

Rainfall:

evaporationfrom the
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taal 63mm, dat was ongeveer 0,6 mm per dag; in 1947bedroeg deindrogingvande
grond 91 mm, hetgeen overeenkwam met 1,0 mm per dag. De wintertarwe heeft in
1947trouwenswelonder dedroogtegeleden(vooral het strobleefkort), hetgeen mogelijk door de korte groeiperiode (de tarwe kwam laat aan de gang door het natte
voorjaar) endehogegemiddeldetemperatuur nogwerdverergerd.
Hetisnogwelinteressant omnategaanhoedevochtleverantie door degrondverliep. In de eerste periode (ongeveer de maand Mei) droogde de grond gemiddeld 56
mmin.Ditkwamovereenmeteendagleverantievan 1,8mm;indetweedeperiodebedroegdeindroging37mmof1,3mmdaags'enindederdeperiode(ongeveerdemaand
Juli)wasdeindrogingtotstaangekomen.Decapillaireopstijging- dieinMeienJuni
trouwensookalnietveelbetekende- waseveneensgedurendedemaandJuliverwaarloosbaarklein.Eenenanderhadtengevolgedatdeverdampingperdagindemaanden
Mei,JunienJulirespectievelijk 2,9,2,9en1,7mmbedroeg,waarbijinJunideregenval
extraleverde,watdeindrogingvergelekenbijMeitenachterbleef.Opvallendwas,dat
dewortelshetvochtkennelijk dieperuitdegrondhaddenweggehaalddanin 1946,zoalstabel35aantoont.
TABEL 35. Verdampingsproefvelden, 1946en 1947.Indroginginmm onder wintertarwena de winter.
Laag in cm

Layer in cm

Schouwen-Duiveland, 1946 . . .
Walcheren, 1947
1

Niet bepaald.

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

15
36

27
33

12
26

8
11

10

?1

Not determined.

TABLE 35. Observationfields, 1946and1947. Loss of waterunderautumn-sown wheatafter thewinter.

Uit de onbegroeide veldjes verdampte over de maanden Mei, Juni en Juli 1,6 mm
perdag.*Hiervanwerd82%geleverddoorderegen.Deindrogingwas36mm,datwil
zeggen vrijwel evenveel als in 1946 over dezelfde periode op Walcheren. Men krijgt
heel sterk de indruk, dat hoe droog de zomer ook is, deindroging van onbegroeide
grond gering is. Dit is ook heelverklaarbaar. Alsde bovengrond enigermate isingedroogd,wordthetcapillair transport onderbroken enkanhetbodemvocht zichalleen
nogindampvormverplaatsen.De36mmvochtverlieskwamenvoordehelftvoorrekeningvan debouwvoor (0-20cm).Envan hetvochtverlies onderin moet ongetwijfeld
nogeengedeeltezijnveroorzaakt door uitzakking.Tijdens demaand Meibedroeghet
vochtverlies20mm,inJuniwashetvrijwelevenhoog, 19 mm;terwijl inJulideindrogingtoteeneindpuntwasgekomenendegrondenzelfsietsnatterwerden.
Ook de studievan dezoutbeweging op de onbegroeide veldjes leverde interessante
gegevens.Gedurendedemaand Meiwerddebouwvoorietszouter, maarhet zoutverliesonderin overtrof in allegevallen dezoutwinst bovenin, zodat opalle proefvelden
eenkleinemaar onmiskenbarezoutafvoer (gemiddeld 14± 1,5mm)plaatsvond.Dezemoestgeziendegeringeregenvalindezeperiode(10-32mm)zekervoor het grootste deelaan uitzakking worden geweten. (Het iszelfs eenvan deduidelijkste aanwijzingenvoorhetbestaanvandezeuitzakking.)InJuniwasdesituatievolkomenomgekeerd: behalve op VW 15trad geenmerkbare uitzakking meer op enwas overal een
duidelijk capillaire opstijging teconstateren. In derond 1 Juli bereikte toestand trad
gedurendedezemaandgeenbelangrijkewijzigingmeerin.
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De volgende serie proefvelden, genummerd VW 17 tot en met VW 22 droeg als
proefgewas zomergerst. De bemonsteringen hadden plaats op 20/21 Mei, 16/18 Juni
en 22/23 Juli. De gerst was zeer matig tot slecht, ook al omdat het merendeel der
proefvelden zeer zout was. De bemonsteringen waren vooral onderin niet altijd even
betrouwbaar, omdat openkeleproefvelden kennelijk reeds op 60of 80cm dezone was
bereikt, waar de verziltende invloed van het binnengedrongen zeewater begon te verminderen, hetgeen, zoalsin hoofdstuk Iwerd uiteengezet, de monsterfout ongunstig
bei'nvloedde. Er zal aan deze proefvelden dan ook niet te veel aandacht worden besteed. VW 17 vertoonde een sterke kwel en haalde daardoor een verdamping van ±
3J-mm per dag. Op VW 22- eenproefveld met een zeer laag zoutgehalte - kwam de
verdamping tot 2,8mm.Opdeoverigeproefvelden verdamptedegerst 1,9 ± 0,15mm
per dag.Hetvoornaamsteverschilmetdetarweproefvelden zitindegeringe indroging.
Afgezien van VW 17enVW 22bedroeg dezegemiddeld slechts 34mm of 0,5 mm per
dag tegen 1,0 op dewintertarweproefvelden. Ditverschilwerd waarschijnlijk voor een
deelveroorzaakt door delate aanvangvan degerstproeven op 20 Mei, tegen ± 1Mei
als begindatum voor de tarweproefvelden. Een ruweberekening aan de hand van een
voorbemonstermgvan 13Meitoonde dat tussen 13 en20Mei het vochtverbruik hoog
isgeweest.Vanaf 13Meiberekend kwamdedagelijkse verdamping iets boven 2,0 mm.
Hetjonge gewas kon,ondanks het nog geringebladoppervlak,waarschijnlijk veelverdampen omdat er in de grond nogvoldoende vocht beschikbaar was. Anderzijds was
de geringeindroging na 20Meiwaarschijnlijk toch ookwelvoor een deel toe te schrijven aan het hoge zoutgehalte van degrond, waardoor dewortelgroei vooral in dedieperelagenwerd belemmerd (VANDENBERG 1952)
De verdamping uit de bijbehorende onbegroeide veldjes bedroeg 1,6 ± 0,04 mm
f S i f I T v w n ° P d e ° V f r e T k T S t i g e V e l d J e s ™«d e winterLweproe velden.
(Hierbij werd VW 17 weer buiten beschouwing gelaten omdat daar Hnor de sterke
capillaire opstijging ook het onbegroeideveldje^n vee?hogere waard^ (2 5 mmopleverde.) Van dezeverdamoinewerd94°/ OPUV^A A
J
, , >. . ,
!
droeg gemiddeld noggeen20mm
° ****** d ° ° r ^ r e g e n v a l ; d e i n d r o g i n g b e '
Deproefvelden VW23enVW24,gelegenop 1 j a a r oud grasland eavenvriiwelidentieke cyfers ten aanzien van indroging en t o t a a i v ^ h i l r l -7 - g a v e n v n j w e l . m f t
feit dat VW23opzwarezavel(tot40c m e e n S Z „ I u U±' m e t t e g e n s t a a n d e he
24oplichtezavel(tot40cmeenl u ^ ^ S S S ? / T ° « T f " % ) ™ ^
gehalte van VW 23lag ongeveer ophet niveauv a n T A P k g \ . H e t A u g " 8 ^ 5 ^ 0 ^ ;
Tussen 23 Mei en 24 M i v e r d a m p t e T e t T e ^ s ^ J ? Mei -v°chtgehalte van VW 24
Augustus 1,4 mm per dag; in
toLdZfTg^S??
T™ ? ^
^
mm per dag. Hiervan werd 49 % (107mm) I 3 f
7 W a S d e v e r d a m P i n S 2n>2
d
door indroging van de grond. Deze22mmk S
?°rde regen en eveneens 49 %
de lagen beneden 100cm, d i e ^ ^ f c S T ? ( ± ° ' 2 m m ) t e l a a g ' ° m d a t ° ° k
op wees althans denogal sterke i n d r o g i n s V Z A P T mo 0 e „ ten z i J n ingedroogd; daarverdamping van hetgrasland op + 25f^I H * ¥ 8 ( M ° ° c m - D i t z o u d a n d e
grond nog betrekkelijk veel water werd w e s S h S 8 e n g e n - D a t z o d i e P u i t d e
deze 1 jaar oude graslanden tot minstense e n T t ? W a S e e n b e w i J s v o o r h e t f e i t d a t
heid hadden kunnen ontwikkelen.VoorVW^
,- p t e e e n b e h °orlijke worteldichtschillende lagen alsvolgt:0-20cm 35m m • ? n J n P d e v o c h t °nttrekking uit deverm m ; 4
80cm, 22 mm en 80-100cm, 13mm Een AnSr^'P
° - 6 0 c m » 2 6 mm~> 60'
namevan de
met de diepte. VW 24 vertoonde voor de/PiwTi
vochtonttrekking
r aezeltde lagen m dezelfde volgorde een ander
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beeldnl.25 mm,24mm,26mm,32mm,24mm.Tochhadhetgrasland ondanksdeze
diepebewortelinggeledenonderdedroogte.
Ophet laatsteproefveld VW25,gelegen opzwarezavel( ± 35% afslibbare delen)
meteenietslichtere bouwvoor, werdheteffect vaneenherhaalde grondbewerking op
de vocht- en zouthuishouding van de grond bestudeerd. Er werd minder vaak geschoffeld danin 1946,maarhetresultaatvandezeoppervlakkigebewerkingopdeverdampingwasdesalniettemin zeerduidelijk. Tabel36geeft hiervaneenbeeld. Devoor
kale grond zeer hoge cijfers in de eerste periode werden veroorzaakt door een nogal
sterkecapillaire opstijging. Zonder deze aanvoer zouden deverdampingscijfers lager
endichterbijelkaarhebbengelegen,nl.2,3mmen2,0mmperdag,respectievelijkvoor
de onbewerkte en voor de geschoffelde veldjes. Door een daling van de grondwaterstandzaktezoutwateruithetprofiel,zodatindetweedeperiodedeonbewerkteveldjes
TABEL 36. Verdampingsproefveld VW 25, Walcheren, 1947.Verdamping in mm per dag uit onbegroeide grond.
V e r d a m p i n g in m m per d a g
Waarnemingsperiode

27-5 tot 19-6
27-5tot 24-7
27-5tot 28-8

. . . . . . . .

Period of observation

Regenval in m m per dag

1,3
1,6
1,1

O n b e w e r k t e veldjes

Bewerkte veldjes

3,6
2,5
1,8

2,6
1,8
1,2

Untitled plots

Hoed plots

Rainfall in mmj24 hrs
Evaporation in mmj24 hrs

TABLE 36. Observationfield VW 25, Walcheren, 1947. Evaporation inmm\24hrsfrom baresoil.

nogslechtseenkleinezoutwinstboektenendebewerkteveldjes aleenachteruitgangin
zoutgehalte tezien gaven. In de laatste periode overheerste op alleveldjes de uitzakkingvanzout(aanontziltingvielbijeentotaleregenvalvan 12 mmniettedenken,de
zoutafvoer wastrouwensmeerdan 12mm).Merkwaardigwaswelweerdatdesterkere
capillaire opstijging opde onbewerkte veldjes niet heeft voorkomen, dat dezesterker
indroogden. lets soortgelijks werdvermeld voor de onbegroeide standaardplekken in
1945. Overigens was ook hier de totale indroging slechts 39 mm op de onbewerkte
veldjes enslechts28mmopdegeschoffelde veldjes. Wederom eenbewijs, dat zelfsin
eendrogezomerdeindrogingopkalegrond geenhogewaarden bereikt.
b. Standaardplekken
Van de standaardplekken leverden de zes plekken in de Oost-Bevelandpolder het
mooistemateriaal.Hetwarenzesplekkenineenpolder,zijwarenvrijwel tegelijkertijd
enopdezelfdewijzebewerktenallewarenbezaaid met zomergerstwaarinlucerneals
ondervrucht. Bovendienwerdendemeestebemonsteringen uitgevoerdinvijfvoud, zodat zeer betrouwbare gegevens werdenverkregen. Delucernemislukteten dele (door
hitte envochtgebrek) enkwamvoor eenander deelpasin deherfst aan degroei. De
bemonsteringenvondenplaatsindeeerstehelftvanMei(4plekken),deeerstehelft van
Juni (alleplekken), deeersteweekvan Juli, delaatste dagen van Juli en omstreeks
I September. De plekken OB 13,OB 16, OB 23en OB 32gedroegen zich tamelijk
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gelijkvormig. OB3 eenhooggelegenlichtegrond enOB10 een laaggelegen plek met
eensterkecapillaireopstijgingwekeningedrag- dochnietineindresultaat- enigszins
af. Deverdampingtot heteindvandegroeiperiodevarieerdeweinigplekvoorpleken
bedroeggemiddeld2,6± 0,06mmperdag,zowelvoordebeginMei,alsvoordebegin
Juni voor het eerst bemonsterde plekken. Voor degehelezomer - dus tot begin September- berekend, varieerden decijfers nogminderenbedroegdetotale verdamping
gemiddeld 2,1 ± 0,05mmper dag.Deindroging vanaf begin Meitot September beliep 92-106 mm, behalve op OB 10,waar slechts 45mm door indroging verdween.
Daar wasechter decapillaire opstijging meerdan 90mm,tegen gemiddeld ± 30mm
opdeoverigeplekken.Deregenleverdegemiddeld44%(43-45%)vanhettijdens de
groeiperiode verbruikte vocht. Slechts op delageplek OB10washet aandeel van de
regenietslager,nl.41%. Overdegehelezomer gerekenddektederegen opalleplekken ongeveer44%vanhetvochtverbruik. Vanderestwerdzoweltot eindJulialstot
begin September 38a 39 %door deindroging van degrond en 16tot 18% door de
capillaire opstijging geleverd.Dit gold nietvoor OB10.Daar lagen de verhoudingen
juist vrijwel omgekeerd,nl. 18% door deindroging van de grond en 39a 40 % (afhankelijk vandebeschouwdeperiode)doordecapillaire opstijging.
Het afwijkende gedragvan OB3enOB 10blijkt duidelijk uittabel 37.Beideplekken hebben over de periode Juni tot September veel minder vocht geleverd dan de
overige plekken. Ditwasnietzovreemd.Dezandigeplek OB3 hadnietveelmeer te
leveren, want dezeplek wasreedsgedurendeMeisterkingedroogd.OB10hadinMei
veel water kunnen leveren dank zij de sterke capillaire opstijging. Hierdoor was de
plekechterzozoutgeworden dathetgewasindevolgendeperiodeweinigwatermeer
onttrok. Overdegehelewaarnemingsperiodegerekendwasdevochtleverantievanalle
plekkenvrijwelevenhoog.
TABEL 37. Standaardplekken, Oost-Bevelandpolder,
leverantie uit de grond.
Nummer
van de plek

OB 3
OB 10
OB 13
OB 16
OB23
OB32
No.
sampling spot
1
2

Totale v e r d a m p i n g in m m
van begin Mei tot begin
September

Totale v e r d a m p i n g in m m
v a n begin J u n i tot begin
September

241
250
71

244
?i

244
Total transpiration* in mm
from early May toearly
September

121
120
173
166
171
164
Total transpiration2 in mm
from early June to early
September

1947. Verschillen in het tempo van vochtV e r d a m p i n g in m m per
d a g van begin Mei tot
begin September

2,2
2,0
?i

2,0
71
2,1
Transpiration2 in mm/24 hrs
from early May to early
September

V e r d a m p i n g in m m per
d a g v a n begin J u n i tot
begin S e p t e m b e r

1,4
1,4
1,8
2,0
1,9
1,9
Transpiration2 in mm/24 hrs
from early June to early
September

Niet bemonsterd in Mei. Not sampled in May.
Evaporation from soil included.

TABLE 37. Samplingspots,Oost-Bevelandpolder, 1947. Differencesinrateofevaporationfrom cropped
soil.

De gerst in de Oost-Bevelandpolder was gemiddeld wel wat beter dan die op de
Walcherseproefvelden. Dit zou het grote verschil in vochtverbruik moeten verklaren (2,6mmper dagin de O.-Bevelandpolder tegen nog geen2,0mmopWalcheren),
wantandereverklaringen kondennietwordengevonden.
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De waarnemingen op de 13standaardplekken opWalcheren sloten aardig aan bij
hettotnutoebehandelde.Zijzullenwordenbesprokeninverbandmetdegewassendie
eropwerdengeteeld.
OpStW 1 en StW5groeiden bieten.Dezeplekkenwerden bemonsterd op28April
en op 2 September, terwijl nog tweea drie tussenbemonsteringen plaats vonden. De
bieten op StW 1 warenmaarzeermatig,zeveroorzaakten eenindrogingvan 115 mm
enverbruikten tot 25Juli, zowelals tot 2 September 2,0 mm daags. StW 5,waar de
bietenveelbeter stonden,toondeeenindrogingvan 142mm.Hierwasdeverdamping
2,4mmperdagvoordezelfdeperiodenalsopStW 1.Deregenleverdeietsminderdan
dehelft vandetotaleverdamping.
StW3enStW8lageningrasland.Deeerstebemonsteringhadplaatsop24April,de
laatste op2September meteentussenbemonstering inbeginJuni.Tot dietijd wasop
beideplekkendeverdampingongeveer2,5mmdaags.StW8 handhaafdedezewaarde
tot September. OpStW3 daaldedeverdampingsterk,zodatdedagelijkse verdamping
vanApriltot Septembergemiddeldslechts 1,8mmwas.Hetgraskonindezegrondna
beginJuniblijkbaar nietgenoegvochtmeerbemachtigen. Op2SeptemberlagditperceelerdanookveelslechterbijdanhetperceelwaaropStW8lag.Tochhadookinhet
eerstegevaldegrondnogcirca45%vanhetverbruiktevochtgeleverd.
Een achttal standaardplekken droeg wintertarwe of zomergerst. Hiervan was een
standaardplek (StW 14)zeerzout.Deplekkenwerdenvoorheteerstbemonsterdinde
laatste week van April. De eindbemonstering viel op 2 September. Tussen deze data
werd eenvarieerend aantal (eentot drie) tussenbemonsteringen uitgevoerd.Inviergevallen had een tussenbemonstering plaats op het eind van de groeiperiode (25Juli).
Hiervan slootStW 14(zomergerst)meteenverdampingvan 1,8 mmperdaggoedaan
bij de 1,9 mm van de gerst op deverdampingsproefvelden. De overigen benaderden
met 2,4mmper dagde2,6mmvandestandaardplekken in deOost-Bevelandpolder.
Ookhetaandeelvanderegenkwam- zoalskonwordenverwacht- behoorlijk overeen,
nl.78%bijStW14(81%opdeproefvelden) en51%bijdeandereplekken(44%voor
deOost-Bevelandpolder). Overdegehelezomer,dustot 2September, bedroegdeverdamping 1,9 mmper dag,tegen2,1indeOost-Bevelandpolder. Eenandere vergelijkbareperiodevanbeginJunitoteindJuligafvoorbeidegebiedendezelfde verdamping
tezienenwel2,4mmdaags.
Hetlaatsteproefveld StW10droegeerstaardappelen,daarnakool,dieveellastvan
droogte had. De verdamping liep steeds terug zoals uit onderstaande cijferrij blijkt.
Van28Apriltot 1 Juliwasdeverdamping2,8mmdaags,van28Apriltot 25Juli2,0
mmdaagsenvan28Apriltot2September 1,7mmdaags.
Op Schouwen-Duiveland lagen 29.standaardplekken. 17 hiervan werden slechts
tweemaalbemonsterd,nl.indetweedeweekvanAprilenindeeerstehelftvanSeptember.Deoverige 12werdenbemonsterd op29Aprilenop22Augustus of4September
met bovendien 2a 3tussenbemonsteringen. Bij debehandeling van de gevonden gegevenswashetnodigdestandaardplekken tesplitseninplekkenmetweinigcapillaire
opstijging enplekken met een matigetot sterkecapillaire opstijging, waarbij diemet
50mmcapillaireopstijgingenmeertotdelaatstecategorieenwerdengerekend.
De standaardplekken met een geringe capillaire opstijging waarop granen hadden
gestaan,vertoondenoverdegeheleperiode genomeneenverdampingvan2,0mm,een
voor 1947normalewaarde(2,1mmindeOost-Bevelandpolder en 1,9mmopWalcheren over dezelfde periode).Van deze 2mm werd ongeveer dehelft geleverd door de
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regen.Despreidingwasvrij groot, 2,2mmper dagalshoogsteen 1,7 mmalslaagste,
waarbij overigensvaneenvolkomenmisgewas(opbrengst900kg)konwordengesproken.Deopbrengstenwarentrouwensinhetalgemeenweinigmeerdandehelftvaneen
normale oogst. De invloed van de stand van het gewas kwam ook tot uiting op een
drietal plekken met bieten. Bij de laatste bemonstering werden de bieten op Dr 1,
Bbl en Zl geclassificeerd als slecht, matigen goed. Deverdamping per dag bedroeg
respectievelijk 1,8, 2,1 en 2,4 mm. Het is in zo'n geval natuurlijk moeilijk om uit te
makenwat oorzaak enwatgevolgis.Washetvochtverbruik geringomdat het gewas
eenslechtestand had, of waren de bieten slecht gegroeid omdat de vochtvoorziening
grotemoeilijkhedengaf?Deindrogingopdezeplekkenvarieerdevan 117tot 173mm;
deregenvalleverde39tot49%van.detotaleverdamping.
De plekken, die vier tot vijfmaal werden bemonsterd, lagen ongelukkigerwijze op
eennaalleopprofielenmeteensterkecapillaireopstijging. Meestalwarenditprofielen
metveen indeondergrond, zodat deberekeningenniet tot denormale diepte van 80
cmkonden worden opgezet.Bovendienwasdegrond somsvergraven, hetgeen de homogeniteitvandeboringenendaarmeedebetrouwbaarheid vandebemonstering niet
ten goedekwam. Daar kwam nog bij,dat in deze gevallen aan deberekening van de
capillaire opstijging hogereeisen moesten worden gesteld, omdat decapillaire opstijging een belangrijker deelvan de totale verdamping leverde dan op niet opgevende
gronden.Eenanderereden,waardoor sommigeberekeningen onnauwkeuriger waren,
was,dathetzoutgehaltevanhetopstijgendewaterjuist door desterkeopstijgingnogalwat hoger wasgeworden gedurende dezomer.Tenslotte washet hoge zoutgehalte
vandemeesteplekken ookeenongunstigefactor, omdatdegewassendaardoor onder
abnormaleomstandighedengroeiden.
Overhet algemeenwasbijdeplekken meteensterkecapillaire opstijging deindroginggeringer dan opgrondenzonder capillair transport,zodat uiteindelijk het vochtverbruik berekend over de gehele zomer nog vrijwel normaal lag (2,1 mm per dag).
Hierbijzijntweeplekken(VB 3enS16)meteencapillaireopstijgingvanongeveer200
mmbuiten beschouwing gelaten. Op dezeplekken steegdetotaleverdamping tot ±
3,2mmperdagopVB3entot ± 3,0mmper dagop S16.Overigenswaren hetjuist
enigeplekkenmeteenmatigecapillaireopstijgingdieeenvochtverbr'uiktoonden hoger
dan het gemiddelde, doordat op dezeplekken deindrogingeen normale grootte had
bereikt.Misschien had opdezeplekken- dankzij dematigecapillaire opstijging - de
indroging een wat trager verloop gehad, waardoor hetwortelstelselvan degewassen
zich gedurende een langere periode kon uitbreiden, hetgeen tenslotte tot een groter
vochtverbruik leidde.Was de capillaire opstijging zeer sterk, dan werktemeestal het
hogezoutgehaltevandegrondalsstorendefactor opdevochtonttrekkingdoorhetgewas.Delaagstewaardenvoordeverdampingperdag 1,8 en 1,9 mm,konden wellicht
wordenverklaard uiteenzeerslechtegewasgroeitengevolgevanzoutschade.
Tot slotiseenvergelijking opgezet tussen deverdamping op Schouwen-Duiveland
in 1946enin 1947. Omzoveelmogelijk gelijkwaardige omstandigheden tekrijgen zijn
uitsluitendplekkengekozen,diegranenhaddengedragenengeenofslechtseengeringe
capillaire opstijging vertoonden. Aan dezeeisen voldeden 10plekken in 1946en 8in
1947. Dewaarnemingenin 1946begonneneenmaandeerdereneindigdenenigeweken
eerder dan in 1947.Hierdoor wasdebeschouwdeperiodein 1946ongeveer een halve
weeklangerdanin1947.Tabel38geeft deresultatenvandezevergelijking.
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TABEL 38. Standaardplekken, Schouwen-Duiveland, 1946 en 1947. Verdamping op plekken.die
granen droegen en geen belangrijke capillaire opstijging vertoonden.
Jaar

Waamemingsperiode in
dagen

Neerslag
in m m

Totale
verdamping
in m m

1946
1947

154
150

336
149

372
297

Period
of observation
in days

Precipitation
in mm

Total
transpiration1
in mm

Tear
1

Neerslag
in % van d e
verdamping

90
50 Precipitation
in % of
transpiration1

Indroging
v a n de grond
in m m

Capillaire
opstijging
in m m

Verdamping
in m m
per d a g

35
146

l
2

2,4
2,0

Loss of water
from the soil
tn mm

Capillary rise
in mm

Transpiration1
in mmj24 hrs

Evaporation from soil included.

TABLE 38. Sampling spots, Schouwen-Duiveland, 1946 and 1947. Transpirationby small grains on
soilswithoutnotable capillaryrise.

Uitdetabelblijkt datdeneerslagin 1947bijna 190mmkleinerwasdanin 1946;de
totaleverdamping wasechter in eerstgenoemdjaar slechts 75mmkleiner. Het grote
tekort aan neerslagin 1947wasdus voor ongeveer 60 % opgevangen door een extra
leverantievanwateruitdevochtvoorraad vandegrond.
Na de uitvoerige beschouwingen over de standaardplekken in de Oost-Bevelandpolder, op Walcheren en op Schouwen-Duiveland kunnen de waarnemingen op de
overige standaardplekken kort worden gememoreerd. Het betrof vier plekken op
Tholen, vier op Zuidbeveland en zeven op Flakkee. De waarnemingsperioden lagen
soms iets anders dan van detot nu toe behandelde plekken, deregenval was meestal
wathogerdanvoordeWalcherseplekkenendeberekeningvandecapillaire opstijging
was niet altijd met voldoende nauwkeurigheid uit tevoeren, omdat degronden soms
reedszeerverwarenontzilt.
HetvochtverbruikopTholenlagvooralleplekkenwathogerdanvoordestandaardplekken opWalcheren,ten gevolge van een sterkere indroging. Mogelijk konden de
planten in deze ver ontzilte gronden een groter wortelstelsel ontwikkelen. De waarnemingsperiodeHepvan9Apriltot 19Augustus.Sc1 (grasland)lagmeteenvochtverbruikvan2,6mmperdagietsbovendevergelijkbare VW23enVW24met2,4mmelk
enStW8met2,5mm.EvenalsopStW8leverdederegenongeveer40%vanhetvochtverbruik. Derest,ruim200mm,werdgeleverd doorindrogingvandegrond.OpOv 1
(lucerne) en Su 1 (aardappelen) leverdederegenruwweg 50% van dedagelijkse verdamping. Dezebedroeg2,2mmvoor Ov 1 en2,0mmvoor Su 1.Vo 1 (haver)leverde
dank zij een vrij sterke capillaire opstijging voor deverdamping dehogewaarde van
2,7mmperdag.
OpZuidbevelandkwamenIm1 (haver)enIm2enHI (graslanden)totverdampingscijfers van2,7tot3,2mmdaags.Tengevolgevandeaardderprofielenopdezeplekken
warendegevondencijfers nietergbetrouwbaar.
Depasingeplanteboomgaard(opzwart gehoudengrond)opH6vertoondemeteen
verdampingvan 1,8mmperdageenwaardedieslechtsweinighogerlagdanvoorvergelijkbare geheelkalegronden.
Vijf plekken op Flakkee gaven over deperiodevan 15April tot 10September een
dagelijkse verdamping tezien van 2,3tot 2,5mm. Decapillaire opstijging wasin het
algemeenmatig,behalveopdezesdeplekdiedan ookdoor desterkecapillaire opstijgingeendagelijkseverdampingvan2,7mmhaalde.
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Van een zestal standaardplekken aangelegd voof een onderzoek op uitwisselbare
kationen werd ook deverdampingberekend. Decijfers warenzoinovereenstemming
metdereedsvermelde,dateenverderebesprekingervanoverbodigis.
c. Diversen
In deeersteplaats werden allegipsproefvelden onderzocht opmogelijkheden voor
het opzetten vanverdampingsberekeningen. Demeesteproefvelden vielen af doordat
ze slechts tot een dieptevan 20cm waren bemonsterd. Er bleven twaalf proefvelden
over,waarvan eenaantalzoverwasontzilt,datgeenzoutbepalingen meerwarenverricht. Deverdamping opdeoverigeproefvelden gafgeenaanleidingtot commentaar.
Tochleverdedebestuderingvandecijfers nogietsop.Opdemeesteproefvelden bleek
namelijk deindroging opdeveldjes diein 1945ofin 194612 ton gipshadden ontvangen, wat groter tezijn dan opde onbegipsteveldjes. Het verschil.wasevenwel gering
(13 ± 3mm).Nu bleken debegipsteveldjes in hetvoorjaar ook ietsvochtigerte zijn
geweest (7 ± 2,4 mm). Of het verschil in vochtleverantie tussen begipste en niet begipsteveldjes groter was danditindebegipsteveldjes inhetvoorjaar aanwezige surplus,konnietwordenvastgesteld.
Hetverbandtussenvoorjaarsvochtgehalte enindrogingkwamduidelijkernaarvoren
opeenanderproefveld, namelijk SM2.Opditproefveld koneen vergelijking'worden
gemaakttussen 6veldjes, diemetverschillendestructuurverbeterende middelenwaren
behandeld.Develdjes,waarvandestructuurnietofnauwelijkswasverbeterd, vertoonden, berekend voor delaag0-40 cm(erwerdniet dieper bemonsterd),een voorjaarsvochtvoorraad van gemiddeld 142mmeneenindroging gedurendedezomervangemiddeld 55 mm.Voordeveldjes diewelstructuurverbetering teziengaven bedroegen
FIG. 10. Gipsproefvelden, 1946en 1947. Vochtgehalten in deherfst van 1946en inhetvoorjaar en de
herfst van 1947van de veldjes behandeld met 12ton gips/ha.
I A-cijfers in het voorjaar van 1947.
II A-cijfers in deherfst van 1946.
Ill A-cijfers in deherfst van 1947.
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FIG. 10. Experimentalfields treatedwithgypsum,1946and1947.A-figuresinautumn1946andinspring
andautumn1947ofplots treatedwith12tonsjha ofgypsum.
I A-figures inspring 1947.
II A-figures inautumn 1946.
Ill A-figuresinautumn 1947.
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dezecijfers respectievelijk 122mmen29mm.Uitdezegegevensvolgdedat de veldjes
diein net voorjaar net natst waren, gedurende dezomer het sterkst indroogden. Bovendienkonwordenberekenddatdevochtvoorraadindeherfstvoordebeidegroepen
veldjes practischgelijkwas(respectievelijk gemiddeld 87en93 mm).
Overigens boden de intensief bemonsterde gipsproefvelden een goede gelegenheid
omeensnategaanmetwelkvochtgehaltedegrondin 1947inhetalgemeendewinter
inging. Hiertoe werd vanzeven daarvoor in aanmerking komende gipsproefvelden in
fig.10 het gemiddelde vochtgehalte uitgezet, zoals dit bij deherfstbemonstering (die
tussen half September enhalf October plaats vond) werd gevonden op demet 12ton
gipsbemesteveldjes.Alsvergelijkingwerdenindegrafiek opgenomendegegevensvan
herfst 1946 (zelfde bemonsteringsperiode) en van voorjaar 1947 (bemonstering omstreeks 1April). Een korte berekening leerde dat slechts 22 mm nodig was om de
vochtvoorraad van herfst 1946aan te vullen tot die van voorjaar 1947.Na de droge
zomervan1947zou 144mmnodigzijn omweer op het uitgangsvochtgehalte terugte
komen. Demerkwaardige vormvan devoorjaarsvochtkromme wordtlater(pag.163)
uitvoerigbesproken.Indeherfstvan 1947wastentijdevandebemonsteringdeherbevochtigingvandebovenste 10cmkennelijk albegonnen.
Eenanderegroepproefvelden, waarvandegegevenswerdenbestudeerd,omvattevijf
ontwateringsproefvelden. Zijwerden bemonsterd tussen 21Maart en2Aprileninde
tweede helft van September; zij leverden in totaal 51monsterplekken. De capillaire
opstijging op dezeproefterreinen wasin het algemeen gering en deindroging van de
grond vertoonde waarden die voor 1947 normaal waren. Toch leverden ook deze
proefvelden eenmerkwaardigheid openweldat deindroging indedrainsleuven vrijwelzonder uitzonderinggroterwasdanmidden op deakkers.Ookinditgevalwaser
eenpositiefverbandtussendevoorjaarsvochtgehalten endeindroging.De proefvelden
zullen stuk voor stuk even worden besproken (voor een uitvoerige beschrijving van
dezeproefvelden ziehoofdstuk III).
OW 1. Het verschilinvoorjaarsvochtgehalte tussen dedrainsleuven en demiddensvan de akkers
bedroeg31 mm.Deindrogingindedrainsleuvenenmiddenopdeakkerwaspreciesgelijk, nl. 130mm.
De capillaire opstijging daarentegen wasin dedrainsleuven 36mm groter, of deuitzakking geringer.
Welk van deze tweeverschijnselen het verschil had veroorzaakt, was niet te constateren, omdat alle
plekken boveninwarenverzilt,maaronderinzout haddenverloren.Erwasslechtseendrainsleuf (van
dedrie),dieeenaanmerkelijk hogereindrogingvertoondedandenaastliggendeakker.Dezedrainsleuf
leverdedeenigeserieplekkenwaar decapillaireopstijging deuitzakkingovertrof,zodathier detotale
verdamping dievanalleakkermiddensvertebovenging.
OW 3. Het vochtverlies boven de drain was wat hoger dan op demiddens van de akkers (een afwijkend akkermidden uitgezonderd). Ook het vochtgehalte in het voorjaar was boven de drain wat
hoger.Deafwijkende plek,diein dewintermaanden alwasopgevallen door hoge grondwaterstanden
gepaard met een goedeontzilting,vertoonde in het voorjaar hogeA-cijfers. Niet alleen de indroging,
maar ook decapillaireopstijging wasop dezeplek zeergroot.Dit deed devraagrijzen ofhet capillair
transport somsmeer afhing van het vochtgehalte van de grond dan van het alof niet vergraven zijn
van degrond.
OW5. Ookhiereengrotereindrogingvandedrainsleuven,dieookweereenhoger voorjaarsvochtgehaltevertoonden.Deverschillen inverdampingtussen dedrainsleuven enerzijds en demiddensvan
deakkers anderzijds waren tengevolgevaneen sterkerecapillaireopstijging indedrainsleuven groter
en betrouwbaarder dan deverschillen inindroging.Het gemiddeldeverschilin voorjaarsvochtgehalte
tussen dedrainsleuven endeakkermiddens bedroeg 61mmenhetverschilinindroging 37mm, maar
het verschiltussen dezebeidegrootheden wasdoor degrotefouten van beidecijfers niet reeel.Er kon
dus niet worden vastgesteld of de indroging kleiner was geweest dan het in het voorjaar aanwezige
vochtsurplus.
OW7. Ditwasweleenvandemarkantsteproefvelden. Dedrainsleuvenhadden inhetvoorjaar on-
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geveer44mmmeervocht.Deindrogingwaser 64mmhogeren deverdamping 103mm (metdelaag
80-100cmmeegerekendzelfs 120mm).Watopenkeleandereproefvelden ook alwasgebleken,nl.dat
ook de laag 80-100 cm nogal wat vocht leverde (zelfs 100-120heeft vermoedelijk nog welenige indroginggeboekt),washieralheelduidelijk. Juistindedrainsleuven,waarhetgewastochalmeervocht
hadverbruikt,wasdevochtonttrekking aandelaag80-100cmgroterdanopdeakkermiddens.
OW 10. Op dit proefveld lagen driedrainreeksen. De buitenstewaren diepgelegen,terwijl demiddelstehogerlagenbedoeldwasominzeernattetijden alsoverloopdiensttedoen.De voorjaarsvochtvoorraadwas368mmindelagedrainsleuven, 303mmindehogeen287opdemiddensvandeakkers.
Deindroging bedroeg in dezelfde volgorde 185,129en 109mm,zodat devochtvoorraad in de herfst
overalvrijwel gelijk was.De totaleverdamping, weer in dezelfde volgorde, was- afgezien van deregenvaldietoch vooralleplekken gelijk was- 228,115en 130mm.Decapillaireopstijging in dediepgelegen drainsleuven was dus groter dan op demiddens der akkers.De hooggelegen drainsleuf bleef
ineensverachter, omdatindezesleufdezeuitzakking decapillaireopstijging overtrof.Ditwasnietzo
vreemd. Zodra de hogergelegen drain geen dienst meer deed, fungeerde deze drainsleuf als akkermidden.Dekansopeenhogegrondwaterstand inhet voorjaar - endusook opeengroteuitzakking wasdaar terplaatsedanhet grootst.

Devoornaamstegegevens over deverrichteberekeningenzijn intabel39samengevat. Detabeltoontaan,datweliswaardeverschilleninvelegevallennietreeelwaren,
maardatzewelaltijd indegoederichtinglagen.
TABEL 39. Ontwateringsproefvelden, Walcheren, zomer 1947. Verschillen in voorjaarsvochtvoorraad, indroging en verdamping tussen de drainsleuven en de middens der akkers.
Gemiddelde
verschillen1 in
verdamping
in mm"

Gemiddelde
verschillen1 in
voorjaarsvochtvoorraad in mm

Gemiddelde
verschillen1 in
indroginginmm

OW!
OW, (alleen lste drain met
naastliggende akker)

31 ± 10,6
44 ± 10,7

0
21 ± 10,8

36 ±21,7
113 ± 2 4 , 0

OW3
OW3 (zonder afwijkende
plek)

13± 9,6
16± 9,3

11± 15,0
21 ± 15,0

21 ± 18,7
39± 7,1

OW3
OW3(onedeviating spot
omitted)

OWs

61 ±14,5

37 ± 12,8

49 ± 10,5

OW,

OW,
OW,(vochtvoorraad 80-100
cm meegeteld)

44 ± 16,3
56± 19,4

64 ± 11,1

103± 14,9
120 ±20,0

OW-,
OW-,(moisture content
80-100 cmincluded)

OWio(diepgelegen drain)
OW10(ondiepe drain)

81 ± 5,2
16± 4,2

76 ± 6,8
20 ± 7,4

98 ± 14,5
-15 ± 6,5

OWla(deeptiledrain)
OWw (shallow tiledrain)

No. van het proefveld

Mean differences2
in moisture content
in spring
1
2
3

Observation field

OWx (only1st drainwith.
catchment area)

!

Mean differences* 1 Mean differences1
in loss of water
in transpiration3

Tussen de drainsleuven en de akkermiddens..
Between soil abov. and under tile drains and soil midway between them.
Evaporation from soil included.

TABLE 39. Observationfields, Walcheren, summer1947. Differencesbetween waterrelationships ofthe
soilabovethetiledrainsandthesoilmidwaybetweenthem.
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Na dekortebesprekingvandeproefvelden afzonderlijk mogenhier nogenkelealgemenebeschouwingenvolgen. Het isuit depractijk bekend dat dedrainsleuven een
bijzondere positieinnemenopdeakker.Bijhetherleggenvandrainskan herhaaldelijk
worden geconstateerd, dat drainsleuven zich, ook na tientallen jaren, in het profiel
tegen de omgeving aftekenen door een lossere structuur van de grond (men zie ook
FATJSER, 1935).In drogejaren staan degewassen boven dedrainsleuf opgronden met
eenprofielvanzavelopzandaanmerkelijkbeterdanophetnietvergravengedeeltevan
deakker.Vaakisop'dergelijke grondenhethelepatroon vandedrainageuitdestand
van het gewasaftelezen.(Merkwaardig genoeglagendehierboven besproken proefvelden alleopvrijzwaretot zwaregrond.)Tenslotteblijkt debewortelingvaak intensiever te zijn in de drainsleuven dan ernaast. De betere stand der gewassen in droge
jaren wijst op eengunstiger vochtvoorziening. Dezeconclusiewordt gerechtvaardigd
door dezojuist besproken waarnemingen.
Dezebeterevochtvoorzieningisnietzobevreemdend,omdatnietalleendestructuur
van de grond indedrainsleuf anders isdan van degrond midden op de akker, maar
bovendien kanonderindedrainsleufhetslibgehalteen/ofhethumusgehaltehogerzijn
dan op gelijke diepte midden op de akker, omdat bij het opvullen van de drainsleuf
altijd welwatbovengrond onderin desleufterechtkomt.Erwarengeen aanwijzingen
datdedoorhetgewasindedrainsleuvenveroorzaaktegrotereindroginguitgaatboven
dehoeveelheid vochtdieinhetvoorjaar extra aanwezigis.Welverhoogdedediepere
beworteling in de drainsleuven de kans op vochttransport naar de bewortelde zone
door capillaire opstijging van water uit de diepere ondergrond. Deze waarneming is
welvanbelang,omdathieruitvolgtdateenvergrotingvandebeworteldelaagnietalleeneenvergrotingvandevoordeplantbeschikbarevochtvoorraad betekent,maarin
sommige gevallen ook een verhoogde watertoevoer uit de ondergrond kan meebrengen.In 1947wasdebeterestandder gewassenbovendedrains opveleplaatsen zichtbaar. Behalvedoor de drogezomerwerd dit plaatselijk ook veroorzaakt door debetere ontzilting boven de drainreeksen. Bij de besproken proefvelden waren alleen op
OW7dedrainsleuvenzeerveelbeterontziltdandemiddensderakkers,maar bijvoorbeeldopOW10kanhetverschilinontziltingzekergeenrolhebbengespeeld.
Door bijzondere omstandigheden waren in 1945 op Tholen de drainagesystemen ook heel goed
zichtbaar. Tengevolge vaneenzeermimestikstofvoorziening - veroorzaakt door deinundatie- waren
degranen bijzonder geilgegroeid. Boven de drains was decombinatie van veelvocht en veel stikstof
blijkbaar teveelgeweest,zodat dedrainreeksen kenbaar waren aan debanen gelegerd graan.

Tenslotte moeten nogenkelewoorden worden gewijd aan een onderzoek dat werd
ingesteldomdeverschillenincapillaireopstijging enverdampingopkorteafstand na
te gaan. Hiertoe werden op een zestiental percelen op Walcheren, Zuidbeveland,
Tholen en Schouwen-Duiveland plekken uitgezocht waar het gewas ten gevolge van
hoge C-cijfers ter plaatse een slechte stand had. Deze plekken werden bemonsterd,
terwijl tevensdicht in debuurt degrond onder het normale gewaswerd bemonsterd.
DeeerstebemonsteringvondplaatseindMeiofbeginJuni,deeindbemonsteringinde
tweedehelft vanAugustus.Opeenaantalplekkenwasdeslechtestand vanhet gewas
kennelijk veroorzaakt door een slechte ontzilting in devoorafgaande winter of door
capillaire opstijging voor Juni. Opdezeplekkenwerd nl.tijdens devermeldeperiode
geen of slechts een gering capillair transport waargenomen. Op de overige plekken
tradeninderdaad groteverschillenincapillaireopstijging op,tot 150mm;somsop afstandenvannoggeen20meter!Tenaanzienvandeverdampingwarenweinigconclu-
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siestetrekken. Meestalwasopdeplekken meteen sterkecapillaire opstijging deverdampingaanmerkelijk hogerdanindeomgeving.Opdeoverigeplekkenwassomshet
vochtverliesonderhetgoedegewas,somsonder hetslechtegewashogereninvele gevallen wasergeenverschil.Dit wasnietverwonderlijk, omdaterzoveelfactoren verschilden dat decombinatiehiervanvelemogelijkheden openliet. Destandvan hetgewas endaarmee hetverdampend bladoppervlak verschilde. Deverschillen inzoutgehaltekondendewateropnamedoorhetgewashebbenbeiinvloed.Tenslottewasopvele
slechteplekken hetvochtgehaltevan degrondzoveelhogerdan opdegoedeplekken,
daterongetwijfeld sprakemoestzijnvanverschilin grondsoort.
Dezevariatie in bodemtypen op korte afstand isinZeeland, althans in deoude polders, niet ongewoon. Dat dezeverschillenjuist na eeninundatie soms fraai aan het lichtkomen,Weekin 1947 nog
eens op een perceel bieten in de polder Schouwen even buiten Zierikzee. De bieten hadden een behoorlijke stand, maar door het perceel liep, scherp afgescheiden, een kronkelende strook waarop de
bietenineenzeervroeg stadium waren afgestorven. Ir S.F. KUIPERS,destijds verbonden aan de StichtingvoorBodemkartering, constateerde dat dezebaan eenmetzandigmateriaal gevulde kreekbedding
was,waarin vermoedelijk kweloptrad. Eenonderzoek vanhetzoutgehalte vandegrond inennaast de
kreek bevestigde dit vermoeden.

Resumerend kan worden geconstateerd, dat in 1947op begroeide terreinen (afgezienvangebiedenmeteensterkecapillaireopstijging) deindroging,berekend overeen
profiel tot 80cmveelal 100mm ofmeer (tot 200mm toe) heeft bedragen. De totale
verdampingbedroeg overdegehelezomerberekend 2,0a2,4mmper dag(enigezeer
zoutepercelenofpercelenmeteenzeerslechtgewasdaargelaten),waarvanderegenval
"- die ongeveer half zogroot wasalsnormaal - 45a 55% leverde.In enkelegevallen
was deindrogingzosterk,datdeverdampingtot 2,5a2,7mmper dagsteeg.Overde
periodevanafvoorjaa'r toteindJuliwasdeverdampingperdaginelkgevalhogerdan
over deperiode vanaf voorjaar tot eind Augustus. Tot eind Juli werden voor de verdampingperdagwaardengevondenvan2,6a2,9mm.Opgronden meteensterkecapillaire opstijging was de indroging gemeenlijk geringer. De capillaire opstijging bedroeg meestalniet meerdan enigetientallen millimeters,maar kon in enkelegevallen
tot ongeveer 250mmklimmen. Op dergelijke plekken kon de dagelijkse verdamping
waardenbereikentotbijna4mm(overkortereperiodensomsnogmeer).Deindroging
van onbegroeidegrondenwasookindezedrogezomergering;niet meerdan40mm.
Afgezien van enige uitzakking van bodemvocht traden geen zoutverliezen in deze
gronden op. Het verlagend effect van een herhaaldelijk toegepast oppervlakkige bewerkingvanonbegroeidegrondopdeverdampingwasookin 1947onmiskenbaar.Dit
effect werd niet zozeer veroorzaakt door een vermindering van de indroging alswel
dooreenbelemmeringvandecapillaire opstijging.
5. WAARNEMINGEN VERRICHT GEDURENDE DE ZOMER VAN 1948

Hoewelookin 1948dezomerwaarnemingenvoortgangvonden,werdhetonderzoek
belemmerd door de inmiddels op vele plaatsen ver voortgeschreden ontzilting. Zo
moesteenaantal standaardplekken uitvallen, omdat- door delagezoutgehalten - de
berekeningen betreffende de zoutbeweging niet meer met voldoende nauwkeurigheid
konden worden uitgevoerd. Anderzijds deed, voorzover zeer zoute terreinen in het
onderzoekwerdenbetrokken,deongelijkmatigheidvandezeveldenzichveelalalseen
bezwaarvoelen.
Erwerdeenachttalverdampingsproefvelden aangelegdindeZuidwatering opWal-
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cheren, teneinde deinvloed van eenherhaaldelijk losmaken van debovengrond op het
vocht-enzoutregimevan degrond nategaan.Het aantal standaardplekken werd ingekrompen tot 53. Ondanks deze beperking werden er tijdens het verwerken nog enige
geschrapt wegens detelagezoutgehalten.Voorts werden evenalsin 1947de bemonsteringen van de ontwateringsproefvelden in het onderzoek betrokken. De in 1947 aangevangen bemonstering van goede en slechte plekken werd voortgezet. Tenslotte werd
- ondanks het geringe succes in 1946 - nogmaals getracht de verdamping over zeer
korte perioden te meten.
Doordat de omstandigheden eenlimiet stelden aan het aantal monsterplaatsen, kon
debemonstering per plek belangrijk intensiever zijn. Zo werden vrijwel alle bemonsteringen uitgevoerd in duplo, terwijl het aantal bemonsteringen per plek in sommigegevallen werd opgevoerd tot acht per zomer. Een laatste verbetering van het onderzoek
was nog dat op vele standaardplekken evenals op de verdampingsproefvelden grondwaterstandsbuizen werden geplaatst, zodat de grondwaterstanden gedurende de waarnemingsperioderegelmatig konden worden opgemeten.
Hoewel April, Mei en Juni elk met een regenrijke decade begonnen, was het tot de
laatstedecadevanJuni tamelijk droog. Na devrijwarmetweededecadevanJunivolgden 30dagen met zware regenval, waarna Juli droog en zeerwarm eindigde. Augustus
zette in het grootste deel van Zeeland regenrijk in. In de tweede en derde decade van
dezemaand was deregenval gering. September vertoonde de voor die maand normale
hoeveelheid neerslag. Tabel 40 geeft een beeld van de regenverdeling gedurende de
waarnemingsperiode van 1948voor de stations Brouwershaven en Middelburg.
TABEL 40

Brouwershaven
Middelburg
Decade
Month

1

II

Mei

April

Maart

Maand
Decade

Neerslag in mm gedurende de zomer van 1948

in

I

II

in

I

II

Juni -

in

I

II

Juli

in

1

ii

Augustus
ill

I

II

Sept.

in

I

Totaal

II

0,3 11,9 7,0 31,8 1,2 1,5 29,2 1,6 12,3 21,2 9,1 96,7 39,6 37,5 0,0 39,9 9,3 6,6 17,7 23,6

398,0

0,0 15,3 7,1 37,9 6,7 2,0 24,8 1,2 18,3 18,8 5,6 40,7 59,1 45,0 0,0 16,2 20,1 7,4 8,7 30,3

365,2

/

// ///
March

/

II
April

III

/

// ///
May

/

// ///
June

/

// ///
July

/

//
August

///

/

//
Sept.

TABLE 40. Precipitation in mm during the summer of 1948

a. Verdampingsproefvelden
Er werden acht verdampingsproefvelden aangelegd, alle gelegen in de Zuidwatering
op Walcheren. Zes hiervan waren van het normale type: vier veldjes waarvan er twee
gedurende de zomer een vijftiental keren werden geschoffeld en twee onveranderd
bleven liggen.Eenproefveld had eenextra veldje, dat gedurende dezomer bedekt bleef
met stro, terwijl het achtste proefveld was bezaaid met zomergerst, waarin op twee
veldjes de grond regelmatig door schoffelen los en onkruidvrij werd gehouden. De
proefvelden werdenviertotachtmaalbemonsterd. De bedoelingwasom nogmaals het
effect van een herhaaldelijk toegepaste oppervlakkige bewerking op de verdamping
vankalegrond tebestuderen.De proef was ditjaar dan uitgebreid met een onderzoek

Total
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naar het effect van een strobedekking en met een proefveld omte bestuderen of het
schoffelen tussen derijen van een graangewas nog betekenis had voor devochthuishoudingvandegrond.Deopzetistotaalmislukt.Deverschillentussendeparallellen
van eenproefveld warenvaakzoenormgroot,datervan betrouwbareconclusies(de
cijfers wezenwelinderichtingvaneenwatersparendewerkingvanhetschoffelen) geen
sprake kon zijn. En niet alleen dat develdjes van een proefveldgroteonderlingeverschillen vertoonden, de opeenvolgende bemonsteringen van een veldje wekten vaak
zeer sterk deindruk, datdebetrouwbaarheidvandemonstersonvoldoendewas.Alle
acht proefvelden lagen op zwarepoelgrond, die in sommigegevallen bovendien ten
delevergravenwasvoormoernering.Dezevergravenpoelgrond isopWalcherenzeer
algemeen (Het landbouwkundig onderzoek in1949-1952 tenbehoeve van deherverkaveling Walcheren, 1952).
Waardantenaanzienvaneenbei'nvloedingvandeverdampinggeengevolgtrekkingen waren temaken,kwamenuit dezeproefvelden toch nogenkelevermeldenswaardigefeiten naarvoren.
Alseerstememoiabelfeitdeervaring,dathetuiterstmoeilijk,zo niet onmogelijk is
om op dit soort gronden betrouwbare proefvelden aan teleggen. Het isdevraag of
grotere proefvelden met meerparallellen uitkomst zouden kunnen brengen, want de
aanlegzpuwordenbelemmerddoordeverkavelingendoorhetfeitdatmenmetgrote
proefvelden zekersterkverschillendeprofielenzou overdekken.
In de tweede plaats vertoonden de meeste van deze proefvelden een ongewone
vochtverdelingoverhetprofiel.Hetoudeoppervlakwasoverdektmeteen8tot 25cm
dikkelaagjongzeeslib,waarvanhetvochtgehaltenatweezomersnogniettotdevoor
kleinormalewaardewasgedaald.Dehierondergelegenzode- demeestegrondenvan
dittypelagenvoordeinundatieingras- vertoondeeveneenshogevochtgehalten.Een
enanderblijktduidelijk uittabel41 waarindevochtgehalten(gemiddeldenvandevier
veldjes) van het proefveld VW32zijn weergegeven. Opditproefveld lagruim 20cm
jongzeeslik.
TABEL41. Verdampingsproefveld VW 32,Walcheren, 1948.A-cijfers op 16April.
10-20

0-10
Aard van de grond

Jong slik

. . . .

39,4

40-60

Oude zode

50,0
Young sea mud

0-10-

20-40

10-20

74,6

60-80
Ondergrond

42,6

36,9

iOSO

60-80

Oldsod
20-40

TABLE41. Observationfield VW 32, Walcheren, 1948. A-figures onApril 16th.

Overigensgafditproefveld tevenseenfraaie demonstratievande ongelijkmatigheid
dercijfers.Terwijlvoordelagen0-10, 10-20en60-80deA-cijfers dervierveldjes- althans bij deze bemonstering! - weinig uiteenliepen, varieerden de vochtcijfers in de
laag40-60cmvan37,8tot48,5enindelaag20-40cmzelfsvan55,5tot97,8.
Tenslotteishet verloop vandegrondwaterstanden eenkleine beschouwing waard.
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DezeblekentusseneindAprilendetweedehelft vanJunizeerlangzaamenmetkleine
onderbreking tedalen. Daarna trad eenplotselinge en sterke stijging optengevolge
vandehevigeregensindelaatstedecadevanJuniendeeerstewekenvan Juli, waarna
opnieuw eendalingintrad. Dewaterstanden opdeproefvelden VW27,VW28, VW
29enVW30werden steeds opdezelfde datum opgenomen. Dewaterstanden opde
proefvelden VW31,VW32enVW33 eveneens.Tabel42geeft devoornaamste waarnemingenvanbeidegroepen.
TABEL 42. Verdampingsproefvelden, Walcheren, 1948.Verloop der grondwaterstanden.
Datum van
opmeting

30-4
3-5
15-5
29/28-5
4/5-6
14/16-6
18-6
30-6
2-7
6-7
17-7
30-7
10/11-8
26-8
Date of
measurement

Gemiddelde
grondwaterstanden in c m
beneden maaiveld op
vw„,VW!B,vw„,VWM

78
80
83
' 88
85
85
87/

Gemiddelde
dagelijkse neerslag
in m m

Gemiddelde
g r o n d w a t e r s t a n d e n in c m
b e n e d e n maaiveld o p
vw„, vw,„ vw,3

4,2
1,6
0,6
3,9
0,5
1,2
3,5

88
90
92
90
92
102
73

5,2

52
53.
77
88
92

64
55
79
88
Mean watertables in cm
below soilsurface on

vwi7, VW2Z, VWit, VW30

1,8
1,5
Mean daily precipitation
in mm

Mean watertables in cm
below soilsurface on
VWS1> VWS2, VWn

Gemiddelde
dagelijkse neerslag
in m m

1,6
0,6
3,4
' 0,7
0,9
3,3
5,9
4,7
1,2
2,5
1,5

Mean daily precipitation
in mm

TABLE 42. Observationfields, Walcheren, 1948.Movement ofwatertables.

Ook het met zomergerst begroeide proefveld VW 34 vertoonde een opvallende
grondwaterstandsstijging, doch eerstop17Juli. Hoogstwaarschijnlijk isopditproefveldeenveelgroter deelvanderegenval verbruikt omhetvochtdeficit vandegrond
.aantevullendan opdenietbegroeideproefvelden. Daterregenpassageisopgetreden,
bleekbehalveuitdegrondwaterstandsstijging ookuithetfeitdatnaeenonmiskenbare
capillaireopstijginginAprilenMeiindeloopvandezomeruitallevierdeveldjeszout
wasverdwenen.
b. Standaardplekken
TndeOost-Bevelandpolder werden dezesplekken van 1947wederom bemonsterd
enwelzevenaachtmaal.Deeerstebemonsteringvondplaatsop9Maartendelaatste
op 30Augustus.Deindrogingwas,evenalsin 1947,hetsterkst opOB3 (103mm)en
het geringst opOB10(51mm),dieookditjaar weer eenflinke capillaire opstijging
(79mm)vertoonde.Opdeoverigevier plekken varieerdedeindroging weinigenwas
over degeheleperiodeberekend gemiddeld 80mm. Opdezeplekken bedroegde gemiddelde indroging vandelagen, 0-20,20-40, 40-60en60-80cmrespectievelijk 36,
21, 15en7mm,waaruit mocht worden geconcludeerd, datdelaag 80-100 cmgeen
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noemenswaardig vochtverlies zal hebben geleden. Over de vergelijkbare periode van
begin Mei tot omstreeks 1Augustus waren,vergelekenmet 1947, OB 360mm, OB 16
59 mm en OB 32 43 mm minder ingedroogd. Slechts op OB 10 was de indroging
in 1947 en 1948 over deze periode vrijwel gelijk, waarbij in herinnering mag worden
gebracht, dat deindroging van OB 10 in 1947 veel geringer was dan van de overige
plekken.
Afgezien van OB 10was het resultaat van de opwaartse zoutbeweging te verwaarlozen op OB 3en OB32.OB 13,OB 16en OB23vertoonden een duidelijke ontzilting.
Van begin Maart tot eind Augustus verdampten OB 3en OB 102,7 mm per dag en
de overigeplekken gemiddeld2,2mm. Tussen 7Meien2Augustuswasdeverdamping
voor alle plekken ongeveer 3,0 mm per dag, tegen 2,6 mm over de overeenkomstige
periodein 1947.Deregenleverdevandeze3,0mm 73-82,gemiddeld 77%, tegen 44 %
in 1947.
Uitgezonderd in OB 13steeg in alle plekken de grondwaterstand tussen begin Juni
en eind Juni en welmet 41 tot 61 cm. Gedurende deze periode werden vrijwel alle
plekken ietsnatter, maar merkwaardiggenoegvertoonde slechts OB3 een onmiskenbare ontzilting. Ditmemoreertnogeens het feit, dat in eenvochtigegrond een geringe
watertoevoer vaak een belangrijke grondwaterstandsstijging kan veroorzaken.
Uitvoerigere beschouwingen over de beweging van het zout in de'grond zijn niet
verantwoord. De zoutcijfers waarover in 1948 kon worden beschikt, waren voor een
groot deel zo laag, dat de berekening van het zouttransport met een belangrijke fout
was behept. Dit hield in dat een bestudering van de afzonderlijke waarnemingen vaak
niet mogelijk was en dat vrijwel steeds met gemiddelden moest worden gewerkt.
'

Ook opWalcherenwerden allestandaardplekken van 1947aangehouden. Ze werden
drie tot zeven maal bemonsterd, de eerste keer tussen 8 en 11Maart, de laatste maal
op 13September. De indroging varieerde niet veel,behoudens op eenplek en bedroeg
gemiddeld 98 mm. Slechts op vier van de dertien plekken trad capillaire opstijging op
en deze was nooit bijzonder groot; op alle overige plekken trad een meer of minder
groot zoutverlies op. Gemiddeld bedroeg de verdamping over de gehele periode 2,3
mm per dag, waarvan de regenval 75 % leverde. Evenals in de Oost-Bevelandpolder
was ook hier de verdamping over deperiode begin Mei tot eind Juliveel hoger en wel
3,0 mm per dag, dit ten gevolgevan de zware regenval (2,3a2,4 mm per dag) in deze
tijd. De sprong in de grondwaterstanden op het eind van demaandJuni was geringer
dan in de Oost-Bevelandpolder nl. 20 cm, hetgeen wellicht kon worden verklaard
uit het feit dat ook de regenval in devoorafgaande periode opWalcheren een20 mm
lagerwas.
Van de standaardplekken op Schouwen-Duiveland waren er in 1948 nog 24 over,
waarvan er nogeenvoor berekening van dezoutbeweging uitviel. De eerste bemonstering vond plaats op 11en 12Maart, de laatste op 1,2 en 3September, terwijl tussentijds nog een tot zes maal werd bemonsterd. Over deze gehele periode genomen bedroegdeverdamping2,8 ± 0,07mm per dag,waarvan deregen 75 % leverde. Dit was
dus nogal wat hoger dan de 2,3 ± 0,07 mm van Walcheren. De regenval kon niet de
oorzaak zijn van dit verschil, want die bedroeg op Schouwen-Duiveland 2,1 mm per
dag en op Walcheren 2,0 mm. De indroging gaf al evenmin een verklaring, want die
was0,43mm per dag op Schouwen-Duiveland tegen 0,52 mm op Walcheren. Het verschil moest dus zitten in de aanvoer van water uit of afvoer van water naar de onder-

79
grond. Hierinwasinderdaad verschil,wantterwijl opWalcheren 9van de 13plekken
afvoer van waternaar deondergrond teziengaven, wasdit opSchouwen-Duiveland
slechtsbij6vande24plekkenhetgeval.Ditnuwasteverwachten,wantopSchouwenDuiveland warendeplekkenineenbepaalderichtinggeselecteerd. OpWalcherenwas
van de 13in 1945uitgezochte plekken nog geen enkeleafgeschreven. Op SchouwenDuiveland warenvan deoorspronkelijke 37plekkenerslechts24gehandhaafd enwel
de plekken, die de geringste achteruitgang in zoutgehalte vertoonden. Deze plekken
haddeneenwathogerzoutgehalte,ofomdatdecapillaireopstijgingergrootwas,ofomdatdeontziltingwatminder snelverliep,ofomdatdezebeidefactoren samenwerkten.
HetgedragvandeplekkenopSchouwen-Duiveland wasgeheelin overeenstemming
metdezeselectie.Zowasdegemiddeldeindroging(77mm)geringerdanopWalcheren
(98mm)enwashetvochtverbruik gelijkmatiger verdeeld.Ditbedroeg2,8mmperdag
voor degehelewaarnemingsperiode,2,9mmvoor detijd tussen begin April enbegin
Septembereneveneens2,9mmvoordetijdsspanne tussenbeginMeieneindJuli.Over
deze laatste periode vertoonden zowel de plekken op Walcheren als die in de OostBevelandpoldervrijweldezelfdewaarde,namelyk3,0mm.Het afwijkende gedragvan
deSchouwenseplekken schoolduskennelijk indehogeverdampingindeeersteende
laatste wekenvan dewaarnemingsperiode. Ook ditwasvoor plekken met een sterke
capillaire opstijging aleerder geconstateerd. Voor 1947isalvermeld dat OB 10in de
Oost-Bevelandpolder(meteenduidelijkecapillaireopstijging) speciaalinhet voorjaar
eenhogereverdampingteziengafdandeoverigeplekken;voor 1948goldvoor OB10
hetzelfde. Degrotereverdamping, opplekkenmeteenmeerdangemiddeldecapillaire
opstijgingnaeindJuli,konwaarschijnlijk verklaardwordenuitdegeringereindroging
opdit soortplekkenin devoorafgaande periode.Reedsbij debesprekingvan deverdampingsproefvelden, diein 1946op Schouwen-Duiveland waren aangelegd, werd er
opgewezen,datvanderegen,dieopvochtigegrondviel,eengrotergedeelte verdampte
danvandeneerslagdieopdrogeregrondterechtkwam.Mogelijk hebbenookdeinhet
laatstvanJunienhetbeginvanJuligestegengrondwaterstanden decapillaireaanvoer
vanwater uit deondergrond indewekenna deregenbevorderd. Overigenskon door
eenminder gelukkigekeuzevandedatavanopmeting,deze grondwaterstandsstijging
op Schouwen-Duiveland slechts in enkelegevallen worden geconstateerd. Welbleek
datdezwareregenvaltussenbegineneindJuliopvrijwel alleplekkenenigeontzilting
hadteweeggebracht.
Het verband tussen de capillaire opstijging en de grondwaterstand was niet fraai.
Welwektehetcijfermateriaal deindruk datdecapillaireopstijging bij hogegrondwaterstanden in het algemeen groter was dan bij lage, maar doordat er enige uitbijters
tussen decijfers voorkwamen enhet aantal gevallen niet groot was,kon dezeindruk
nietworden geverifieerd. Degrondwaterstand is,hoeweleenvoorname, zeker niet de
enigefactor, diedecapillaireopstijging bei'nvloedt, zodat apriori teverwachten was,
dateenaantalwaarnemingensterkzou afwijken.
DevijfplekkenopZuidbeveland enFlakkeesloten- dankzijdeopalleplekkenopgetreden capillaire opstijging - met eenverdampingvan2,6-3,0mmper dag(gemiddeld2,8mm)volledigaanbijhetvoorSchouwen-Duiveland gevondengemiddelde.
DeyierplekkenopTholenvertoondenzulkelagezoutcijfers, dat- gezienhetkleine
aantalplekken- deweinigbetrouwbaregegevensgeenwaardevolgemiddelde konden
leveren. Zoutverlies trad opalleplekken op. De gemiddelde verdamping bedroeg 2,3
mm(evenveeldusalsopWalcheren).
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c. Diversen
In verband met dein 1947verkregen gegevens werden ook dein 1948uitgevoerde
bemonsteringenvandeontwateringsterreinennaderbestudeerd.Hoeweldeverschillen
proefveld voorproefveld slechtszeldenreeelwaren,lagenzewelaltijd opminstensvijf
vandezesproefvelden indegoederichting.Nadeuitvoerigebesprekingvande cijfers
van 1947behoeven slechtsweinigwoordenaan dewaarnemingenvan 1948teworden
gewijd. Op deproefvelden OW 1,OW 3,OW 5,OW7 en OW 10hadden de drainsleuveninhetvoorjaar eenhogervochtgehalte dandemiddens van deakkers.Ophet
proefveld OW 9(in 1947niet in dereeks opgenomen wegens het ontbreken van een
herfstbemonstering)warendevochtgehalten overalevenhoog,hetgeeninverbandmet
dezeer ondiepeliggingvan dedrains (35cmbeneden maaiveld) niette verwonderen
viel. De indroging was op alle proefvelden, uitgezonderd OW 1,in de drainsleuven
hogerdanmidden opdeakkers.Voordetotalevochtleverantieuitdegrond gold hetzelfde.OpOW1 wasdeindrogingbovendedrainsiets(10mm)kleinerdanmidden op
deakkers.Detotalevochtleverantiezouhetnormalebeeldhebbengetoondenwel127
mmindedrainsleuventegen82mmmiddenopdeakkers,warehetnietdateenvande
driedrainsleuven door eenzeersterkeontziltingvolkomen afweek vanalleanderebemonsterdeplekken.Eenkleinonderzoekweesuit,dathiervaneen bemonsteringsfout
sprakemoestzijn \ weshalvedebetreffende drainreeksbijdeverwerkingvande cijfers
buiten beschouwing werd gelaten. Deplek op OW3,diezich in 1947door de sterke
capillaire opstijging onderscheidde van de overige plekken, deed dit ook in 1948(en
naarlaterbleekeveneensin 1949). Gemiddeld overalleproefvelden warendeverschillenin voorjaarsvochtgehalte, indroging entotale vochtleverantie tussen de drainsleuvenendemiddensderakkersrespectievelijk 31, 13en36mm.
Voorhetonderzoek naarverschillenincapillaireopstijgingwerdenvande 16 terreinenvan 1947er9 aangehouden. Deslechtegroeidergewassenwerdvaak veroorzaakt
doordatdeplekkenmeteenhoogzoutgehaltedezomeringingen,zonder nudirecteen
sterkecapillaireopstijgingtijdensdezomertedemonstreren.Somskwameninderdaad
zeer grote verschillen in capillaire opstijging op korte afstand voor. Deze ervaringen
warenin 1947ookalopgedaan.In 1948bleektevens- doordat demeesteplekken vijfmaalwerdenbemonsterd - dat hethier veelalomzeerbontegronden ging, waardoor
eenintensievebestuderingvandecijfers geenzinhad.
Een van demeestmerkwaardige onderzoekingen wasdemetingvan deverdampingover korteperioden.Opeenkaalterreinin deZuidwateringopWalcherenwerden op27,28en29Mei's morgens
(9.30uur)vijf monsters gestoken van delagen0-10en 10-20cm,terwijl op27Meibovendien 's middags (16.00uur) werd bemonsterd. De monsters werden getrokken uit 16boringen en er werd voor
gezorgddatplekvoorplekdeboringenopdetweedeenderdedagtussendeboringenvandeeerstedag
kwamen teliggen.De afstand tussen devijf monsterplekken onderling wasniet meer dan een meter.
Afgezien vaneenminimalestijginggedurendedeeerstenacht daaldehetvochtgehaltevoortdurend en
welgemiddeld 16 ± 1,7mm over 2etmalen.Dit wasveel,want devoorafgaande weken warenuitgesproken droog geweest, behoudens de 48 uur voor de eerste bemonstering, waarin ongeveer 9 mm
neerslagviel.Het vreemdstewasechter wel,dat deplekken zonder uitzonderingeenkleine ontzilting
1
Hierbijbleeknamelijk datopdebeideafwijkende plekkendeontziltinggedurendede voorafgaandewinter 13en55mmhadbedragen tegengemiddeld 170mmindeoverigedrainsleuven.Ditdeed het
vermoedenrijzen,datinhetvoorjaar deboringennietofnietallemaalindedrainsleufwaren verricht.
Ditvermoeden werdvrijwelzekerheidtoen bleek, dat devoorjaarsvochtvoorraad van devierplekken
in de andere drainsleuven varieerde van 315tot 319mm, terwijl de vochtvoorraad van de beide afwijkersmet267en273mmbinnen degrenzen(266-278mm)vande5plekkenbuitendedrainsleuven
vielen.
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(gemiddeld 5,2 ± 0,9 mm)tezien gaven. Menzouhaast moetenveronderstellen dat dedroge ondergrondwaterhadaangezogenuitde,doorderegenvandevoorafgaande dagenietsvochtigergeworden,
bovengrond.

Tenslottemoetnog eenproef worden vermeld diewerd genomen om de ontzilting in
de bovenste lagen van de grond te bestuderen. In 1946 en 1947 was gebleken dat gedurende dezomer invelegevallen onder in eenprofiel meerzout verdween dan bovenin. Deindruk werd gewekt dat dit verschil niet kon worden geweten aan verschillen in
uitzakking of aan storing van de waarnemingen door capillaire opstijging. De veronderstelling werd geopperd dat het ontziltend effect van de regen in de bovenste lagen
van degrond minder groot wasdan inde dieper gelegen lagen. Om een bewijs voor dit
vermoeden televeren werd op 18Augustus op een kale grond (een matig zware zavel,
die aan het oppervlak geen scheurvorming vertoonde) in de Zuidwatering op Walcheren een plek uitgezet ter grootte van 1 m2. Rondom dezeplek werden 20 boringen verricht, die allemaal afzonderlijk werden geanalyseerd. Vervolgens werd deplek zelf met
behulp van eengieterberegend met + 6mm. Daarna werd deplekafgedekt met asfaltpapier om verdamping tevoorkomen en het binnendringen van natuurlijke neerslag te
vermijden. Het beregenen werd op 19en 20Augustus's morgens herhaald, waarna op
20Augustus tegen de avond de plek werd bemonsterd (wederom 20 boringen, die afzonderlijk werdengeanalyseerd).Deresultaten van dezebemonsteringen staan in tabel
43vermeld. De B-cijfers deden terstond alvermoeden, dat de ontzilting onderin groter
wasgeweestdanbovenin,maardeberekeningen toonden dittenduidelijkste aan.
TABEL 43. Ontziltingsproef,Walcheren, 1948.Veranderingeninvocht-enzoutgehalte teweeggebracht
door een kunstmatigeregengedurende driedagen van 6mmper dag.
18-8-1948

Datum Date
Laag in cmLayer in cm

0-10
10-20
20-40

20-8-1948

18-8-1948

20-8-1948

A

B

c

A

B

c

W

z

W

z

22,2
24,7
24,5

0,04
0,08
0,14

2,0
3,3
5,9

24,7
27,8
26,3

0,03
0,05
0,08

1,1
1,8
3,1

3,11
3,46
6,86

0,006
0,011
0,040

3,46
3,89
7,36

0,004
0,007
0,022

TABLE 43. Desalinization experiment, Walcheren, 1948.Changes in moistureandsalt content caused
by a wateringduring threedays, theamountof waterbeingequaltoa rainfallof 18 mm.

De watervoorraad van delaag0-40 cm wasna deberegening met 12,8mm toegenomen. Er was 18mm water toegediend, zodat er nog eenwaterpassage mogelijk wasgeweestvan 5,2mm. Uitdezoutcijfers werd, infraaie overeenstemming met de genoemde
waarde, een waterpassage berekend van 5,3mm. In delaag 0-20 cmwas 7,8 mm water
opgeslagen. Door deze laag is dus 18-7,8 = 10,2 mm water gepasseerd. Uit de zoutcijfers werd voor dezelaagechter een waterpassage berekend van 2,6 mm, d.w.z. 25 %
van de werkelijke waarde. Voor de laag0-10cm (waarin 3,5 mm water was geborgen)
bedroeg de berekende waterpassage (1,6 mm) slechts 11% van de in feite opgetreden
waterpassage (14,5mm).
Nu mocht ook niet worden verwacht dat het regenwater na passage door de laag
0-10 cm (of zelfs delaag0-20 cm) reeds het zoutgehalte van het bodemvocht zou hebben verkregen. Deze veronderstelling was zelfs voor de wintermaanden - waarin de
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omstandigheden voor een sterke ontzilting van de toplagen veel gunstiger zijn- niet
verantwoord. In de zomermaanden waren de afwijkingen tussen de werkelijke waterpassage en de uit de zoutcijfers berekende waterpassage ongetwijfeld groter dan in de
winter, maar bovendien vielen dezeverschillenmeeropdoordevaakzeerhoge C-cijfers
van delaag0-10 cm,diehoogbleven,terwijl inde dieper gelegen lagen een daling optrad van de daar ter plaatse toch al lagere C-cijfers.
Ook indeliteratuur zijn nog welaanwijzingen tevinden, dieeen steun kunnen vormen voor de hierboven ontwikkelde gedachtengang. Zo vermelden DULEY en DOMINGO (1943) dat van een regenbui het eerste gedeelte veel sneller wegzakt dan de later
vallende regen. Mogelijk neemt van de soms korte maar intense zomerregens het snel
wegzakkende water, althans bovenin de grond, weinig zout mee. Dit zou overeenkomen met een mededeling van LAWES en GILBERT (geciteerd door BLOHM, 1926), dat
tijdens eenregenperiode het drainwater inhetbeginminder zout meevoert dan later.
In het algemeen bedroeg in 1948deindroging op begroeide gronden 60tot 100mm,
opplekkenmeteenmerkbarecapillaire opstijging was deindroging gemiddeld wat geringer. Op goed doorlatende, niet te laag gelegen, gronden werd een duidelijke ontzilting waargenomen. Op zeer veleplekken overheerste echter de capillaire opstijging de
vooral in Juli opgetreden ontzilting. De totale verdamping varieerde van ongeveer 2,3
mm per dag op de ontzilte plekken tot gemiddeld 2,8 mm voor de plekken met enige
capillaire opstijging. De regenval leverde op practisch alle plekken rond 75 % van de
totale verdamping. De zware regenval gedurende de laatste decade van Juni en de
eerste en tweede decadevan Juli leidde ook op begroeide gronden tot een grondwaterstandsstijging van 20tot hoogstens 50cm.
6. W A A R N E M I N G E N G E D U R E N D E DE Z O M E R VAN

1949

In 1949 verkeerde het zoutonderzoek in de eindphase. Er werden nog slechts 31
standaardplekken bemonsterd, waarvan er bovendien nog enkele afvielen, terwijl
voorts alleen de monsters van de ontwateringsproefvelden voor verwerking beschikbaar waren.
a. Standaardplekken
Van de 27 standaardplekken die tenslotte overbleven, lagen er 16 op SchouwenDuiveland, 6 op Walcheren en 5op Zuidbeveland. De bemonsteringen vonden plaats
in de tweedehelft van Maart en in delaatste dagen van September. Tabel 44geeft een
TABEL 44.
Maand
Decade

Brouwershaven
Decade
Month

Brouwershaven. Neerslag in mm gedurende de zomer van 1949.

Maart
II

in

April
I

II

Mei
III

I

II

Juni

in

I

II

Juli
III

I

II

Augustus
III

I

II

III

September
I

II

Totaal

in

20,9 1,9 26,2 5,2 18,6 6,4 10,6 39,1 12,0 8,6 0,0 0,6 45,5 1,0 23,0 21,5 9,3 7,2 36,9 19,4 313,9
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TABLE44. Brouwershaven. Precipitation inmm duringthesummer of1949,

/
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August
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/

// ///
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overzicht van deregenval zoals deze, gedurende de periode tussen de bemonsteringen,
op het station Brouwershaven werd genoteerd.
De indroging op deze27plekken bedroeg gemiddeld 59mm. De totale verdamping
was2,1 mm per dag,waarvan deregen bijna 75 % leverde. De capillaire opstijging bereikte op enkele plekken, reeds uit vorigejaren bekend om hun sterke capillaire opstijging, ooknuweerhogewaarden (tot 150mmen somsnogmeer).Tochwarener nog
7 standaardplekken, waar de afvoer van zout naar de ondergrond een eventuele capillaire opstijging had overtroffen. Hoewel geen bespreking van de afzonderlijke plekken
zal worden gegeven, is het toch vermeldenswaard dat bijvqorbeeld OB 3 evenals in
1947en 1948weer een sterkere indroging (121mm) vertoonde dan degemiddelde plek
en dat omgekeerd OB 10, evenals in vorigejaren, met een indroging van 10mm ver
beneden het gemiddeldebleef.
b. Ontwateringsproefvelden
Een deel van de in de herfst op deze proefvelden genomen monsters is tijdens het
transport naar Kampen verloren gegaan, zodat niet voor alle berekeningen het voile
aantal van zes proefvelden ter beschikking stond. Bovendien viel de herfstbemonstering zeer laat (eind October), hetgeen de bruikbaarheid van de cijfers niet ten goede
kwam, omdat deregenval in September en October waarschijnlijk deindroging van de
grond al enigszins had verminderd. De voorjaarsvochtvoorraad in de drainsleuven
TABEL 45. Ontwateringsproefvelden, Walcheren. Voorjaarsvochtvoorraad in mm in een profiel
van 80cm diep.

N o v a n het proefveld

OWl

1948

1947

Jaar
Drainsleuven

Akkermiddens

D r a i nsleuven

Akkermiddens

316

331

OW7

313

\283

259
280

222
294

281
OW10

368

327

Tear

Above and
under tile
drain

Midway
between
tile drains

1947

297
322

287
No. of observation field

293

255

269
OW9

260
353

300
294

270

230
336

325

Akkermiddens

260

256
363

386

Drainsleuven

261
230

278
OW5

Akkermiddens

289

273
273

290

Drainsleuven

1950

292

291
OW3

1949

356

297
Above and
under tile
drain

Midway
between
tile drains

1948

262
Above and
under tile
drain
1949

Midway
between
tile drains

288
Above and
under tile
drain

Midway
between
tile drains

1950

TABLE 45. Observationfields, Walcheren.Waterstoredinspringinmmintheupper80cmofa profile.
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wasinbeginMaartopviervandezesproefvelden groter,opeenproefveld gelijkenop
een proefveld (OW 9, met de zeer ondiepe drainsleuven) iets kleiner dan die in het
midden van de akkers. De indroging in de drainsleuven was in 4 van de 5 gevallen
hoger.Voor detotalevochtleverantiegold hetzelfde. Hoewelin demeestegevallenalleenhetverschilinvochtgehalteinhetvoorjaar werkelijk reeelwas,lagentoch degemiddeldenvan alleproefvelden weerindezelfderichtingalsin 1947en 1948.Het verschiltussen dedrainsleuven endemiddens derakkers invoorjaarsvochtvoorraad, indrogingentotalevochtleverantiewasrespectievelijk 36,8 en 14mm.
Een vergelijking tussen devoorjaarsvochtgehalten van de ontwateringsproefvelden
indeverschillendejaren (tabel45)toonde dat dezevochtgehalten nogaluiteenliepen.
Na dewinterswaarin af entoehogegrondwaterstanden voorkwamen (1946op 1947,
1947op 1948en 1949op 1950),was devochtvoorraad van de grond (berekend over
eenprofiel tot 80cmdiepte)tamelijk hoog.In hetvoorjaarryan 1947wasdezevochtvoorraad wat extra hoog, waarschijnlijk omdat aan de bemonstering eenzeer natte
periode voorafging. Na de droge winter van 1948 op 1949- waarin de grondwaterstandenopdemeesteplekkenlaagbleven- warendevoorjaarsvochtgehalten duidelijk
lager dan normaal. Het verschil tussen 1947en 1949bedroeg 51mm voor de drainsleuven en 38 mm voor de akkermiddens, d.w.z. bijna de totale indroging van een
nattezomer!

III. WAARNEMINGEN BETREFFENDE DE ZOUTEN VOCHTHUISHOUDING VAN G E I N U N D E E R D E G R O N D E N
GEDURENDE DE WINTERMAANDEN
1. DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

In gebieden die met zout water gei'nundeerd zijn geweest, is de uitspoeling van het
zout gedurende de wintermaanden 1 van veel meer belang dan de veranderingen, die
tijdens de zomermaanden in het zoutgehalte optreden. Weliswaar kunnen de weersomstandigheden gedurende de zomer de C-cijfers van de doorwortelde lagen zodanig
be'invloeden, dat de opbrengsten der gewassen hoger of lager uitvallen dan men op
grond van de in het voorjaar gevonden C-cijfers zou verwachten (VAN DEN BERG,
1950),maar hetistochvoornamelijk detijdens dewinter optredende ontzilting, diebeslist ofinzaai met eenbepaald gewasal dan niet verantwoord is.
Er moest dus naar worden gestreefd om de factoren die deze uitspoeling van het
zout beheersen, zo goed mogelijk teleren kennen. Uit het werk van ZUUR was bekend
dat de ontzilting van een bepaald perceelsgedeelte in belangrijke mate afhangt van de
ontwateringstoestand ter plaatse. Daarom werden in deeerste plaats telkenjare uitgebreide waarnemingen gedaan op zogenaamde ontwateringsproefvelden. Om wat meer
gebieden in het onderzoek te betrekken werd in herfst en voorjaar en soms ook nog
enigemalen daartussen eengroot aantal standaardplekken bemonsterd.Teneinde geen
waarnemingen ongebruikt telaten, werden ook de gegevens bestudeerd, diebij andere
bemonsteringen (zoalsvan gipsproefvelden) waren verkregen.
De grote, meestal in het voorjaar vallende, zoutkarteringen - opgezet terwille van
het verkrijgen van gegevens voor de inzaaiadviezen - werden uitgevoerd door de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Om reeds bij voorbaat ietsteweten over dete verwachten cijfers werden ook tijdens dewintermaanden van de bouwvoor vele monsters
genomen. Deze bemonsteringen werden, evenals enkele kleinere zoutkarteringen, met
eigen medewerkersverricht.
De stof is op dezelfde wijze ingedeeld als in hoofdstuk II: Aan elke winter waarin
waarnemingen werdenverricht(intotaalzes)iseenaparteparagraaf gewijd.
De samenvatting van deverkregen resultaten, alsmede een beschouwing over de betekenis van het onderzoek voor de kennis van de vochthuishouding van de grond gedurende dewintermaanden, zijn verwerkt in hoofdstuk IV.
2. W A A R N E M I N G E N V E R R I C H T G E D U R E N D E DE W I N T E R 1944 O P

1945

Zoalsin deinleiding werd gememoreerd, vielreeds voor of in dewinter van 1944 op
1945een aantal gebieden droog, sommige reeds in deeerste helft van November 1944,
andere pas in Februari 1945 (men zie vooral WESTERHOF, 1947). De drooggevallen
gronden, voornamelijk gelegen in West-Brabant, op Tholen, op Zuidbeveland en in
Zeeuws-Vlaanderen werden in het voorjaar van 1945 zo goed mogelijk bemonsterd.
De omstandigheden, waaronder deze bemonsteringen moesten worden uitgevoerd,
waren zeer ongunstig. Golden vlakna debevrijding voor vrijwel elkwerktalvan moeilijkheden, in dit speciale geval kwam hier nog bij dat zowel de sinds het voorjaar van
1

Gemakshalve wordt in dit hoofdstuk steeds gesproken van wintermaanden. De waarnemingen
begonnenechterindemeestegevallenreedsinSeptember ofOctober;zeeindigdenin Maart ofApril.
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1944bijeengebrachte hulpmiddelen (boormateriaal, laboratoriuminventaris), als ook
devoorhetzoutonderzoek opgeleidepersonennoginKampen,datwilzeggeninbezet
gebiedendusonbereikbaar, waren. MenbeschikteinZuid-Nederlandslechtsoverde
ervaringen neergelegd in de „Voordrachten overzoutegronden"(indruk verschenen
in1946).
Het spreekt vanzelf dat, gezien de omstandigheden waaronder moest worden gewerkt, de bemonstering van dieper gelegen lagen niet aan de orde kon komen. Het
wekt reeds verbazing dat men er in is geslaagd om, ondanks alle moeilijkheden, een
grootaantal bouwvoormonsters tenemenenteonderzoeken.
Bestuderingvandegevonden cijfers leerdeterstond dat deontziltingvan debouwvoor bij een goede ontwatering in een natte winter zover kan voortschrijden, dat de
inzaai van verscheidene landbouwgewassen mogelijk is. Zo vertoonden van de 668
monsters,dieinMaart 1945vandelaag5-20cmopTholenwerdengenomen,er52%
een C-cijfer tussen 0en 3,1.In de groep van 3,1 tot en met 6,0vielen 24 % en in de
groep6,1totenmet 10,0,17% vandeC-cijfers. Slechts7%vandemonstershadeen
C-cijfer hogerdan10,0.
Nu waren de weersomstandigheden gunstig geweest. In Augustus had het op het
eilandTholen staandewater,behoudenseenenkeleuitzondering,nogeenC-cijfer bovende20,jameestalzelfsbovende25. Ongetwijfeld zullendeSeptember-enOctoberregensditinundatiewater almerkbaar hebbenverdund,want overdezetweemaanden
bedroegdegemiddelderegenvalvoorZeeland- regencijfers vanTholenzijnvoordeze
periodenietbeschikbaar- 196mm.DaarnavielinZeeland totaan debemonsteringsperiode in Maart 1945nog 320mm neerslag (ruim 100mm meer dan normaal). De
poldersdieheteerstdroogvielenhebbennogvrijweltenvoilevandezeregen(waarvan
155mminNovemberviel)kunnenprofiteren.Van54monstersafkomstig uiteenzestal
polders dat in November reeds droogviel, hadden slechts tweemonsters een C-cijfer
boven 3,0. De grond in de polder Poortvliet daarentegen kwam, al naar gelang de
hoogteligging,tussenbeginDecembereneindFebruari bovenwater;hierhadden dan
ook72vande82monsterseenC-cijfer boven3,0.
In het algemeenvielendejongstepolders- diehethoogstzijn gelegen- het eerst droog. Enerzijds
omdat er vaak slechts een dunne laag water op het land stond, anderzijds omdat dit water door afspuiengemakkelijk konwordenverwijderd. In deoudepolders stondveelalwatmeer water, waarvan
bovendienmeestaleengedeeltedoorgemalenmoestwordenuitgeslagen.Verdeeldemendepoldersop
Tholen volgens hun ouderdom in enkele groepen, dan kwam een vrij duidelijk verband naar voren
tussen dezeleeftijdsgroepen enhet gemiddeldeC-cijfer datbinnen elkegroepinhetvoorjaar van 1945
indelaag5-20cmwerd aangetroffen.

OpZuidbeveland werdhetdroogleggen van degei'nundeerdepolders somsbemoeilijkt door devernielingen,diedeDuitsershadden aangericht en ookhier veroorzaakten vertragingen in het droogvallen uiteraard een geringere ontzilting. Zo lag in de
polderHoedekenskerke,dieeerstin Februari 1945 geheeldroogkwamenwaarpasin
Maart het normalewinterpeil werd"bereikt, slechts 1% van deC-cijfers beneden3,1.
27%vandeC-cijfers behoordetotdegroep3,1totenmet 6,0,59%lagtussen 6,0en
10,1 en 13%kwamdaarnogbovenuit.
Overigenszijn degegevensvan dezezoutkarteringen niet zeerintensief bestudeerd.
Inhetbeginontbrak hiervoor degelegenheidenlater stonden zoveeldoor de schrijver
zelfverzameldecijfers ter beschikking, dat van een diepgaande studievan dit oudere
materiaalweinignutkonwordenverwacht.Hetwasinelkgevalduidelijk datreedsin
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een natte winter de ontzilting zover kon vorderen, dat op veruit de meestepercelen de
inzaaivan gewassen verantwoord was.
3. W A A R N E M I N G E N V E R R I C H T G E D U R E N D E DE W I N T E R 1945 O P

1946

Indeherfst van 1945werdenindeeersteplaats negen ontwateringsproefvelden in observatiegenomen.Voortsstondenterbeschikkingdegegevensvan85standaardplekken,
waarvan er 37 waren gelegen op Schouwen-Duiveland, 16 op Overflakkee en 16 op
Zuidbeveland. De overige lagen verspreid over Voorne-Putten, Tholen, Noordbeveland enWalcheren. Een gedeeltevan de standaardplekken werd behalve indeherfst en
in hetvoorjaar ook gedurendedewinternogeen ofmeermalen bemonsterd. Bovendien
werden de bemonsteringen van de standaardplekken indeWillem-Annapolder (Zuidbeveland) nog aangevuld met enige gegevens betreffende grondwaterstanden, doorlatendheden e.d.
Aan het cijfermateriaal werden nog toegevoegd: de gegevens van enige gipsproefveldenenvan enkelevastemonsterplekken aangelegd voor het onderzoek op uitwisselbare kationen.
Ten slotte werd van een groot aantal plekken gedurende de winter regelmatig de
bouwvoor bemonsterd om het verloop van de voor de inzaai zo belangrijke C-cijfers
van deze laag te kunnen volgen. Ook deze cijfers leverden, tezamen met de gegevens
van de omvangrijke zoutkarteringen, waardevol materiaal.
De bemonsteringen tot 80 of 100 cm diepte die in deze en in de volgende winters
werden uitgevoerd, boden mogelijkheden tot bestudering van de vochthuishouding
van debemonsterde plekken en proefvelden.
Deze winterwaarnemingen waren evenwel minder gemakkelijk te interpreteren dan
de gedurende dezomermaanden verkregen gegevens.
Ten dele golden voor beideperioden dezelfde bezwaren,zoalsongeschiktheidvan de
grond om W- en Z-cijfers te berekenen, te lage C-cijfers of te grote veranderingen van
het C-cijfer in de onderstelaag van het bemonsterde profiel gedurende het tijdvak van
waarneming. Laatstgenoemd bezwaarwasvoor dewintermaanden zelfsalgemener dan
in de zomer.
Anderzijds bestonden er ook specifieke winterproblemen. In de berekeningen opgezet aan de hand van zomerwaarnemingen vormde de verdamping van grond -+-. gewas
de sluitpost. 'sWinters trad ten gevolge van de verslemping op vele plekken bovengrondse afvoer op. In dergelijke gevallen werd de onbekende in de waterbalans gevormddoor desomvan verdampingen bovengrondse afvoer. Dank zijplekken zonder
bovengrondse afvoer kon een inzicht worden verkregen in de verdamping. Deze bleek
redelijk goed overeen te stemmen met de verdamping van een vrij wateroppervlak zoalsdie door de Dienst der Zuiderzeewerken wordt bepaald. Zo gelukte het de verdamping van de grond te schatten waardoor ook de grootte van de bovengrondse afvoer
kon worden bepaald.
Een andere moeilijkheid leverden de plekken waar een groot deel van de neerslag
boven 80 a 100 cm diepte in zijwaartse richting door de grond werd afgevoerd. In
hoofdstuk Iisuiteengezet dat dan deberekening van de neerwaartse waterpassage niet
geoorloofd is.Wordt dezeberekening toch uitgevoerd - van eendergelijke handelwijze
zijn in de volgende paragrafen wel eens voorbeelden gegeven - dan klopt de waterbalans niet. Langzamerhand leerde de ervaring welke profieltypen bruikbaar waren
voor het opzetten van berekeningen enwelkeniet. In het algemeen leverdenjonge polders en kreekruggronden in de oudere polders in dit opzicht geen moeilijkheden, mits

men geen berekeningen opzette voor plekken die vlak bij een drainreeks of een sloot
waren gelegen.
Diepgaande beschouwingen zijn alleen opgezet voor plekken waar de zijwaartse
waterbeweging de berekeningen niet of nauwelijks stoorde. Teneinde de chronologischeopzetvanhetbetoogniet alteergteverstoren zijn deargumenten voor de toelaatbaarheid der berekeningen (diesomspas in een volgende waarnemingsperiode werden
verkregen) niet gevalvoor gevalapart vermeld.
a. Ontwateringsproefvelden
De in de herfst van 1945aangelegde ontwateringsproefvelden verdienen niet zozeer
de aandacht omdat zezoveel gegevens opleverden, want dit was in genen dele het geval, maar welvanwege delering dieeruit kon worden getrokken voor volgende jaren.
In deeersteplaats waren de overwegingen dietotdeopzet van dezeproeven leidden, minderjuist.
Op grond van deervaringen,opgedaan bij vorigeoverstromingen,wasteverwachten datdeontwateringvandein 1944metzoutwatergeinundeerdegrondenhezwarenzouondervinden.Hiermedeisdan
nietbedoelddeschadeontstaan doorhetdichtslibbenvangreppelsensloten- welkeschade,behalveop
Walcheren, nergens eenverontrustende omvanghad aangenomen- maar deachteruitgang indeontwateringten gevolgevanhet structuurvervalvan degeinundeerdegronden.Eveneenswasbekenddat
degroteplassen die'swinters,reedsbetrekkelijk kortnadat deontzilting is begonnen,opgeiinundeerd
land plegen teverschijnen, eengevolg zijn van hetondoorlatend worden vandebouwvoor ofdelen
daarvan.
In 1945werd echter tijdens dehevigeMeiregensgeconstateerd, datopheteiland Tholen sommige
drainstroebel,slibhoudend waterafvoerden. Bovendien Weekbijhetgravenvanprofielkuilen, dat tot
vrij verbeneden debouwvoor dewanden vanscheuren soms bedekt waren meteenlaagje vetslib.
Dezewaarnemingenleiddentotdeveronderstelling,datdeontwateringvandegeinundeerde gronden
niet alleen zouverslechteren door hetstructuurverval vandebouwvoor, maar ookdoor het dichtslibben van drainsenvan drainsleuven. Ja,zelfswerdeenalgemeneverminderingvan dedoorlatendheidvandeondergrond nietondenkbaar geacht.
Opbasisvan dezewaarnemingen en overwegingen werdhetuitgangspunt voor deproef:hetbestuderen vandewijzigingen indewaterhuishouding vandeondergrond. Dituitgangspunt was minder
gelukkig.Inderdaad werd deafzetting van slibinde drainstengevolgevan deinundatieenigszinsvergroot.Inincidentelegevallenkwamenzelfsverstoppingen voor.Inhetalgemeenwasechter deachteruitgang indeafvoercapaciteit van dedrainsteverwaarlozen (men ziehiervoor SIEBENenVELDMAN).
Bijnader onderzoek Weekdatde-slibfilmpjes op dewanden vanscheuren nooiteendiktevanenigbelangbereiktenendatzijzekernimmertotverstoppingvanscheurenaanleidinggaven.
Hoeweldusbijdeopzetvandeproeven van inhetalgemeen onjuiste praemissen werduitgegaan en
hoewelditspoedigwerdingezien,zijnindevolgendewintersoortgelijkeproefvelden - ineenverbeterdevorm- aangelegd, diejaren langhebben dienst gedaan. Het Weeknamelijk datzodanige proeven
zeerwaardevolleinlichtingen konden verschaffen over dewaterhuishouding vandegrond, ook indien
de ontwateringstoestand vandebetrefTende terreinen geen nadelige invloed vandeinundatie ondervond.
Deoorspronkelijke opzetwas,om:
1. Metbehulp vandagelijkse grondwaterstandswaarnemingen nategaan ofin, tenaanzien van de
regenval,vergelijkbare perioden voor ennadewinter verschillen indieptevan hetphreatisch vlak
konden worden geconstateerd. Ookwerden dagelijks eventuele drainafvoeren gemeten,zodatde
correlatie tussen grondwaterstand en draindebiet - eenverband datbijvoorbeeld zeker afhankelijk moestzijnvandestructuurverslechtering van deondergrond- kon worden bestudeerd.
2. Voorennadewinterdoorlatendheidsmetingenuittevoeren,omtezieninhoeverredepermeabiliteitvandegrondgedurendedewinterzou verminderen.
3. Dealdus verkregen gegevens nogaantevullen door voor enna dewinter opde proefterreinen
grondmonsterstenemenendezeevenalshetopgevangendrainwateropzoutgehalteteonderzoeken.
Combmatie vandeze gegevens moest, redelijkerwijs gesproken, alle inlichtingen verschaffen die
voorhet verknjgen vaneeninzichtindeachteruitgang van deontwateringstoestand wenselijk waren.
Alkon dan om debovengenoemderedenen dezeachteruitgang nietworden geconstateerd, deverkregengegevenswarenbelangwekkend genoeg.
Ookaan deuitvoeringvandeproeven kleefden moeilijkhedenenbezwaren.Indeeersteplaatstreft
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men in de oudste polders (net Oudeland van KUIPERS, 1948)op tal van plaatsen geen drainage aan,
waardoor velepercelen alsproefterrein moestenuitvallen.In detweedeplaats kwamen op overigens
geschiktepercelen nogaleenssamengesteldedrainagesvdor,waardoor debietmetingenvanelke drain
apart nietmogelijkwaren.Voortslagenveleeinddrainsslechtszoweinigbovenslootpeil,datkon worden verwacht, dat reeds bij eenmatigeregenval de drains onder water zouden uitmonden, waardoor
afvoermetingen zeerbezwaarlijk zouden worden.

OpTholenwerdeenvijftal proefvelden uitgezocht.Dewaarnemingenwerdenopdit
eilanddoor de proefveldhouderszelfverricht,hetgeennietaltijd opbevredigendewijze
geschiedde,zodat dezeproefvelden verderbuitenbeschouwingkunnen blijven.
Op Schouwen-Duiveland werden vier proefterreinen in observatie genomen. Hier
werden dewaarnemingen door eigenmedewerkersverricht zodataan althansdrievan
devierproefvelden voldoendeaandachtkonwordengeschonken.
De wijze waarop de waarnemingen en metingen werden verricht, zijn voor het grootste deel in
hoofdstuk Ivermeld.Enkeleaanvullendegegevensmogenhiernogworden medegedeeld.
Degrondwaterstanden werdengemeten op demiddensvan drienaast elkaar gelegen akkers, in de
beide tussengelegen drainsleuven en op een afstand van de drains gelijk aan \ van de akkerbreedte.
Het gebied dat door elkereeks werd ontwaterd, was bekend. De grondwaterstanden werden na een
omrekeninggenoteerdincmbenedeneendenkbeeldighorizontaalmaaiveld,waarvandehoogteligging
gelijkwasaandegemiddeldemaaiveldshoogte.Dezeherleidingwas nodigomdegemeten grondwaterstanden onderlingvergelijkbaar temaken.Storendeongelijkmatigheden vanhetmaaiveldwerdenzodoendeweggewerkt, waardoor bijvoorbeeld dehangkrommeneen regelmatiger verloop kregen,zoals
intabel46naarvorenkomt.
TABEL46. Willem-Annapolder, Zuidbeveland, 1946. Hangkromme nabij standaardplek WA4
op 28-2-1946
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TABLE 46. Willem-Annapolder, Zuidbeveland, 1946.Groundwatertables near samplingspot WA 4 on
28-2-1946
Opdeproefterreinen werdenmonstersgestokenmiddenopeenakker,ineennaastgelegen drainsleuf
enopdehalveafstand tussendezebeidepunten.

Hoewel het niet de bedoeling is om de op deze proefvelden verkregen gegevens in
extensotebespreken- deproefvelden vandevolgendejarenleverdenbetermateriaal verdienenenkelevandeaardigstewaarnemingen tochwelvermelding.
Heteersteproefveld, OS1,wasgelegenindepolder Oosterland.Degrondsoort was
zware zavel, die naar beneden toe lichter werd, zodat op een diepte van 1,50 m de
gronduitlichtetotzeerlichtezavelbestond.Dedrainreeksenlagenop 12 mvanelkaar
en,op 60 mafstand vandesloot,opeendieptevan ± 95 cm.
Degrondwaterstanden lagenvrijwel degehelewinter opeendieptevan80a 100cm
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beneden hetgemiddeldemaaiveld.Hetperceelwerdbemonsterd op7December 1945
en op 14Maart 1946. In verband metdeeigenaardigeverdelingvanhetzout over het
profiel - een punt dat nog nader aan de orde komt - is de berekening van de neerwaartsewaterpassage niet geheelverantwoord. Zoalsinhoofdstuk I werdvermeld,is
eendergelijkeberekeningalleengeoorloofd indienvoorhetgemiddeldeC-cijfer vande
waterafvoerende laageenbetrouwbarewaardekanworden becijferd.
In het onderhavige gevalbedroeg het C-cijfer in delaag 60-80cmten tijde van de
eerste bemonstering 1,9 en bij de tweede bemonstering 4,4.Dezecijfers waren weliswaarwatlagerdanvooreennauwkeurigeberekeningvandeneerwaartsewaterpassage
wenselijkwas,maarzelagenniettevervanelkaarzodathetwerkenmeteengemiddeldewaardegeoorloofd leek.Tengevolgevandebijzondere verdelingvanhetzout over
hetprofiel wasditberekendegemiddeldeC-cijfer echterwellichtlagerdanhet werkelijke gemiddelde. Mogelijk iszodoende voor de neerwaartse waterpassage eenenigszinstegroteenbijgevolgvoordeverdampingeenwattelagewaardegevonden.Overigensstoordedefouthetbetoognauwelijks,zodathierondertochdeberekende- endus
wellichtnietgeheeljuiste- cijfers zijnweergegeven.
Deontziltingindeperiodetussendebemonsteringsdata bedroeg,uitgedruktinmm
waterpassage,vooreenprofieltot80cmongeveer 175.Deneerslaginhetzelfde tijdvak
wasslechts ongeveer 20mmhoger. Devochtvoorraad inhetprofiel wasop 14Maart
een 14mmlagerdan op 7December. Ditvochtverlieskon eengevolgzijn vanindroging,vanuitzakking ofvan beide,voor deberekening van deverdamping maakte dit
geenverschil.Dezeverdamping( + eventuelebovengrondseafvoer) bedroegdusminimaal20+ 14= 34mm.Hoeweldebouwvoornogalverslemptwas- degrondwasgedurendedezomerenigszinsverkruimelddoorbewerkingmeteenwiedmachine- kwam
door devlakkeliggingvan hetproefveld bovengrondse afvoer nietvoor, althans niet
overgroteafstanden. Dezewaarnemingwerdbevestigddoor deontziltingindedrainsleufendezoutgehaltenvanhetdrainwater.Doorhetontbrekenvaneenmonster kon
dewaterpassageindedrainsleuf nietprecieswordenberekend,maar hetwastochwel
duidelijk datdezewaterpassage nietveelgroter wasgeweestdan midden opde akker.
Bovendiendaaldehetzoutgehaltevanhetdrainwater regelmatigvan ± 8tot ± 5,5g
NaCl perliter.SlechtsenkelemalenwerdeenbuitensporiglaagC-cijfer (2,0a2,5)van
hetdrainwater gevonden,hetgeenkonwijzen opbovengrondsetoevoernaar dedrainsleuf; de drainafvoer bedroeg dan 2,5mm per dag, tegen maximaal 1,5 mm bij normale C-cijfers.
Twee merkwaardige waarnemingen Verdienen nog vermelding. In de eerste plaats
eenvoorditproefveld hogeafvoer van2,5mmperdagop 12Januarimeteennormaal
(dus niet onverwacht laag) C-cijfer. Deze zelfde waarneming werd gedaan op het
proefveld OS 3. De verklaring is waarschijnlijk de volgende: Na de vrij langdurige
vorstperiode van begin Januari was het verslempte oppervlak van de grond stuk gevroren endaardoor gedurende korte tijd wat doorlatender dan voordien. De grondwaterstanden stegendiedagtoteen,voor ditproefveld, ongekende hoogte(70cmbenedenmaaiveld).
Dezewaarnemingverklaart veel.Delageentamelijk constante grondwaterstanden
werden kennelijk veroorzaakt doordat de bouwvoor het water maar zeer langzaam
doorliet. Nu werd ook begrijpelijk dat dedrains welzeerlangdurig, maar nooit veel
tegelijkafvoerden: debouwvoorfunctionneerde alsregulator.
Voorts was ook dezoutverdeling over het profiel op 7December merkwaardig. In
delaagvan0-10 cmwashet C-cijfer beneden 2,het steegdan tot bijna 12in de laag
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van 2(M0 cm om daarna weer tedalen tot ongeveer 2in delaagvan 60-80cm. Een
dergelijkeopvolgingvanC-cijfers werd welvaker gevonden (ook OS 2vertoonde dit
verschijnsel, zij het in mindere mate) enzij werd veroorzaakt door de, gedurende de
zomer,opgetreden verzoutingvan debovenstelaag.Maar hoemoesthetlage C-cijfer
indelaagvan60-80cmwordenverklaard?Wasdittendeleeengevolgvande bijzondere inundatiegeschiedenis van dit perceel? Het terrein lag namelijk op 27 cm +
N.A.P. en had in de winter 1944 op 1945enkele maanden boven water gelegen, gedurende welke maanden een merkbaar zoutverlies kan zijn opgetreden. Hadden
bovendien dezwareregensvan Mei 1945nogontziltend gewerkt? Het wasniet meer
nategaan.
Het tweede proefveld, OS 2, lag in de polder Vierbannen. De grond bestond uit
lichtezavel,naarbenedenovergaandinvrijzwareklei,waarondero p l m a l , 1 5 m een
kgoed doorlatende veenlaag begon, die zich in elk geval tot minstens 1,50 m diepte
voortzette. De drainreeksen lagenopafstanden van 14menophetproefveld lagende
reeksen,op60mafstand vandesloot,respectievelijk42en52cmdiep.
Degrondwaterstanden stegen opditproefveld onder invloed vanderegenval afen
toetotindebouwvoor,eenmaalzelfstotbijna aanhetmaaiveldtoe.Hetperceelwerd
bemonsterd op 13 December 1945 en op 25 Februari 1946. De waterpassage in de
tussengelegenperiodebedroegvoordelaag0-80cmongeveer 160mm,bijeenregenval
van 180mm.OverigenszalomdezelfderedenalsbijOS1 werdgenoemd,deze160mm
welwat tehoogzijn berekend. Dedalingvan devochtvoorraad in degenoemde laag
wasteverwaarlozen (3mm).Vandeneerslagisdusminstens20mmnietin degrond
gedrongen.
Drainwater kon pas worden opgevangen na devorstperiode in de eerste helft van
Januari.Voordienkon deenigszinsdichtgeslibde sloot hetwater nietsnelgenoegverwerken zodat de drains vrijwel permanent onder water lagen. De gemeten afvoeren
warenzonder uitzonderingzeergering(0,7mmperdagmaximaal)enhetzoutgehalte
van het drainwater daalde tussen eind Januari en half Maart nauwelijks (van 5,4 tot
4,8gNaCl perliter).
Het derde proefveld, OS 3,lag evenals OS 1in de polder Oosterland. Het perceel
bestond uitmatigzwarezavelnaar beneden overgaand inzelfsvoor Zeeuwseomstandighedengrofzand.Deafstand tussendedrainreeksen bedroeg 18,5menop60mvan
deslootlagendebeschouwdedrainsop64en76cmdiepte.
Degrondwaterstanden stegennimmerhogerdan tot ongeveer40cmbenedenmaaiveld.Hetproefveld werdbemonsterd op 12December 1945enop 14Maart 1946.De
neerwaartse waterpassage in detussengelegen periode werd op ongeveer 110mmberekend,waarvan een 12 mmvoor rekeningvanuitzakkend waterzou kunnen komen,
indien wordt aangenomen dat het vochtverlies niet door indroging was veroorzaakt.
Dezeberekendewaterpassageisaanmerkelijklagerdan deneerslag,dieruim 190 mm
bedroeg. Watertransport in zijwaartse richting waardoor de berekening van de neerwaartse waterpassage zijn waarde zou kunnen verliezen was, bij grondwaterstanden
diemeestalbeneden 60cm onder maaiveld lagen, niet tevrezen.Deverdamping kon
indebeschouwdeperiodenooit grootzijn geweest- omdegedachtentebepalen, niet
veelmeerdan ± 35mm- zodat slechtsdeveronderstelling resttedat een belangrijke
bovengrondseafvoer (indeordevan ± 55mm)moesthebbenplaatsgevonden.Ditwas
inderdaad het geval. Het terrein, dat met de wiedmachine was bewerkt, verslempte
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sterk ener stroomdezoveel slibhoudend water over het oppervlak naar desloot,dat na
December de half dichtgeslibde sloot het water niet meer kon verwerken, zodat de
drainmondingenvrijvaak onderwater kwamen.
De drains voerden op de dagen dat ze boven water lagen niet meer dan 0,5 mm per
dag af. Het zoutgehalte van het drainwater was in het begin ongeveer 2,8 gNaCl per
liter en aan het einde van de waarnemingsperiode was het na een tussentijdse stijging
tot 3,2 weer tot 2,8 gedaald. Slechts twee voor dit proefveld grote afvoeren (1 mm per
dag) werden gemeten, beidemeteenC-cijfer van ongeveer 1.De drainafvoer vlak na de
vorstperiode kon niet worden gemeten (bij een op dit terrein verder nooit waargenomen grondwaterstand van 35cm)maar op 14Januari wasdeafvoer nog 1,5 mm met
een normaal C-cijfer van 3,2.
Het proefveld OS 3vertoonde dus - en zelfs in versterkte mate - hetzelfde beeld als
OS 1. Een verslempt oppervlak (in de laag van 2-4 cm bedroeg het porienvolume 32
%!) voorkwam hoge grondwaterstanden en grote draindebieten. De vorstperiode had
eengunstigmaar kort durend effect op dedoorlatendheid van de bouwvoor.
De hoge grondwaterstanden na de vorstperiode daalden snel. Slechts boven een der
drains bleef de grondwaterstand hoog en wel tot de laatste dag waarop werd waargenomen (21 Maart). Even werd gemeend dat de drainreeks verstopt was geraakt, maar
dedebieten bleven gelijk en degrondwaterstanden op denaastliggende akkers daalden
ook normaal. Vermoedelijk was de grondwaterstandsbuis zelfverstopt geraakt.
De overige proefvelden, een op Schouwen en drie opTholen,gaven geen aanleiding
tot commentaar, mede door de onvolledigheid van dewaarnemingen. In elk geval kon
een achteruitgang van de ontwateringstoestand nergens met zekerheid worden geconstateerd.
b. Standaardplekken
In totaal werden 85standaardplekken bemonsterd (tot 80cm; alsmedenog een vijftalplekken, dat alsstandaardplek dienst kon doen. Van deze90plekken vielen er enige
af omdat de grond reeds te ver was ontzilt, waardoor geen betrouwbare berekeningen
meer konden worden opgezet. Op enkele andere plekken liet de venige bodem de omrekening van A- en B-cijfers op W- en Z-cijfers niet toe. Bovendien waren van enkele
plekken de cijfers minder bruikbaar doordat de herfstbemonstering wat te vroeg had
plaatsgevonden.
Alvorens een bespreking van de op de standaardplekken verkregen gegevens aan de
orde te stellen, zullen hieronder eerst enigecijfers volgen betreffende de neerslag in de
waarnemingsperiode 1945op 1946(tabel47).
Indien, bij wijze van orientering, eerst degemiddeldecijfers van deeilanden waar de
meesteplekken op lagen worden vergeleken, dan blijken deze gegevens elkaar niet zoveel te ontlopen. De gemiddelde regenval was voor de drie eilanden, althans over de
beschouwde perioden, vrijwel gelijk en wel 300 a 320 mm. De gemiddelde ontzilting,
uitgedrukt in mm waterpassage (aangenomen dat deze verticaal was), was op Overflakkee rond 200 mm, opZuidbeveland ongeveer 190mmenopSchouwen-Duiveland
ruim 165mm.
Hoewel dezegemiddelden dus eenredelijke overeenstemmingvertoonden, bleken de
verschillen tussen de diverse standaardplekken groot te zijn; zo groot dat ze niet uitsluitend aan de onnauwkeurigheid van demethode konden worden geweten. Deze ver-
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TABEL 47. Neerslag in mm gedurende de ontziltingsperiode 1945 op 1946
M a a n d Month

Augustus 1945. . .
1945. . .
1945. . .
September 1945. . .
1945. . .
1945. . .
October 1945. . .
1945. . .
1945. . .
November 1945 . . .
1945. . .
1945. . .
December 1945. . .
1945. . .
1945. . .
Januari
1946. . .
1946. . .
1946. . .
Februari 1946. . .
1946. . .
1946. . .
Maart
1946. . .
1946. . .
1946. . .
April
1946. . .
1946. . . .
1946. . . .

Totaal (Total)

Decade Decade

Dirksland

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

45,7
4,4
8,8
7,7
12,7
84,3
3,3
3,8
19,0
20,7
6,3
7,6
17,6
8,7
38,4
4,5
11,7
22,5
39,6
5,9
27,0
2,3
0
36,9
3,0
6,3
72

455,9

Noordgouwe

35,2
11,5
27,1
12,9
13,2
102,1
3,4
2,8
25,6
24,2
6,8
8,5
17,5
13,5
30,7
5,4
17,7
23,4
52,3
4,3
37,8
6,4
0
45,5
4,2
4,8
14,3

551,1

Thole»

Wilhelminadorp

42,9
9,0
9,5
4,1
3,1
79,5
2,4
0,9
34,0
24,9
0,6
7,3
23,2
11,9
45,2
10,0
14,8
22,8
73,8
3,7
38,5
4,6
0
37,3
4,5
10,7
10,9

25,7
9,3
16,3
7,5
8,9
78,1
0,9
2,9
23,0
31,6
6,1
7,3
22,4
9,9
36,0
6,9
21,3
25,2
62,6
6,7
31,6
2,2
0
50,6
2,2
8,5
14,4

520,1

•

518,1

TABLE 47. Precipitation in mm duringthe desalinizationperiod 1945/1946

schillen konden aanvankelijk slechts ten dele worden verklaard. Voor zover de gedachtendiebijhetzoekennaarverklaringen opkwamendemoeitevanhet formuleren
waard leken, zijn zein onderstaand overzicht van de onderzochte standaardplekken
opgenomen.
Devier plekken op Voorne-Putten werden bemonsterd op 1 November 1945en in
delaatsteweekvanApril 1946. Dezevoorjaarsbemonsteringwaszolaatdatnietmeer
wasnategaan ofeen,enzoja, welkgedeeltevan de298mmregen nodigwasgeweest
omdevochtvoorraadvandegrondopwinterpeiltebrengen.Degrondwasnamelijkin
April reeds een40mm droger dan in November, welk verschil, althans ten dele, aan
verdamping moet worden geweten. Dewaterpassage werd berekend op ongeveer 160
mm,maar gezien delageC-cijfers van hetbodemvocht, ook onder in hetprofiel, was
deze berekening allesbehalve betrouwbaar, terwijl bovendien een meetbare capillaire
opstijging gedurendedemaand Aprilmogelijkmoetwordengeacht(tabel31).
Devraagkomtnaar voren,waar dat deelvan deneerslagisgebleven,dat niet door
de grond is weggezakt. Dit deel omvat 140 mm (neerslag-waterpassage) + 40 mm
(vochtverlies vandegrond,hetzijveroorzaaktdooruitzakking, hetzij door indroging,
hetzij door beide) = 180mm. Door dezeer late voorjaarsbemonstering ishet moei-
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lijk om te schatte hoe groot de verdamping is geweest, maar hetisnietwaarschijnlijk
dat deze 180mm ten voilezijn verdampt. Nu kan net zijn dat deberekeningvan dewaterpassage ontoelaatbaar was,hetisook mogelijk datbovengrondse afvoer is opgetreden. Decijfers enwaarnemingen waren indit gevalniet toereikend om in deze een uitspraak te doen.
Van de veertien voor verwerking in aanmerking komende plekken op Overflakkee,
bemonsterd omstreeks 18 October 1945 en omstreeks 9 April 1946, was het vochtgehaltevandegrondgemiddeldietsgedaald(5mm).De waterpassage bedroeg gemiddeld
200mm bij eenregenval van 300mm. Voor verdamping bleefdus over ± 1 0 0 mm, een
bedrag dat redelijk welmet deteverwachten waarde overeenkwam.
Interessante gegevens verschaften de standaardplekken op het eiland Tholen. Deze
plekken, vier in getal, werden bemonsterd omstreeks half Augustus, in het begin van
November en in het laatst van Maart. De regenval over deze gehele periode bedroeg
ongeveer 430mm. Het ismoeilijk om deverdamping over dit tijdvak te taxeren, maar
wanneer mag worden aangenomen, dat de in Augustus, September en begin October
gevallen regen nog voor een groot deel is verdampt, dan zal de verdamping wel bijna
200mm hebben bedragen. Voorts werd een 30mm neerslagbinnen profieldiepte in de
grond geborgen. Van de regen bleef dan nog ruim 200 mm beschikbaar voor neerwaartse waterpassage.
Nu vertoonden twee van de vier plekken in het geheel geen ontzilting. Tot aan de
November-bemonstering waseen kleine ontzilting opgetreden, diedaarna weer te loor
was gegaan (door diffusie vanuit de zoutere ondergrond?). Het W0.80-cijfer was na begin November ook nietmeerveranderd en bij devoorjaarsbemonstering wasde ondergrond droog. Het profiel wekte de indruk dat er, althans na November vrijwel geen
mm regendoor degrond wasgezakten dezeindruk, diedoor decijfers werd bevestigd,
moet weljuist zijn geweest. Op de droge ondergrond lag namelijk, met een scherpe
overgang, een bouwvoor, die de slechtste structuur vertoonde die men zich kon denken: een stopverfachtige brei. De sterke slibafzetting in de sloten rond de percelen
waarop de standaardplekken lagen, wees erop dat het bovengronds afgestroomde
regenwater ook nogheelwat slibdeeltjes had meegenomen.
Dergelijke percelen trof men op Tholen zeer veelaan. Toen dewinter inzette, waren
grotedelenvan Tholen reedsver ontzilt en spoedigna deeersteregenstrad een ernstig
structuurverval in.
De derde plek toonde nog enige waterpassage (40mm).Mogelijk washier de structuur door het gewas wintertarwe, dat trouwens door verslempingen wateroverlast nagenoegtegronde ging,noggedurende korte tijd voor altesterk verval behoed.
De vierde plek bleef met een ontzilting van een kleine 200 mm niet ver beneden de
geschatte maximale waterpassage. Deze plek lag op een voormalig weiland, dat, zoals
gebruikelijk, geen enkelteken van structuurverval vertoonde.
Een andere, hier niet verder besproken monsterplek (de „herfst"-bemonstering
werd op deze plek al in Juli uitgevoerd), had voor de inundatie kunstweide gedragen.
Ook hier geen aanwijzingen voor een verval van de structuur en ook hier een ontzilting (230mm) in debuurt van detheoretisch mogelijk geachte waarde.
De standaardplekken op Zuidbeveland vielenuiteen indriegroepen.Van tweeplekken in de Ierseke Moer werden de gegevens niet verwerkt, omdat het profiel geen berekeningen toeliet.Voortslagen erzesplekkenin deWillem-Annapolder; deze werden
bemonsterd ongeveer half Augustus,eind October, op 19November enrond 1 Maart.
Tussen half Augustus en eind October werd behalve een duidelijke verhoging van het

95
vochtgehalte een lichte ontzilting geconstateerd, hetgeen overeenstemde met waarnemingendieindezelfde periode op andereplekkenwerden gedaan. Ook bij de volgende
bemonsteringen was de grond steeds nog weer enigszins natter geworden. Zo werd
tussen22Octoberen 1 Maartvaneenregenvalvanbijna 330mmeen60mmindegrond
geborgen. Een gemiddelde waterpassage van nagenoeg 200 mm kwam dan ook wel
overeen met het maximum dat men had mogenverwachten. Aldezeplekken waren begroeid, vier ervan droegen een goed gewas lucerne en twee waren bezaaid met wintertarwe die eveneens goed stond; bovendien waren de plekken begipst. De combinatie
van deze factoren voorkwam nagenoeg alleverslemping van de bouwvoor.
Met betrekking tot de toeneming van het vochtgehalte van de grond met 60 mm,
moet nog wel worden opgemerkt, dat deze hoeveelheid niet nodig is geweest ter aanvulling van het vochtdeficit van de grond. Tijdens de Maart-bemonstering waren de
grondwaterstanden hoog, waardoor in deze 60 mm ongetwijfeld enig zakwater is begrepen.
De acht plekken in de polder Hoedekenskerke werden bemonsterd in de tweede
helft van Augustus, rond 23 October, op 30 November en omstreeks 12 Maart. De
cijfers vertoonden meer variatie dan dievan de Willem-Annapolder. Tussen de October- en de Maart-bemonstering viel ongeveer 350mm regen. Hiervan werd een 50 mm
gebruikt (hoofdzakelijk in de maand November) voor aanvulling van de vochtvoorraad in het bemonsterde profiel. De gemiddelde waterpassage van vijf van de plekken
was hoog, rond 200 mm. De overige drie hadden een gemiddelde waterpassage van
slechts 120 mm. Hoewel dit cijfer niet erg betrouwbaar was (de grond was reeds ver
ontzilt) bleek er toch wel uit dat er heel wat neerslag was „zoek" geraakt. Van verslempingwasop dezeplekken nietveeltebespeuren, zodat bovengrondse afvoer zeker
niet alleen de reden kon zijn van het deficit in de berekeningen en slechts de conclusie
restte dat zijwaartse waterbeweging binnen profieldiepte moet zijn opgetreden.
OpWalcheren lagenvijf plekken: driein het westelijk deelentweein de Grenadierpolder. Van de eerste drie werd er een bemonsterd op 12 November en twee op 14
December. De eindbemonstering viel voor alle drie op 25 Februari. De eerste plek
toonde een waterpassage van 117mm (bij 230mm regen), door de andere was gemiddeld 132mm gepasseerd bij eenregenval van 183mm. De veranderingen in het vochtgehalte van de profielen waren te verwaarlozen en de verslemping van het oppervlak
maaktebovengrondse afvoer waarschijnlijk.
De plekken in de Grenadierpolder werden meermalen bemonsterd en verdienen wel
wat extra aandacht. Beide lagen op niet gedraineerde percelen en waren reeds in de
winter van 1944op 1945drooggevallen (WESTERHOF, 1947).De plek Gr 1 was hooggelegen,verder ontzilt dan Gr 2en had in 1945een half gewas bieten opgebracht. Na de
bieten werd tarwe gezaaid. De grond had in September nog een vrij sterk gescheurde
bouwvoor. Het profiel zag er ten aanzien van de ontzilting gunstig uit. Gr 2lag lager
en was, althans bovenin, zouter dan Gr 1. Deze plek werd in de zomer van 1945 bezaaid met lucerne, die voor het grootste deel afstierf (dit was te verwachten bij een Ccijfer 20in delaag0-10 cm), kort na de opkomst. In Augustus werd opnieuw gezaaid
en het perceel ging dewinter in met een tweewassige slechtelucerne, diereeds vroeg in
hetvoorjaar van 1946geheel onder het onkruid raakte.
De bemonsteringen vonden plaats op 4 September, 6 November en 23 December
1945en op 24April 1946.De door dezebemonsteringen verkregen gegevens staan vermeldin tabel 48.
De verhoging van het vochtgehalte van de grond vond grotendeejs plaats voor 6
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November. (Tijdens deSeptemberbemonstering van Gr 1 zijn enkele monsters enigszinsingedroogd, zodat de61mmvochtverlies weltehoogzullenzijn.) Na 23Decemberdroogdedegrond opbeideplekkenmerkbaar in.
TABEL 48. Standaardplekken, Grenadierpolder,Walcheren, 1945op 1946.Vochthuishoudingvan de
plekken Gr 1en Gr 2 gedurende de wintermaanden.
Plaats van bemonstering

Waarnemingsperiode .

Gr2

Gr2

4-9-M5tot
6-11-'45

6-11-'45 tot
23-12-'45

23-12-'45 tot
24-4-'46

186

59

266

Gr 1

Regenval in mm . . .
Stijging vochtvoorraad
in mm

61

Neerwaartse waterpassage
in mm

38

34

4
41

35

Gr 1

Gr2

Place of sampling

Periodofobservation
Precipitationin mm

-37

-29

Increaseof moisture
in mm

59

139

Downwardwaterpassage
inmm

TABLE 48. Sampling spots, Grenadierpolder,Walcheren, 1945j1946. Moisture relationshipson the
spots Gr1andGr2 during the winterperiod.

Gr1 ontzilttereedsvoorNovembereenweinig.Wellichtkoneendeelvanhetregenwaterdoor descheurengemakkelijk totwegzakkingkomen.Derestvandeneerslagin
deze periode zal wel verdampt zijn. Op 6November had Gr 1al een enigszins verslempt oppervlak. De ontzilting was hier wat verder voortgeschreden dan op Gr 2,
maardevoornaamsteredenvoorhetstructuurvervalzalwelzijngeweesthetvelewerken in degrond terwille van debietenoogst envan het tarwe zaaien. Toch heeft ook
dezeplekin devolgendeperiode- evenals Gr 2- de,trouwens geringe, neerslag nog
kunnen verwerken, want dewaterpassage waszo hoog alsmen, gezien deregen, kon
wensen. Maar op 23December stonden op Gr 1 plasjes, dieallengsgroter werdenen
vandeneerslagdienaDecemberisgevallen,werdhetgrootstedeelbovengronds afgevoerd.DestructuuropGr2hieldhetbeter.Degeringereontziltingvertraagdehetoptredenvandeverslempingendelucernealsmedehetonkruidbelemmerdentezamende
bovengrondseafvoer zozeer,datnogeenwaterpassagevanbijna 140mmkon worden
geconstateerd.
Ten slotte resteren nog de standaardplekken op Schouwen-Duiveland. Voor zover
dezeplekken alwatlanger drooglagen,warenzeindemaand Augustusnogeensbemonsterd,^deoverige-20ingetal-werdeninAugustusofbeginSeptembervoorheteerst
bemonsterd.Tussendezebemonsteringendevolgendetrad eengeringeverhogingvan
devochtcijfers enreeds enigeontziltingin. Deherfstbemonstering vieltussen 27Septemberen6November;devoorjaarsbemonstering vondplaatstussen7en27Maart.
Gemiddeld voldeed deberekende neerwaartse waterbeweging in deze plekken niet
geheelaandeverwachtingen.Bijeengemiddelderegenvalvanrond300mmeneenvergrotingvandevochtvoorraad metruim 15 mmwaseengemiddeldewaterpassage van
ruim 165mm wel enigszins beneden de theoretisch mogelijke. Dat de waterpassage
plekvoor plek nogalvarieerde, kwamten deledoor deuiteenlopende bemonsteringsdata. Medehierdoor wasdeneerslag opdeverschillende plekken nogal ongelijk (van
256tot 356mm).Maarzelfsindiendezeneerslagverschillen inaanmerkingwerdengenomenenindienrekeningwerdgehoudenmetdegrotereofkleinere betrouwbaarheid
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van decijfers van elkeplek,dan nog bleven er markante verschillen in de berekende
waterpassagebestaan.Opeendeelvandeplekkenkondegeringewaterpassageworden
gewetenaanbovengrondseafvoer tengevolgevanverslempingvandebouwvoor.
Erisgetrachtnategaanwelkeomstandighedendeverslempingindehand werkten,
doch de pogingen om verklaringen te vinden voor de verschillen in structuurverval
waren niet bijzonder succesvol.Detoestand waarin degrond onder water ging(stoppel,wintervoor,tarwe,koolzaad)bleekgeenmerkbareinvloedtehebben:slechtsaldan
nietgescheurd graslandwasbeslistvrijvanstructuurverval. Oplichtegrondenleekde
verslempingietseerdertebeginnen,hoewelanderzijds talvanlichtegrondentoch nog
eenzeergoedeontzilting teziengaven.Er waseveneenseenflauweaanwijzing dat de
gronden diereedsinhetbeginvandewinterminderzoutwaren,wateerderverslempten. De enige waarneming die weinig twijfel liet, was dat grondbewerking voor of
tijdens dewinterdeineenstortingvandestructuur indehandwerkte.Er waseenplek
dieindeloopvandewinterwerdbegipstendezevertoondeeengoedeontzilting.
Overigens werd tijdens het onderzoek naar de oorzaken van de verslemping wel
duidelijk, dat het ondoorlatend worden van debouwvoor niet deenige oorzaak kon
zijnvandehierendaargevonden slechteontzilting.Ookdeontwateringstoestand van
depercelen speeldeeenrol.Ditwasteverwachten opdiepercelen,waar degrondwaterstand tot boven maaiveld steeg en water bovengronds tot afvoer kwam. Maar er
waren ook plekken, waar de ontwatering te wensen overliet, hoewel hier geen plasvormingoptrad.Ditwarenplekkenwaarten gevolgevanminderdoorlatendelagenin
de ondergrond hoge grondwaterstanden optraden, waarbij water door deveel doorlatender bovengrond wegstroomde naar greppels, drainsleuven of sloten. Uit doorlatenheidsmetingen wasgebleken dat dekleionder de in veleprofielen voorkomende
veenlagenveelalslechtdoorlatendwas.Hetveenzelfwas- althansalshetautochthoon
veen was- soms behoorlijk doorlatend, maar de op het veen liggende kleilaag was,
vooralinhetgevaldatdekleieenhoogpercentageafslibbare delenhadendelaagniet
vlak onderdebouwvoorlag,althansonderin slecht doorlatend.
De hiervoor genoemde waterbeweging in zijwaartse richting maakt berekeningen
overde„neerwaartse"waterbewegingontoelaatbaar,althansindienmenaandecijfers
conclusieswilverbinden metbetrekkingtotdehoeveelheid regendietijdenseenwaarnemingsperiode de grond is binnengedrongen. De cijfers kunnen natuurlijk nog wel
dienstdoenomdeontziltingssnelheidvanverschillendeplekkentevergelijken.
Ermogenogevenaanworden herinnerd (menzieverderhoofdstuk I)datdewaterpassage werd berekend met behulp van de meestal hoge C-cijfers van de laag 60-80
cm.Hetinzijwaartserichtingafgevoerde waterhadechter,vooralaanheteindvande
winter, eenveellager C-cijfer. Dientengevolge werd voor dewaterpassage eentelage
waardeberekend, indien een ondoorlatende ondergrond indebovenste 80cmvan de
grond eenzijwaartsgerichtwatertransport veroorzaakte.
Nu deden zich in het gei'nundeerde gebied verschillende mogelijkheden voor. Het
gemakkelijkste geval vormden de plekken die tot een behoorlijke diepte doorlatend
waren en die geen verslemping - en bij gevolg geen bovengrondse afvoer - te zien
gaven.Werdvoor eendergelijke grond (plek NV 1,tabel49)degebruikelijkeberekeningtoegepast, danwerdvoor deverdampingeenbetrouwbarewaardegevonden. Indien een grond met een soortgelijk profiel een geringe waterpassage vertoonde, dan
was slechts een conclusie mogelijk, nl. dat water bovengronds was afgevloeid (plek
BB1,tabel49).
De combinatie: geen bovengrondse afvoer maar wel een geringe ontzilting (voor
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oud grasland geen ongebruikelijke toestand) weesopwaterpassagein zijwaartse richting(plek Sc1,tabel49).Aangezien dankzijplekkenalsNVI deverdampingruwweg
bekendwas,konwelwordenberekend hoeveelregenwaterviadegrondmoestzijn afgevoerd. Dit gegeven schiep dan de mogelijkheid om ten aanzien van deze waterpassageeensoortnuttigeffectscoefficient teberekenen.
Metplekkenwaar,geziendeprofielopbouw,eenzijwaartsewaterbewegingkonwordenverwachtenwaarbovengrondseafvoer werd geconstateerd,wasin geenenkelopzichtietstebeginnen(plekS19,tabel49j.
TABEL 49. Standaardplekken, Schouwen-Duiveland en Tholen, 1945 op 1946. Vochthuishouding
van de plekken NV 1,BB 1, Sc 1en S 19gedurende dewintermaanden.
Plaats van bemonstering

Waarnemingsperiode

Regenval in mm
Stijging yochtvoorraad
in mm
Berekende neerwaartse
waterpassage in mm
Geschatte neerwaartse
waterpassage in mm
Berekende verdamping inclusief eventuele bovengrondse afvoer in mm
Geschatte verdamping inclusief eventuele bovengrondse afvoer in mm
Geschatte verdamping in
mm
Bovengrondse afvoer inmm

NVI

BB 1

Scl

S 19

17-10-'45
tot
26-3-'46

27-9-'45
tot
26-3-'46

8-11-'45
tot
19-3-'46

5-ll-'45
tot
26-3-'46

285

355

265

305

60

0

10

15

160

140

160

115

160

140

200

?

65

215

95

175

±80
±80
0

?
±110
±105

±55

1

±55
-0

±65
?

Place of sampling

Periodofobservation

Precipitationin mm
Increaseofmoisture
in mm
Downwardwaterpassage
inmm(calculated)
Downwardwaterpassage
inmm {estimated)
Evaporationinmm(calculated);possiblerunoff
included
Evaporation in mm (estimated);possiblerunoff
included
Evaporationinmm
(estimated)
Runoff in mm

TABLE49. Sampling spots, Schouwen-Duiveland and Tholen, 1945/1946.Waterrelationships on the
spotsNV 1,BB 1,Sc 1andS 19duringthe winterperiod.

Ingevalvanzijwaartswatertransportbinnenprofieldiepte kunnendeonderstelagen
somseenzeertrageontziltingteziengeven.Ditishetgemakkelijkst vasttestellenaan
dehandvaneengrafiekwaarindelijnenzijngetekend,diehetverbandaangeventussen
de C-cijfers en de diepte. Voor alle 37 standaardplekken van Schouwen-Duiveland
werden bedoeldelijnen getekend.Voor enigeprofielen wasinderdaad degeringeontziltingvan deonderstelagen opvallend. In een groter aantal gevallen waseen abnormaalverloopvandelijnhetgevolgvandezoutverdelingoverhetprofiel aan hetbegin
vandewinter,gecombineerdmeteen- tengevolgevandeverslempingvanhetgrondoppervlak - matigeontzilting. Eenvijftal lijnen isweergegeven infiguur 11.Debetekenisvandezelijnenzalhiernogevenworden verduidelijkt.
S3,S5enJ 1 zijn tebeschouwen alsopeenvolgende stadiavan eennormaleontzilting.Van hetvoor dewinteraanwezigezoutisin dezeplekken nog aanwezig respectievelijk 68,56en27%. S13 iseenplek waarvan deonderstelaagzouter isgebleven
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FIG. 11. Standaardplekken, Schouwen-Duiveland, 1946. Verband tussen het C-cijfer en de diepte
openkeleplekkenin Maart 1946.
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FIG. 11. Samplingspots,Schouwen-Duiveland, 1946.Relationbetweenthe C-figure andthe depth on
somespotsinMarch1946.

dannormaal.S13 lagopeenperceel,dattotruim 1 mdiepteuitzware(30%lutum)
kleibestond,diebeneden50cmeenvrijwelondoorlatendeindrukmaakte. Dergelijke
lijnen warenechterzeldzaam;blijkbaar kwamendeondoorlatendelagenmeestalpas
opgroteredieptevoor.LijnenvanhettypeBB1 warenveelalgemener.Ditbetrofdan
plekken,waar- ten gevolgevancapillaireopstijging -detoplaagin denazomervan
1945eenhoogC-cijfer vertoonde.DithogeC-cijfer werdgedurendedewinternaarbenedenverplaatst,waarbij het tevenslager werd (VERHOEVEN, 1945).In gevalvaneen
slechtsmatigewaterpassagegeraaktedezetopnietgeheelbenedenprofieldiepte,waardoor de knik in delijn die het verband van het C-cijfer met de diepte weergeeft, in
Maartnogbestond.BB1 hadeindAugustus 1945indelaagvan0-10cmeen C-cijfer
van 34,5en in de overige lagen C-cijfers van ± 1 3 . Halverwege de winter werd het
perceel waarop de plek lag geploegd, waarna de grond snel en in hevige mate verslempte. Hierdoor werd de waterpassage belemmerd (het zoutverlies over de gehele
winterbedroeg44%)enwerddeinvloedvanhetoorspronkelijke C-cijfer vandetoplaagophetontziltingsbeeldnietgeheeluitgewist.
Bij debestuderingvan deverplaatsing vanhethogeC-cijfer uit detoplaag naar benedenwerd nogmaalsdeaandacht gevestigdophetfeitdatderegen,althansindeherfstmaanden - hetginghieromde
periodetusseneindAugustusenhalfOctoberahalfNovember-,indebovenste 10cmzeervaak,inde
bovenste20cmvaak enzelfsindebovenste40cmeenenkelekeer,passeerdezonderzijn ontziltende
werking ten voilete ontplooien. De tussenbemonsteringen in October en November toonden namelijkveelal(metzekerheid in21gevallenenminofmeertwijfelachtig inviergevallen,opeentotaalvan
37plekken) dat indeondergrond deC-cijfers daalden,ondankshetfeit dat debovengrond hogere Ccijfers vertoonde dan deondergrond.Tabel50geeft eenvan de21voorbeelden.

OverigenswasbijdebemonsteringennadewintereeneventueelhoogC-cijfer uitde
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TABEL 50. Standaardplek S 18, Schouwen-Duiveland, 1945 op 1946. Verloop van de C-cijfers tot
80cm diepte gedurende deherfst en de winter.
D a t u m van bemonstering
Date of sampling

Laag in cm:
Layer incm:
0-10
10-20
20-40
40-60
60-80

7-9-H5

5-ll-'45

26-3-'46

64,0
21,1
20,6
20,2
19,2

29,4
39,2
25,8
16,3
16,5

0,4
0,9
2,3
8,7
15,0

TABLE 50. Sampling spot S 18, Schouwen-Duiveland, 1945/1946.Changesin C-figuresin theupper
80 cm duringautumnandwinter.

toplaagin elk gevaltot beneden 40cmverschoven. Onverwachteknikken indelijnen
dienetverband weergaven tussen deC-cijfers endedieptekwamenboven40cmniet
voor.Hetgeleidelijkeverloopvandezelijnenbovenindegrondblijkt ookuittabel 51.
TABEL 51. Standaardplekken, Schouwen-Duiveland, 1946. Verband tussen het C-cijfer in de laag
0-10 cm en het C-cijfer in de laag 10-20 cm in Maart 1946. Hetzelfde verband voor de
lagen 10-20 cm en 20-40 cm.
Traject van de C-cijfers
in de l a a g

Gemiddeld C-cijfer in de laag

Verschil tussen

Aantal waarnemingen

Range of the C-figures
in the layer

Mean C-figurein the layer

Difference between

Number of
observations

0-10cm
0-1,0
. 1,1-2,0
2,0-4,5
10-20cm
0-1,0
1,1-3,0
3,5-5,5
6,5-10,0

0-10 cm (1)

10-20cm (2)

(1) en (2)

0,5
1,3
3,1

1,1 ±0,15
3,3 ± 0,43 .
7,5 ± 0,64

0,6
2,0
4,4

10-20 cm (3)

20-40 cm (4)

(3) en (4)

0,6
1,8
4,4
9,8

2.0± 0,29
6.1 ±0,42
9,5 ±0,54
13,2 ±1,11

1,4
4,3 .
5,1
3,4

20
10
7

10 .
15
6
6

TABLE 51. Samplingplots, Schouwen-Duiveland, 1946.Relation betweenthe C-figures in the layers
0-10 cm and 10-20 cm in March 1946. The same relation for the layers 10-20 cm and
20-40 cm.

Tabel 51toont aan datindien het C-cijfer in delaag0-10cm eenzeerlagewaarde
heeft bereikt,ookhetC-cijfer indelaag 10-20cmsterkisgedaald,zodatinditgebied
delijnen infiguur11 vrijwel verticaallopen.Bij stijgendewaarden van het C-cijfer in
detoplaagnemenookdeC-cijfers van delaag 10-20cmtoeenwelveelsneller danin
delaag0-10cm.Daardoor krijgen delijnen steedsmeer eenrichting alsdievan S3.
Voor het verband tussen de C-cijfers van de lagen 10-20 cm en 20-40 cm geldt iets
soortgelijks. Een zeer laag C-cijfer in de laag 10-20 cm impliceert een eveneens zeer
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laagC-cijfer indelaag20-40cm.BijstijgingvanhetC-cijfer indelaag 10-20cmwederomeensnellerestijgingindelaag20-40cm.Tenslottedalenwaarschijnlijk bijhoge
waardenvanhetC-cijfer indelaag10-20cmdeverschillentussendebeidelagenweer,
omdatdergelijkewaardenwijzenopeengeringeontziltingvandelaag10-20cm,zodat
groteverschillenmetdevolgendelaagooknietzijnteverwachten.
Overigensblijktinelkgevaluittabel51 datdevoorjaars C-cijfers vandelaag 10-20
cmeenredelijk verband teziengevenmetdeC-cijfers vandelaag20-40cm.Ditwas
vooral verheugend omdat bij de.zoutkarteringen de C-cijfers van de laag 5-20 cm
moetendienenalsmaatstaf voor deziltheidvanhetgeheleprofiel. Wanneer menzich
voorstelt dat het gewaszich voornamelijk uit debovenste40cmvan water voorziet,
dan is,gezien tabel 51,het C-cijfer vandelaag 5-20 cmweleenbruikbare maat voor
hetgemiddeldeC-cijfer tot40cmdiepte.Hiermedezijndantevensdezoutkarteringen
aandeordegekomen.
c.Zoutkarteringen
Indegebiedendiereedsin 1944ofindeeerstehelftvan 1945 droogvielen,werden voornamelijk door deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst - indeloopvan 1945zoveel
monsters genomen datin hetvoorjaar van 1946met een beperktezoutkartering kon
worden volstaan. Slechts opWalcherenwaseenzeer uitgebreide zoutkartering noodzakelijk.
Een globaal overzicht van de C-cijfers ,in het voorjaar van 1946 biedt biilage 1
(pag.201).
Op de Zuidhollandse eilanden (uitgezonderd Goeree-Overflakkee) werden in Juni
1945ruim 400enin Augustus 1945nogeensrond 380monsters genomen. Van deze
laatstemonsters had 89%een C-cijfer kleiner dan 6,1en32% had zelfseen C-cijfer
beneden 3,1. (Er mag- wellicht ten overvloede- nogeven aan worden herinnerd dat
deC-cijfers vandezoutkarteringenallebetrekkinghebbenopdelaag5-20cm).DeCcijfers boven 6,1lagennagenoegallebeneden 8.Bovendien waren demonsters dieCcijfers leverden boven 6,0 bijna zonder uitzondering afkomstig uit enkelepolders op
Voorne-Putten. Geziendezelagecijfers engezienhetfeitdatbijdezelageC-cijfers een
belemmeringvandewaterpassagedoor degrondten gevolgevan structuurverval niet
of nauwelijks vielte duchten, zal het niet verbazen dat in het voorjaar van 1946een
zeerkleinezoutkartering voldoendewasomdiegebiedenteomgrenzen,waarmen op
zoutschadeaandegewassenbedachtmoestzijn.
Op Flakkeewerdin het begin van Juni 1945een orienterende bemonstering uitgevoerd (72 monsters). Daarna volgde een detailbemonstering (247 monsters) die tot
begin Augustus voortduurde. In de vanuit het Haringvliet geinundeerde polders lag
het overgrotedeelder C-cijfers beneden 6,1. In dezuidelijker gelegen polderswerden
overwegendwaardenaangetroffen tussen6,0en20.Dankzijdezekennisbehoefde ook
hier in het voorjaar van 1946geen omvangrijke kartering te worden uitgevoerd. De
320monsterswerden reedsin deeerstehelft vanJanuari 1946genomen.In devanuit
het Noorden geinundeerde polders lagenzogoed als alle C-cijfers beneden 3,1; 49 %
dercijfers lagzelfs beneden 1,1.Slechtsin eenviertallangsKrammer en Grevelingen
gelegenpolderswerdennogC-cijfers hogerdan6,0 aangetroffen.
OpSchouwen-Duiveland lagdesituatieietsongunstiger.Indeeersteplaatswasdit
eiland geheel met zeewater overstroomd geweest enin de tweede plaats kon worden
verwachtdatdeontzilting- tengevolgevandesterkuiteenlopende bodemgesteldheid
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- niet overal even snelvoortgang zou vinden. Van 8tot 11Augustus 1945vond een
zoutkartering plaats, waarbij ongeveer 470monsters werden genomen. Tijdens deze
bemonsteringstondeendeelvanhetwaterschapSchouwennogonderwater,zodatuit
dit gebied geen cijfers werden verkregen. Het overgrote deel der C-cijfers lag boven
10,0.Slechtsenigehogepercelen enenkelevroegdrooggevallen polders(o.a.deBommenedepolders)vertoondenlagerecijfers. TeneindehetverloopvandeC-cijfers enigszinstekunnenvervolgenwerdeendertigtalplekkenbemonsterdop 1,2en3October
en op 12en 13 December.HetgemiddeldC-cijfer indelaag5-20cmvandezeplekken
daalde in de genoemde periode van 21,1 op 11,4. Bovendien werden de standaardplekken gedurende dewinter nog tweemaal tot 20cm bemonsterd. Bij de tweedebemonstering- dieinbeginFebruariplaatsvond- warenbuitendepolder Schouwende
C-cijfers vandelaag10-20cmgedaaldtotgemiddeld3,5enindepolderSchouwen tot
gemiddeld 5,3.
Hoewel opdezewijze dusweleniginzicht wasverkregen in dedalingder C-cijfers,
kon eenzoutkartering niet worden gemist.Anderzijds waren de C-cijfers toch alwel
zover gedaald dat, mededoor de terreinkennis van de assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, dikwijls voorvrij grotegebieden met eenmonster konworden volstaan.In totaal werden op Schouwen-Duiveland eenkleine950monsters (dat
.is 1 per 14ha)genomen.
Deresultaten van dezezoutkartering werden ingetekend opeen kaart, schaal 1op
25000. Uit dezekaart bleek dat in het gebied ten Oosten van depolder Schouwen de
terreinen met C-cijfers beneden 1,1 endiemet C-cijfers tussen 1,0 en 3,1 veruit in de
meerderheid waren.C-cijfers boven6,0kwamenvoornamelijk voorlangsdezeedijken
en langs de oeversvan een aantal binnengedijkte kreken. In het algemeen vertoonde
gei'nundeerd grasland enigszins hogere C-cijfers dan geiinundeerdbouwland. De minder goede ontziltingwas overigensgeen kenmerkende eigenschap van grasland, maar
meereengevolgvanhetfeitdatjuistpercelenmet,tenaanzienvandeontzilting,mindergunstige eigenschappeningraslagen.
Indepolder Schouwenwasdeontziltingmindervergevorderd.In het oostelijk gedeeltevan dezepolder wasde ontzilting weliswaar zeer grillig,maar toch nognietzo
slecht. In het uiterste Westen overheersten percelen met C-cijfers tussen 3,0 en 6,1.
Daartussen lagechtereenstrook vanrond 1000hameteenzeerslechteontzilting;dit
was het gebied begrensd door de weg van Serooskerke naar Brijdorpe, de weg van
Brijdorpe naar Nieuwerkerk, deTaayerweg en dezuidelijke polderdijk. Binnen deze
omgrenzingwerdenzelfsbijna uitsluitend C-cijfers boven 10,0aangetroffen. Voor een
globaal overzicht van de ontziltingstoestand op Schouwen-Duiveland in het voorjaar
van 1946mogewordenverwezennaar kaart1.
Indegebiedendiereedsvoorofindewintervan 1944op 1945waren drooggevallen
- Tholen, St-Philipsland, West-Brabant, Zuidbeveland, Noordbeveland en ZeeuwsVlaanderen - werden slechts weinig monsters genomen. Uit Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld kwamslechtseentachtigtal monsters binnen.Voor zover uitvoeriger zoutkarteringenwerdenverricht,haddendezevaakeenspeciaaldoel.ZowerddeTheodoruspolder, eenkleinepolder (ongeveer 150ha)in West-Brabant tenNoordwesten van
Bergen op Zoom, zeer intensief bemonsterd (136 monsters) om eens een wat beter
beeld te krijgen van de gelijkmatigheid van de ontzilting binnen een polder. Deze
polderwasookinhetvoorjaar van 1945reedsbemonsterd,zijhetminderintensief(40
monsters).Devoortgangvandeontziltingblijkt uit tabel52.Overigenswasdeontziltingplekvoorplekzeerongelijk. OpeenplekwashetC-cijfer afgenomen van 15,4tot
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3,7, opeenandere slechtsvan 12,5tot 11,0.Op deze onregelmatige ontzilting wordt
in devolgendeparagraafnogteruggekonien.
TABEL 52. Theodoruspolder, West-Brabant, 1945en 1946.Procentuele verdeling over vier groepen
van de C-cijfers verkregen bij de zoutkarteringen in voorjaar 1945 en in voorjaar 1946.
C-cijfer groepen

0 t/m 1,0

1,1 t/m 3,0

Zoutkarteringvoorjaar 1945

2,5

32,5

Zoutkartering voorjaar 1946

81

13

3,1 t/m 6,0

>6,0

45

20

5

1

Range of C-jigures

Samples taken in spring
1945
Samples taken in spring
1946

TABLE 52. Theodoruspolder, West-Brabant,1945and 1946.Percentagesof samples taken inspring
1945 andinspring 1946classifiedaccording to theirC-figures.

De omvangrijkste taak lagopWalcheren. Hier wasdegrond laat enbovendien op
zeer verschillende tijdstippen drooggevallen. Daar kwam nog bij dat op Walcheren
sterk uiteenlopende profieltypen voorkomen, dieongelijk snelontzilten.Het kan dan
ook geen verbazing wekken dat uit 12600 ha ge'inundeerdeWalcherse grond (in de
Zuidwateringwerdenpractischgeenmonstersgenomen)circa8500monsterskwamen
(datis1 per 1,5Ira).
Dit grote aantal monsters wasnodig ondanks het feit dat, ter verkrijging van enig
inzichtinhettempovandeontzilting,64plekkengedurendedewinterdriemaal waren
bemonsterd.EendeelvandezeplekkenwerdvoorheteerstbemonsterdinNovember.
Het gemiddeld C-cijfer van de laag 5-20 cm bedroeg voor deze plekken 20,2. Een
tweedeseriewerdindeeerstehelftvanDecemberbemonsterdentoondeeengemiddeld
C-cijfer van17,9.
Een groot deelderplekken (44)werdvoor detweedemaalbemonsterd indeeerste
helft van Februari. Het gemiddeld C-cijfer wastoen gezakt tot 6,1,maar er kwamen
zowelcijfers beneden 1,0 alscijfers boven 14,0voor. Enkele gebieden met een goede
ontziltingkondenwordenaangegeven,maarinvelegebiedenwashet ontziltingsbeeld
zogrilligdateenintensievezoutkarteringnietkonwordengemist.
Ook van dezezoutkartering zijn deresultaten in kaart gebracht. Enerzijds is deze
kaart gedetailleerder dan dievan Schouwen omdatveelmeermonsters werden genomen, anderzijds waren decijfers vaak moeilijk onderling vergelijkbaar omdat debemonsteringnogallangduurde(tweemaanden)enertijdensdezeperiodenog tamelijk
veel regen viel.Weliswaar werden decijfers zo goed mogelijk op een datum omgerekend,maardezecorrectiebleefeenonzekerelement.
Hetuiteindelijke kaartbeeld waszeergrilligenin het algemeenweinighoopgevend.
DepercelenmetC-cijfers tussen6,0en 10,1enmetC-cijfers boven 10,0warenveruitin
de meerderheid. Vooral de poelgronden vertoonden bijna zonder uitzondering hoge
cijfers. Eenbeschrijvingvanhetkaartbeeld levertin grotetrekkenhetvolgende:Goed
ontzilt (C-cijfers overwegend beneden 3,1):deplaatgronden nabij Vrouwenpolder en
een deelvan dekreekruggronden o.a. derugvan iets ten oosten van Domburg naar
Westkapelle, derugvan Oostkapelle over Grijpskerke naar Meliskerkeen derugvan
Middelburgnaar Koudekerke.Vandeoverigekreekruggronden wasdeontziltingniet
zo gelijkmatig goed. Zeer grillig maar gemiddeld niet slecht ontzilt was het gehele
westelijke deel van het eiland (bewesten de lijn Domburg, Aagtekerke, Mariekerke,
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Biggekerke). Opderest van het eiland overheersten deC-cijfers hoger dan 10,0.Een
orienterend overzichtvandeontziltingstoestand vanheteilandWalchereninhetvoorjaarvan 1946geeft bijlage2(pag. 202).
Resumerendkanwordenopgemerktdatdewinter 1945 op1946had geleerd dat:
1. Ontwateringsproefvelden opzoutegrondenzeerbelangwekkende gegevenskonden
verschaffen betreffende devochthuishoudingvandegrond.
2. Deneerwaartse waterpassage in dezewinter maximaaleen200a 250mm kon bedragen.
3. Deneerwaartsewaterbeweging nietzeldenwerd belemmerd door verslempingvan
debouwvoorensomsookdoorslechtdoorlatendelagendieperinhet bemonsterde
profiel.
4. Het overgrotedeelvan hetinundatiegebied inZuidwest-Nederland in het voorjaar
van 1946lageC-cijfers vertoonde.Uitzonderingen vormden eenbredestrookinde
polder Schouwenenbelangrijke gedeeltenvanheteiland Walcheren.
4. WAARNEMINGEN VERRICHT GEDURENDE DE WINTER 1946 OP 1947

In deherfst van 1946werden na langzoeken - geschikteterreinen waren schaars zesontwateringsproefvelden aangelegd opheteilandWalcheren.
Het aantal standaardplekken was gedaald van 85 tot 58.Hiervan lagen er 27 op
Schouwen-Duiveland en 13op Walcheren. De overigelagen verspreid over GoereeOverflakkee, Tholen en Zuidbeveland. Van de oorspronkelijke 16plekken op Zuidbeveland werdener 12 nietmeerbemonsterd;eenviertalnieuwe- gelegenin deOostBevelandpolder- werd aan deserietoegevoegd. Door dereedsindevorige paragraaf
genoemdeoorzakenkondennietvanalleplekkendegegevenswordenverwerkt.
Erv/erd slechtseenbelangrijke zoutkarteringuitgevoerd enwelinde Zuidwatering
op Walcheren. In deoverigeinundatiegebieden waren ofdeC-cijfers reedsindewinter van 1945op 1946zovergedaald dat hernieuwde bemonsteringen weinigzin meer
hadden,oferwarenin deloopvan 1946zoveel aanvullende bemonsteringen verricht
datinhetvoorjaar van 1947meteenonderzoekvangeringeomvangkonwordenvolstaan.
Teneindeineenkleinentamelijkgelijkvormiggebieddeontziltingvandebouwvoor
tekunnenvervolgen,werdenindeOost-Bevelandpoldernietminderdanvijf zoutkarteringenuitgevoerd.
Ten slotte komen aan het eind van dezeparagraaf nog enigebijzondere onderzoekingentersprake,welkegedurendedewaarnemingsperiode 1946op 1947werdenverricht.
a. Ontwateringsproefvelden
Ophet eiland Walcheren werden tien terreinen uitgezocht diein aanmerking kwamen omdiensttedoen alsontwateringsproefveld. Uit dit tientalwerden er ten slotte
zes gekozen, waarop inderdaad proefvelden werden aangelegd. Deze proefvelden
warengenummerdOW1,OW3,OW5,OW7,OW9enOW10;zijhebbendrieavier
jaar dienstgedaan.Deproefpercelen waren zogekozen, dat mochtworden verondersteld,datdebeschouwdedrainsgedurendedegehelewinterbovenslootpeilzoudenuitmonden.Dezeverwachtingis- behalvetenaanzienvanOW1 - vrijgoeduitgekomen.
Een korte- voor alleproefjaren geldende- beschrijving van de proefvelden moge
aandebesprekingvandeindewinter 1946op1947verkregenresultaten voorafgaan.
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OW 1 wasgelegen opjongeovergangsgrond aan dewegvan Gapingenaar Veereen weltegenover
deboerderijVogelgezang.Debouwvoorvanditproefveld hadeenlutumgehaltevan ± 15%. Naar benedentoewerddegrondzwaardertot25a30%lutumopeenmeterdiepte.Debouwvoorwaskalkarm
of misschien kalkloos - de kalkrijkdom werd visueel beoordeeld aan dehand van de opbruising die
ontstaat doorovergietenvandegrondmetzoutzuur.Onderinvertoondedegrondeenbehoorlijke opbruising,hoewelmeestalindekalkrijke ondergrond op 60cmofdiepereenkalkarme ofkalklozelaag
werdaangetroffen. Over hetalgemeengingdebewortelingdergewassentotminstens60cm.De doorlatendheid - eveneensvisueelbeoordeeld- leekmatig;dezewaarnemingwerd door doorlatendheidsmetingenbevestigd (K wasbij eengrondwaterstand van 44cmbeneden maaiveld ineen 1,20m diep
boorgat ongeveer0,27m/etmaal).
OW 3gelegenop kreekruggrond aan dezuidkant van dewegvan Middelburg naar Koudekerke opongeveer 1,1kmvanhetcentrumvanKoudekerke- vertoondeop40mvandewegslooteen profiel
dat naar beneden toe lichter werd.Een bouwvoor van ± 14% lutum,met op 40cm een plotselinge
overgangnaar ± 8%lutum,welkgehaltenaarbenedentoenogietsdaalde.Meerachterophetperceel
was debouwvoor even zwaar,maar deondergrond tot 60cm waszwaarder (16a 19% lutum), daar
beneden werd degrondweerlichter,doch nietzolichtalsvoor op hetperceel(10a 12% lutum). De
grond was kalkhoudend. Op dit terrein werd getracht dedoorlatendheid van de bouwvoor te meten
volgensdemethode KOPECKI,maarditmoestwordengestaaktwegensdegeringereproduceerbaarheid
dercijfers. Ookhetmetenvandedoorlatendheid indediepergelegenlagenmetdegewoneboorgatenmethode gafgrotemoeilijkheden omdat deboorgaten onderin dichtliepen. Voorzovercijfers werden
verkregen,leekdedoorlatendheid ongeveergelijk aan dievanOW1.
OW 5lag op een terrein aan de oostzijde van de weg van Biggekerke naar Meliskerke, even ten
Zuiden vandeMeliskerksewatergang.Degrondwaszwarekalkhoudendekreekruggrond (25a 35%
lutum), dietot 60cm eenflinkebewortelingvertoonde en,mogelijk behoudens een wat dichtere laag
van ongeveer 60 tot 100 cm diepte, redelijk doorlatend leek te zijn. De metingen bevestigden deze
waarneming betreffende de doorlatendheid.
OW 7 lag even ten Noorden van Aagtekerke, waar de Domburgse watergang bij de Roosjesweg
komt, op zogenaamdekleiplaatgrond. De bouwvoor bevatte 16a 19% lutum, daar beneden werd de
grondzwaarder tot 29 % lutum toe. Op 60a 80cm daalde het lutumgehalte tot ongeveer de waarde
vandebouwvoor.Hetgeheleprofielwaskalkhoudend,onderinzelfsbepaaldkalkrijk. Debeworteling
wastot ongeveer40cm zeergoed, maar werd daar beneden snelminder. De doorlatendheid, beoordeeld naar het voorkomen van gangetjes en scheurtjes in het profiel, maakteeen weinig gunstige indruk.Beneden 100cmwerddekalkrijkegrondlichter( ± 14%lutum)enleekdedoorlatendheid goed.
Dedoorlatendheidsmetingen leverdenlagerewaarden danopalleoverige proefvelden.
OW 9 lag ten Zuiden van de weg die in St-Laurens van de Noordwegin westelijke richtingafbuigt. Het proefveld werd gelegd op een perceel iets ten Westen van de St-Laurense watergang. De
bouwvoor bevatte ongeveer 16% lutum, naar beneden toe werd de grond snelzwaarder, plaatselijk
overgaand in veen. De beworteling op deze oude kreekruggrond was goed tot op 80 a 100 cm. De
doorlatendheidvandebovenstemeterwasredelijk goed.Hetprofielinhetnoordoostelijk deelvanhet
proefveld week sterk af. Hier werd degrondnaar beneden toejuist lichter en hij bestond beneden 75
cmuitzeerlichtezavel.
OW10lagophetzelfdeprofieltype enaandezelfdewegalsOW1,ietsdichterbijGapinge,achterde
boerderij Welgelegen.Eenkalklozeofkalkarmebouwvoor van 15a20%lutum opeennaarbeneden
toesteedszwaardere ondergrond, diealthanstot 80a 100cmdieptekalkhoudend was.Op 120 a 150'
cmging degrond overinkalkrijke lichtezavel.Debewortelingwasbehoorlijk tot ongeveer dediepte
waarop degrond kalkloos werd. Deze kalkloze laag maakteintegenstellingmetdeerboven gelegen
lagenendezaveligeondergrond eenweinigdoorlatende indruk.Ook dedoorlatendheidsmetingen leverdenvoor dezelaaginhetalgemeenlagewaarden.

Dekeuzevandebovenbeschreven proefvelden isenigszinseenzijdig geweest.In het
zestalzijndeoudepoelgrondenbijvoorbeeld nietvertegenwoordigd, maarhetwasonmogelijk omgeschiktepercelen tevinden.Velepercelenpoelgrond waren nietgedraineerd, andere hadden samengestelde drainages waarvan de ligging vaak niet eens
nauwkeurigbekendwas.Bovendienlagendeuitmondingenvandedrainreeksen vaak
zo weinig boven slootpeil, dat ze reeds bij geringe regenval onder water kwamen te
liggen.
Deze eenzijdige keuze bracht natuurlijk bezwaren mede. In de eerste plaats lagen
alleproefvelden op bouwland, dat min of meer onder structuurverval leed en bijge-
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volg kans bood voor bovengrondse afvoer van regenwater. Voorts lagen bijna alle
proefpercelen hoger dan een deelvan de omgeving, hetgeen, medegezien de profielopbouw,gelegenheidschiepvoorondergrondseafvoer vanwaterbuitendedrainsom.
Overigenshaddeeenzijdigekeuzehetvoordeeldatvoor geenenkelproefveld - het
abnormaleveld OW7evenbuiten beschouwing gelaten - dezijwaartse waterpassage
deberekeningen stoorde.
Het isniet mogelijk deresultaten die op dezezesproefvelden werden verkregen in
extenso tebespreken, daarvoor ishetmateriaal teomvangrijk. Vanelkproefveld zullen de voornaamste gegevensenenkele opvallendebijzonderheden wordenvermeld,
terwijl deze beschouwingen worden besloten met een vergelijking van de op de verschillendeproefvelden verkregencijfers. Aan dezeuiteenzettingmogevoorafgaan een
kleinebeschouwingoverdeweersgesteldheidgedurendedewaarnemingsperiode(tabel
53).
TABEL 53. Neerslag in mm te Middelburg gedurende de ontziltingsperiode 1946 op 1947.
Decade

Maand
Month

September
October
November
Januari

Totaal {Total)

Totaal

I

II

III

Total

25,8
4,8
15,7
35,0
12,6
14,6
30,8
31,8

43,7
1,8
35,9
4,2
15,5
0
60,5
0

11,3
39,9
9,6
5,8
1,2
9,4
17,3
7,8

80,8
46,5
61,2
45,0
29,3
24,0
108,6
39,6

. . . .

435,0

TABLE 53. Precipitationinmm at Middelburgduringthedesalinizationperiod1946/1947.

In bovenstaande tabel zijn alleen degegevensvermeld van het station Middelburg,
maar deze gegevens werden niet voor alle proefvelden gebruikt. Voor elk proefveld
werden deregencyfersvanhetnaastbijgelegen waarnemingsstation genomen.
Over de weersgesteldheid dient verder nog te worden opgemerktdat tamelijk veel
vorstperiodenvoorkwamen.Eeneerstevan 14-24December 1946,eentweedevan 3-9
Januari 1947,eenderdevan21Januari tot 27Februari, met slechtseen kleine onderbrekingin hetbeginvan Februari. In deeerstehelft van Maart trad afwisselend vorst
endooiop.
Ophet proefveld OW 1 werden driedrainreeksen in observatie genomen. De reeksenwaterdennaartweezijdenaf.Voorophetperceelstondeenseriegrondwaterstandsbuizen (op40mafstand vandewegsloot)ineenraailoodrecht opdedrainrichtingen
achterop stond een soortgelijke reeks (eveneens op 40 m afstand van de sloot). Ter
plaatsevan deraaien lagendedrains 30a 50cmdiep.In devoorsteraai werden op9
October 11 plekkenbemonsterd enop31Maart 13 plekken. Bovendienwerden opde
laatstgenoemdedatum 5 plekkenbemonsterd indeachtersteraai.Indeperiodetussen
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debemonsteringsdata viel310mmneerslag.Hiervanzal ± 100mmzijnverdampt;35
mmdiendevooraanvullingvandevochtvoorraad vandegrond(tot 80cm),terwijl de
neerwaartsewaterpassage werdberekend op ± 115mm. Tezamen leverden dezecijfers een 250mm, zodat ongeveer 60mm bovengronds moet zijn afgevoerd. Bovengrondseafvoerwasteverwachten:Indeeersteplaatsstegendegrondwaterstandenwel
eens tot aan en op lagegedeelten van het perceel tot boven maaiveld. In de tweede
plaats trad op dit proefveld een ernstige verslemping van de bouwvoor op, en in de
derdeplaatskondevrijzwareneerslagvandeleen2edecadevanMaart opsommige
plaatsen de bevroren grond niet binnendringen. Er was tenminste gedurende deze
periodeeenaantalbuizendienietterstond opderegenreageerden,maarnogenigetijd
constantzeerlagegrondwaterstanden blevenvertonen.Kwamereenmaalbewegingin
degrondwaterstanden,danstegenzeookzeersnel.Hoeongelijkdevorstuitdegrond
verdween,blijkt uithetfeit dat deeerstesnellestijging op 6Maart endelaatsteop18
Maartwerdwaargenomen.
Hetwasnietmogelijk dedraindebieten behoorlijk nauwkeurigteberekenen.Tegen
deverwachtingnamelijkwerddeslootdiehetperceelaandeachterzijdebegrensdeniet
opgeschoond. Hierdoor kwamendeuitmondingen van dedrainsvaak onder water te
liggen. Bovendien was dewaterscheiding tussen devoorste en deachterste helft van
hetperceelniettevinden,waardoor deafvoeren vandevoorstehelft niet afzonderlijk
warenteberekenen.Daarkwamnogbijdatdedrainsnietallemaalevendieplagen.
Voorzovereenschattingtoelaatbaar was,leekheteropdatde115 mmdie,blijkens
dezoutcijfers, degrondwarengepasseerd,zekernietvolledigviadedrainswarenafgevoerd.Eengedeeltezoudanzijnweggezaktdoordeondergrond,bijvoorbeeld naarde
Middelburg-Veerse watergang dievrij dicht achter het perceel langsHepof naar een
nabijgelegen armvanhetachterhetdijksgatvanVeeregevormdekrekenstelsel.
Hetzoutgehaltevanhetdrainwaterboodeennogalonoverzichtelijk beeld.Erwaren
vierdrainuitmondingen(drievooreneenachter)waarvanvoldoendeafvoeren werden
gemeten om een nadere bestudering van de C-cijfers mogelijk te maken. Het zoutgehalte van het drainwater liepmeestal langzaam op.tot eind Januari. Daarna werd
een tijdlang geen drainwater opgevangen. Eerst niet omdat er geen afvoeren waren,
later omdatalledrainmondingen gedurendeenigedagenonderwaterlagen.Bijdehervatting van de waarnemingen in Maart, waren alle C-cijfers flink gezakt, zodat het
zoutgehalteinhet beginvanApril 1947weerhetzelfde enineengevalzelfslager was
dan inbeginNovember 1946.Eenverband tussen degrootte vandeafvoer enhet Ccijfer wasnauwelijkstevinden.Overigenswas- vergelekenmetsommigeandereproefvelden- devariatieinhetC-cijfer vanhetafgevoerde drainwaternietbijzonder groot.
Ten slottemogehier nogeenkortebeschouwingvolgen over debemonsteringen van de drainsleuven.Indeeersteplaatsvertoonden dezedrainsleuven weinig zoutverlies. Dit was niet verwonderlijk,
wanttoendewinterbegon,warendedrainsleuvenveelbeterontziltdandetussengelegenakkers(tabel
54).Bovendedrainsontzilttedegrondverdergedurendedewinter,zijhetineenlangzamertempo dan
de bovengrond van de akkers (een mogelijk gevolg van zijwaartse watertoevoer uit dezoutere lagen
vlak naast de drainsleuf); beneden de drains was van ontzilting vrijwel geen sprake. Dit is niet zo
vreemd, indien men bedenkt dat deontzilting onderin dedrainsleuf sterk werd belemmerd door toevoervanzoutwatervanuitdeondergrond naardedrain.

Deontwateringvanditproefveld wasonvoldoende.Indeperiodevan29November
tot deinvalvandevorstop 14December viel46,2mmneerslag(datisruim3mmper
dag) met als grootste hoeveelheid op een dag 7,6 mm. Toch liepen de grondwaterstanden optot in debouwvoor (laag0-20 cm)en op sommigeplaatsen handhaafden
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TABEL 54. Ontwateringsproefveld OW 1,Walcheren, 1946 op 1947.C-cijfers in de drainsleuven en
op de akkers.
0-10

10-20

20-40

40-60

60-80

C-cijfers drainsleuven
9-10-'46
31- 3-'47

2,2
0,7

2,8
1,1

4,4
3,9

7,2
7,3

7,1
6,9

C-cijfers akkers
9-10-'46
31- 3-'47

5,5
0,6

7,7
1,2

11,0
4,6

12,7
8,8

11,7
10,2

Laag in cm

Layer in cm

C-figures above and under
tile drains
C-figures midway between
tile drains

TABLE 54. Observationfield OW 1, Walcheren, 1946J1947. C-figures aboveandunder tile drains and
midwaybetweenthem.

dezehogestandenzichgedurendevrijweldegeheleperiode.Dedrainafstand van ± 15
mis- althansbijdevermeldeondiepeliggingderdrains- weltegroot.
Het proefveld OW 3omvatte slechts een drainreeks, die naar een zijde afwaterde.
FIG. 12. Ontwateringsproefveld OW 3,Walcheren
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FIG. 12. Observationfield OW 3,Walcheren
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Loodrechtopdezedrainreeksstondentweeraaiengrondwaterstandsbuizen oprespectievelijk 40 en 65m van de sloot, zie figuur 12. Ter plaatse van deze raaien lag de
drainreeks63 en42cmbenedenmaaiveld.Debesprekingvandeopditproefveld verrichte waarnemingen is uitvoeriger dan voor de andere proefvelden. Een dergelijke
uitgebreidebehandelingvandestofwasmogelijkdoordebescheidenopzetvanOW3
enwaswenselijk omdat opdezewijzeeenvoorbeeld konworden gegevenvan wat de
verzameldegegevensaanbestuderingsmogelijkhedenboden.
De bemonstering van het terrein vond plaats op 7 October 1946 - waarbij drie
plekkenindevoorsteraaienvijfplekkenindeachtersteraaiwerdenbemonsterd- en
op21 tot24Maart 1947metvijfplekkenindevoorsteenzevenplekkenindeachterste
raai. In de periode tussen dezebeide bemonsteringen viel 285mm neerslag. De verdampingwerdgeschat op ± 95mm,30mmwerd opgeslagen indegrond endeneerwaartse waterpassage werd berekend op ± 75mm. Deze neerwaartse waterpassage
wasoverigenstennoordenvandebeschouwdedrainreeks(dusbijbuis1 enbij buis4)
groter dan ten zuiden ervan. Opdit proefveld moetduseen 85mmbovengronds zijn
afgevloeid.
Overigenswasopditproefveld debovengrondseafvoer minderduidelijkwaarneembaar dan op OW 1.Doordat hetproefveld naar desloottoelager werd,was plasvorming tamelijk zeldzaam. Anderzijds belemmerde de begroeiing met wintertarwe een
snelleafstroming,waardoorduidelijke erosiegeulen- dieopandereperceleninhetinundatiegebiednogaleensoptraden- ontbraken.
Tochiser, geziendehiernavolgendewaarnemingen zeerzeker bovengronds watertransport geweest.Indevoorsteraaiwarendegrondwaterstanden bijbuis 1 bijzware
regenvalaltijd hoger danbijbuis3.In drieachtereenvolgende natteperioden bedroegendezeverschillenrespectievelijk 16,1,12,5en9,0cm.Datdezeverschillennogzoveel
variatie vertonen, werd waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door de aard van de
regenval.Inheteerstetijdvakwasdeneerslagopeendagafentoezeer groot, hetgeen
in devolgende perioden niet het gevalwas.Voor deachtersteraai gold hetzelfde, zij
hetdatdeverschillendaarwatgeringerwaren;degrondwaterstandenbijbuis4waren,
indezelfde perioden alsvoordevergelijking tussen buis 1 enbuis3zijn gebruikt,respectievelijk 5,9,4,6en 3,8cmhoger dan bij buis 6. Men zou kunnen veronderstellen
dat de doorlatendheid van de ondergrond bij buis 1geringer isdan bij buis 3en bij
buis4geringerdanbijbuis6.Hiertegenpleitdewaarnemingdatnaeenregenperiode
in devoorste raai degrondwaterstanden bij buis 1 even snelof sneller zakten dan bij
buis3 enindeachtersteraaibijbuis4evensnelofsneller danbijbuis6.Nuzoumen
het hoger oplopen van de grondwaterstanden nog kunnen wijten aan een geringer
waterbergend vermogen ter plaatse, maar ook voor deze veronderstelling zijn geen
argumenten aanwezig. Waarschijnlijker is de invioed van de helling van het terrein.
Hetproefterrein heltvanachterennaarvorenenbovendien(vanafdeslootgezien)van
rechtsnaarlinks.Buis1 staatineenlaaggedeeltevanhetterrein,lagerdanalleandere
buizen.Hetmeestaannemelijk isnudeveronderstellingdatdegrondwaterstanden bij
buis1 hogeroplopenomdatnietalleendeneerslagindegronddringt,maar bovendien
nogextra water,aangevoerd door bovengrondse afstroming. Dit zou dan tevensverklarenwaaromdeontziltingbijbuis 1 groterisdanverder ophetproefveld. (Eenverschijnseldatinnagenoegallejarenwerdgeconstateerd.)Evenzostaatbuis4ineenlagerperceelsgedeeltedanbuis6.
Wellichtisopdezewijzeeveneensteverklarenwaaromdeneerwaartsewaterpassage
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FIG. 13. Ontwateringsproefveld OW3,Walcheren,1946.Verband
tussendegrondwaterstandenindriebuizengedurendede
periodevan 12-11-1946tot 14-12-1946.
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FIG. 13. Observationfield OW 3, Walcheren, 1946.Relation between the groundwatertablesin three test wells during
theperiodfrom 12-11-1946 till 14-12-1946.

De ontwatering van het proefperceel
konbeter,maar gaftochgeen reden tot
ernstigeklachten. Figuur 14toont aan
dat bij eenflinkeregenvalde grondwaterstanden inde achterste raai te hoog
opliepen.Meteenminder sterkehelling
indedrainreeks(dieindeachterste raai
slechts 42 cm beneden het werkelijke
maaiveld lag)zou dit euvel grotendeels
zijn voorkomen.
EvenalsopOW1reageerdendegrondwaterstanden (uitgezonderd die in buis
1) na de vorstperiode niet terstond op
dezwareregenvalinde eerste helft van
Maart. Toen de grondwaterstand dan
wel opliep,bevroor het water boven in
debuizenenbleefnogtotbijnaeenweek
nadevorstbevroren.Ditverschijnsel:de
snellestijging(80cmenmeer in 24uur)
en het bevriezen daarna werd ook op
andere proefvelden waargenomen.

in de gehelevoorste raai hogerisdanindeachtersteraai.
Ookinditgevalzijndegrondwaterstanden voorop hoger
dan mochtwordenverwacht.
De helling van de drain bedraagt nl. tussen de beide
raaien25cm.Degrondwaterstandenindevoorsteraaizijn
echter gemiddeld op de akkermiddensgeen25cmlager
danachterop.Indezelfdenatte periode als bovenbedoeld
bedraagttussenbuis1 enbuis
4hetverschil9,4,15,6en15,6
cmentussenbuis3enbuis 6
hetverschil 19,6,23,5en20,8
cm.Overhetalgemeenwasde
correlatie tussen de grondwaterstanden in de verschillendebuizen zeergoed,zoals
blijkt uit figuur 13, waarin
destandenvanbuis 1en buis
6zijn uitgezet tegen die van
buis3.

FIG. 14. Ontwateringsproefveld OW 3, Walcheren, 1946. Reactie van de grondwaterstandenop deregenvaltussen28-11-1946
en14-12-1946.
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FIG. 14. ObservationfieldOW3, Walcheren, 1946.
Relation between thegroundwatertables
and the rainfall between 28-11-1946and
14-12-1946.
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De totale drainafvoer bedroeg maximaal 30mm. De omrekening op mm was wat
moeilijk, omdat niet bekend is van welk gedeelte van het ongedraineerde achterste
deelvan hetterreinnogwaternaardedrainstroomt.Maarzelfsindien men aanneemt
dat ditgedeelteniet groterisdanhetdeelvandeakker datvooraan rechtstreeks naar
deslootontwatert, danvindtmeneenafvoer van ± 30mmintotaaleneendagmaximumvan 1,6mm.Erisdusminstens45mm(75-30)vanhetafgevoerde water nietin
hetdebietvandedrainterugtevinden.Vandeze45mmkannogeenkleindeelzijn afgevoerd door debelendende drains - dielagen namelijk iets dieper - maar het overgrotedeelzalwelviadeondergrondrechtstreeksnaarslotenenwatergangenindeomgeving zijn afgevoerd. (Het proefveld lag- enkele decimeters boven N.A.P.- nogal
tamelijk hooginvergelijkingmetdeomgeving.)
Hetverbandtussendegrondwaterstandenendedrainafvoeren wasduidelijkasymptotisch,indiezindatnaarmatedeafvoeren groterwerden,vooreenzelfde stijgingvan
het debieteenzeersnelkleinerwordendegrondwaterstandsverhoging nodigwas.Een
dergelijk verband wijst opeennaar boventoestijgende doorlatendheid van degrond
bovenhetvlakvandedrains.
De zoutcijfers van het afgevoerde drainwater daalden Jangzaam van ruim 11tot
evenbeneden 8.DedalingvandeC-cijfers verlieptamelijk regelmatig,hoewelbij het
beginvan eennieuweregenperiodedewaardenaltijd enigszinstelaagwarenentegen
heteindevaneenregenperiode,vooralbijlangzaamdalendedebieten,deC-cijfers wat
opliepen.Daterwelenigverbandwastussendegroottevandeafvoerendehoogtevan
hetC-cijfer vanhetdrainwaterblijktuitbijgaand tabelletje. Intabel55zijn viersterk
afwijkende C-cijfers buiten beschouwinggelaten, dezekonden niet worden verklaard
door abnormaal hoge oflageafvoeren. Voorts zijn decijfers in detabel gecorrigeerd
voor deinvloedvan degeleidelijke daling gedurendedewaarnemingsperiode. Omdat
de grafiek waarin debiet tegen gemiddelde grondwaterstand werd uitgezetnogal een
bredebandvertoondeisnoggepoogd ofdecorrelatie:gemiddeldegrondwaterstand C-cijfer eenbeterbeeldvertoonde.
TABEL 55. Ontwateringsproefveld OW 3,Walcheren, 1946 op 1947.Verband tussen draindebiet en
C-cijfer van het drainwater.
Afvoer in 1 per etrnaal . .
Gemiddeld C-cijfer . . .

Discharge inIJ24 hours
Mean C-figure

TABLE 55. Observationfield OW 3, Walcheren, 1946J1947. Relation betweendischarge of thedrain
and C-figure of theoutflow.

Ditwasniethetgeval.Tenslotteisnognagegaanofindiegevallendatdeonderlinge
verhoudingdergrondwaterstandenabnormaalwas,hetC-cijferopvallendeafwijkingen
vertoonde.Ookditbleeknietzotezijn.Dezelaatsteveronderstellingwasgebaseerdop
degedachtengang,datindiendegrondwaterstandenindevoorsteraaihogerwarendan
metbetrekkingtotdegrondwaterstandenindeachtersteraaimochtwordenverwacht,
hetvoorste deelvan dedrain ookmeerzou bijdragen in detotale afvoer dan bij een
gelijkegemiddeldegrondwaterstand,maarmeteennormaleverdelingdergrondwaterstanden, het geval zou zijn. Gezien het voorste deelvan de drain in een veelzoutere
laaglagdanhetachterste,zoudeningevalvantehogegrondwaterstanden voorophet
perceelooktehogeC-cijfersvanhetdrainwatermogenwordenverwacht.
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De neerwaartse waterpassage in de drainsleuf vertoonde bij buis 2 een normale
waarde,bijbuis4daarentegen eenzeerlagewaarde.Ditlaatstewasgeziendeondiepe
liggingvandedrain aldaar teverwachten. Menziehiervoordebij OW 1 gegeven uiteenzettina.
Tenslottemagnietonvermeldblijven datdeisohalinen opditproefveld eenbijzonderregelmatigverloophadden,zoalsfiguur 15 teziengeeft. Zoweltabel55alsookfiguur 15 wijzen openigwatertransportinzijwaartserichtingbinnenprofieldiepte.Van
veel belang voor de berekeningen is dit transport niet geweest, want voor de neerwaartsewaterpassage werdmidden opdeakkerdezelfde waardegevonden alsopeen
afstandvandedraingelijkaan\ vandeakkerbreedte.HetismerkwaardigdatdeisohalinenvoordehogereC-cijfers nietnaardedrainlopen,maarnaareenpuntverbeneden
de drain. Dit zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat voor de bemonstering de
drains gedurende geruime tijd niet hebben afgevoerd, hoewel er wel water door de
grondmoetzijn gepasseerd,waardoor deontziltingsverschillen indebovengrond ook
in de ondergrond tot uiting kwamen. Het is ook mogelijk dat beneden de drain de
dezoutcijfers zijn beinvloeddooreenopwaartse stromingvanbetrekkelijk zoetwater
uit deondergrondnaardedrain.In datgevalzoudentrouwensdeisohalinen onderin
hetprofiel andersmoetenwordengetekenddaninfiguur 15 isgeschied.
FIG. 15. Ontwateringsproefveld OW 3, Walcheren, 1947. Isohalinen in de achterste raai rond 22
Maart 1947,
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FIG. 15. Observationfield OW3, Walcheren, 1947. LinesofequalsalinityonMarth 22nd1947.

OpOW5 hadden dewaarnemingen betrekkingoptweedrainreeksen. Dezereeksen
waterden naar een zijde af. Dwars op deze drainstrengen werden drie raaien grondwaterstandsbuizen geplaatst op respectievelijk 60,73en 90m uit de sloot waarin de
drains uitmondden. De drains lagen ter plaatse van laatstgenoemde raai i 95 cm
beneden gemiddeld maaiveld. Op8October 1946werden in deverstvan de slootgelegenraainegenplekkenbemonsterd. Op2April 1947werdendezezelfdeplekkenbemonsterd benevens nog vijf in de voorste raai.Tussen dezedata viel280 mm regen.
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Wanneer deverdampingwordtgesteld op ± 100mm,dan resteert nogeen overschot
van ongeveer 180mm. Hiervan werd 45mm in de grond geborgen. De gemiddelde
neerwaartse waterpassage bedroeg 80 mm. De dan nog overblijvende 55 mm [170(45 + 80)] kan gemakkelijk bovengronds zijn afgevoerd. Het C-cijfer van debouwvoor wastijdens deOctoberbemonstering alniethoogendaaldegedurendedewinter
overalbeneden 1.Door ditreedsvervoortgeschreden stadium van ontziltingtradeen
vrij ernstige verslemping van het oppervlak van degrond in. In denawinter (Maart)
ontstonden groteplassen ophetland, zodatdeeigenaar van hetterrein zich genoodzaaktzaghetoppervlaktewater viagreppelsaftevoerennaar desloot.
Dit over degrond afstromende water neemtvolgens ZUUR CI938)zeerweinigzout
mee, zodat deze waterbeweging de berekening van de neerwaartse waterpassage,niet
kan storen, te meer niet waar in Zeeland pas bovengrondse afvoer optrad nadat de
toplagengrotendeelswarenontzilt.
Degrondwaterstanden opditproefveld vertoonden opdeverschillende akkers, althans in natte perioden, niet dezelfde gemiddelde hoogte. Van dedrie geobserveerde
akkershadereeneenbreedtevanongeveer 37m,eeneenbreedtevanruim 35mterwijldederdeslechtsruim23mbreedwas.Ditlaatstekwamduidelijkinde grondwaterstanden tot uiting, die op deze smalle akker aanmerkelijk lager bleven dan op de
brede.Zowasindeperiodevan29Novembertot20December(19waarnemingsdagen)
degemiddeldegrondwaterstand opdebredeakkersrespectievelijk 33en20cmen op
desmalleakker 60cmbenedengemiddeldmaaiveld.
Deafvoer omgerekendinmmperdagwasvoordebeidedrainstrengen ongeveergelijk, zodat degrondwaterstand-debietkromme voor de drainreeks tussen de 37ende
35makkereenveelongunstigerverloophaddanvoordedrainreekstussende35ende
23makker. Ook opdit proefveld weeshetverband tussen grondwaterstanden en afvoerenopeennaarboventoetoenemenvandedoorlatendheid indelaaggrondboven
hetvlakdoordedrains.
Een nadere bestudering van het verloop van de grondwaterstanden leerde nog dat
eendrainafstand van23mmisschienenigszinstenauw,maar dat 35minelkgevalte
ruimwas.
Demaximaleafvoer vandedrain tussen debredeakkersbedroeg 2,2mmperdag,
voor deandere3,6mm,maarhierbij wasblijkens hetC-cijfer vanhetdrainwater kennelijk bovengrondse afvoer in het spel.Het C-cijfer van het drainwater vertoonde in
het begin van November, toen dedrains begonnen telopen enigewonderlijke sprongen,daarnadaaldehetzeerlangzaamvanongeveer 13 totongeveer 12.Behoudenseen
enkele onverklaarbare uitzondering was de schommeling in de cijfers gering. Er was
enigverband tussen draindebietenbijbehorend C-cijfer van hetdrainwater(tabel56).
Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat de eerste waarnemingen van November
buitenbeschouwingzijn gelaten.Voortsisdelagewaardevan9,3tedankenaanhetin
het gemiddeldebetrekken van degegevensvan eendagmet eenzeerlaag zoutgehalte
van hetdrainwater (afvoer 3,6mm; C-cijfer 2,3).Zonder dezezeerlagewaardenzou
hetgemiddelde9,9zijngeweest.
Tenslottevragennogderelatieflagewaardenvoordezeerkleineafvoeren eenverklaring. Ten dele werden dezelagewaarden veroorzaakt door het feit dat demeeste
van de kleine afvoeren voorkwamen aan het eind van de waarnemingsperiode (de
cijfers zijn, in verband met degeringe daling gedurende dewinter, niet gecorrigeerd
voordedatum).Hiermedekunnen delagewaardenevenwelnietvolledigwordenverklaard.Vermoedelijkwasbijdezeerlageafvoeren hetaandeelvanhetzakwateruitde
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drainsleuf naar verhouding vrij groot en was medehierdoor het gemiddelde C-cijfer
vandergelijkeafvoeren aandelagekant.
TABEL 56. Ontwateringsproefveld OW 5, Walcheren, 1946op 1947.Verband tussen draindebiet en
C-cijfer van het drainwater.
Drainafvcer in mm per etm.

00,10

0,110,20

0,210,30

0,310,40

0,410,60

0,611,00

>1,00

Aantal waarnemingen

21

29

25

14

17

18

14

Number of observations

Gemiddeld C-cijfer van
het drainwater

12,2

12,6

12,3

11,8

11,4

11,6

9,3

Mean C-figure of
theoutflow

Discharge in mmj24 hours

TABLE 56. Observationfield OW 5, Walcheren,1946/1947. Relationbetweendischarge of the drain
andC-figure of theoutflow.

Zoals eerder vermeld bedroeg deneerwaartse waterpassage op dit proefveld ± 80
mm.Detotaledrainafvoer haaldenietmeerdangoed40mm,zodat ongeveer de helft
van hetdoor hetprofiel gezaktewaterbuitendedrains omrechtstreeksviadediepere
ondergrond moetzijn afgevoerd. Mogelijk iseensteunvoor dezeopvatting tevinden
in de waarneming dat bij lage grondwaterstanden het verschil in phreatisch niveau
tussendevoorsteendeachtersteraaigroterwasdanopgrondvandehellingderdrains
konwordenverwacht.Voordeneerwaartsewaterpassageindedrainsleuvenwerdeen
groterewaardegevonden(145mm)danvoor.deakkermiddens;ditintegenstellingmet
de hiervoor besproken proefvelden. Deze grote waterpassage was heel wel verklaarbaar, omdat door dediepeliggingvan dedrains ( ± 90cmbeneden maaiveld) verzilting van de onderste lagenvan het bemonsterde profiel door toevoer van zout water
vanuitdeondergrondnietkonwordenverwacht,terwijlbovendien enigebovengrondsetoevoer (dedrainreeksen lagen, althans ter plaatse van demonsterplekken, onder
eenlaagtevanhetterrein)deontziltingzalhebbenvergroot.
De beschouwingen over dit proefveld mogen ten slotte niet worden afgesloten zonder enige opmerkingen over.dewaarnemingen na devorstperiode.
Op 1April werden op alle proefvelden de grondwaterstandsbuizen leeggepompt. Van een goed
functionnerende buis mag worden verwacht dat na 24uur dewaterstand in debuis weer tot de oorspronkelijke hoogte isgestegen. Dit was op dehiervoor besproken proefvelden OW 1en OW 3 dan
ook het geval.Op OW 5daarentegen hadden demeestebuizen enigedagen nodig om weer oppeilte
komenen enkelebuizen vertoonden na het leegpompennauwelijks nogenigestijging.Van de proefvelden OW 7,OW 9en OW 10vertoonde eengroot aantalbuizen dezelfde kwaal, zijhet in het algemeenenvooralbijOW 10inminderemate.Dezeobservatiekonnietandersbetekenen dandatdebuizen- dat wilzeggen waarschijnlijk deporien in dejutewaarmededebuizen waren omwonden- grotendeelsverstoptwarengeraakt.
Onmiddellijk reesdevraag:Betekentditdatdewaarnemingen vandegehelewinter onbetrouwbaar
zijn? Gelukkig kon het antwoord op deze vraag ontkennend luiden en welom twee redenen. In de
eerste plaats toonde eenvergelijking dat, globaal beschouwd, allebuizen van alleproefvelden (in totaal 44 buizen, diem de drainsleuven nietmeegerekend)zich gedurende degehelewinter zeer gelijkvormig hadden gedragen. Er waren geen verschillen te bespeuren tussen buizen die op 1April verstopt bleken en buizen dieop die datum nog goed functionneerden. In detweedeplaats hadden alle
buizenindeeerstehelft van Maart (na devorstperiode) nogstijgingen vertoondvan 80a 100cm binneneenatweedagen.
• .
Uit dezefeiten konworden geconcludeerd dat deverstoppingeerstnahetinvallenvandedooiwas
opgetreden. (Dein dewinter 1945op 1946geconstateerde verstopping in een buis van het proefveld
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OS 3had zich eveneens eerst na devorst voorgedaan). Mogelijk is door de snellestijging der grondwaterstanden endesterkeslibhoudendheidvanhetwater(dedrainsvoerdenindezeperiodevaakzeer
troebelwateraf) dejuterond debuizen dichtgeslibd.
Een steun voor dezeveronderstelling istevinden in dewaarnemingen betreffende de slibhoudendheid van het drainwater. Het slibgehalte van het drainwater werd slechts zelden bepaald, maar wel
werd'altijd genoteerd of het opgevangen water al dan niet helder was, terwijl ook de mate van een
eventuele troebeling werd vermeld.Uit dezegegevensbleek dat dedrains van OW 3nimmer troebel
water afvoerden; dedrainsvan OW 1 voerden zeldentroebelwater af. Zoalsvermeldwaren op deze
proefvelden debuizen niet verstopt. OW 10nam zowelten aanzien van detroebeling van het drainwater alsook met betrekkingtot deverstopping derbuizennogeentamelijk gunstigeplaatsin. Daarentegenvoerden dedrainsvan OW5vaak - vooralna devorst- troebelwateraf;bovendien wasde
troebelinghierafentoezeersterk.VoorOW7kongeenvergelijkingwordengemaaktomdatdedrains
vrijwelnooit afvoerden. Deschaarseafvoeren vanOW9warensterk slibhoudend.
VoorMaart 1947washetopgevangendrainwaterinhetalgemeenslechtstroebelbijhogedebieten.
Nahetinvallenvandedooiwashetdrainwater- endanspeciaalopOW5- ookbijlagedebieten vaak
troebel.
Men zou zich trouwens kunnen afvragen of het leegpompen op zichzelf het optreden vandeverstoppingsomsooknogheeft bevorderd.
Merkwaardigerwijze zouden deverstoppingen, uitgezonderd misschienop OW 5,nimmer aan het
licht zijn gekomen, wanneer de buizen niet waren leeggepompt. De stijgingen en dalingen van de
grondwaterstanden in de goed functionnerende buizen waren namelijk na de vorstperiode niet zo
grootofookdeverstoptebuizen- menmoetdeverstoppingnietalseenabspluutbegripzien- hadden
dezewisselingen welkunnen bijhbuden. Dit werd alsvolgt aangetoond: De grondwaterstanden van
OW 1 en OW 3(deproefvelden zonderverstoptebuizen)uit het beginvan dewinter werden uitgezet
tegen degrondwaterstanden uit dezelfde periodevanelkder andereproefvelden. De aldusverkregen
punten lagenvrijwelpreciesopeenrechte,zijhet datdezerechtevoordeverschillendecombinatiesop
een verschillend niveau lag en soms een enigszins andere helling had. In dezelfde grafleken werden
vervolgens op dezelfde wijze degrondwaterstanden uitgezet dieoptraden nadat het niveau in debuizen zich van het leegpompen had hersteld. Nu bleek dat de aldusverkregen tweede lijn in bijna alle
gevallen deeerste lijn volledig dekte.Ter illustratiemogeeenvan debetreffende grafieken hieronder
wordenweergegeven(figuur 16).
FIG. 16, Ontwateringsproefvelden OW3 en OW 10, Walcheren, 1946 op 1947. Verband tussen de
grondwaterstanden vandezeproefvelden voorenna devorst.
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FIG. 16. Observationfields OW 3 and OW 10, Walcheren, 1946J1947. Relation betweenthe groundwatertables of thesefields beforeandafter thefrostperiod.
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Ook op OW7haddendewaarnemingenbetrekking optweedrainreeksen, dienaar
een zijde afwaterden in de Middelburg-Domburgse watergang. Op respectievelijk 50
en 60 m uit deze watergang stond, dwars op de drainrichting, een raai grondwaterstandsbuizen. Dedrainslagenter plaatsevan deraai 35en70cmbeneden maaiyeld.
Op 10October werden in deverst van de watergang gelegen raai negen plekken bemonsterd. Op 25en 26Maart werd dezebemonsteringherhaald, terwijl toen bovendien in de voorste raai nog vijf plekken werden bemonsterd.In detussengelegenperiode viel 265 mm regen. Hiervan diende ± 70mm voor aanvulling van de vochtvoorraad in hetprofiel. Deze70mmvormendan ook hetenigebetrouwbare gegeven
dat hetproefveld OW7opleverde.Deneerwaartsewaterpassage konnietwordenberekend omdat de bemonsterde plekken zulke grote verschillen te zien gaven dat het
berekenenvaneengemiddeldenietgeoorloofd was.
OW7vertoondeevenwelnogmeermerkwaardigheden.Debeideraaiengrondwaterstandsbuizen lagen slechts 10mvan elkaar, maar degrondwaterstanden in debij elkaar behorende buizen uit de beide raaien lagen vaak op een geheel verschillend niveau.Degrondwaterstanden indedrainsleuvenwaren,vooralindebestontziltevande
twee,somshogerdanmidden opdeakkers.Degrondwaterstanden reageerdenwelop
deregen,maardeenekeersterkerdandeandere.Dewaterstandindebuizenherstelde
zich na uitpompen slechts langzaam. De ontzilting in de drainsleuven was zeer veel
groter dan opdeakkers.Bijhogegrondwaterstanden blevendrainafvoeren somsachterwege.Dedrainafvoeren warentrouwensteverwaarlozen. Denoordelijke, zeer ondiepgelegendrainvoerdeslechtseenmaalaf, maar toen ook 3,2mmperetmaalende
andere in totaal ook weinig meer dan ruim 5mm. De C-cijfers van het drainwater
warenbuitengewoonlaag.
De waarnemingen die in de volgende winter werden verkregen, waren alle even
vreemd als de hiervoor besprokene. Voor zover verklaringen mogen worden geopperd, zal dit geschieden bij de bespreking van de gegevens van de winter 1947 op
1948.
IntegenstellingmetOW7wasOW9inalleopzichteneenzeerregelmatigproefveld.
Opdit proefveld lagendriedrainreeksen dienaar beide zijden afwaterden. De drains
lagen slechts 30a40cmbenedenmaaiveld. Opdevoorstehelft van hetperceel stond
op ongeveer 40 m uit de sloot, een raai grondwaterstandsbuizen en op de achterste
helft eveneens.Indevoorsteraaiwerdenop23 en24Octoberenop27en28Maart13
plekken bemonsterd.Tussen dezedata viel 305mm neerslag,waarvan ± 85mmkan
zijnverdampt.Deneerwaartsewaterpassagebedroeg70mm,terwijlrond 75 mminde
grondwerdgeborgen.Hetrestantvan75 mmmoetbovengronds zijn afgevoerd. Inde
achtersteraaivieldeherfstbemonstering(eveneens13plekken)6dagenlater. Hierdoor
wasdeneerslag gedurende dewaarnemingsperiode nog geen 270mm.Wordt de verdampingop80mm gesteld,danmoetbijeentoenemingvandevochtvoorraad met45
mm en een waterpassage van 55mm, debovengrondse afvoer ± 90mm hebben bedragen. Gezien dezeer sterkeplasvorming op het proefveld en in aanmerking genomendetamelijk sterkehellingvanhetperceelwaseenflinke bovengrondse afvoer bij
voorbaat teverwachten.
De grondwaterstanden waren niet erg laag, maar stegen, ook bij zware regenval,
tamelijk langzaam enniet bijzonder veel.Het profiel was dus blijkbaar goed doorlatend (dedoorlatendheidsmetingen wezenhier ookreedsop).
Dedichtbijeen (6,20-7,40m)gelegen ondiepgelegde(30-40cm)drainshebben vrij-
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welnooit dienst gedaan. Zeer hoge grondwaterstanden waren op dit proefveld zeldzaam.In het enigetijdvak dateenafvoer vanenigbelangkon worden verwacht- namelijk in de aanvangvan dedooiperiode omstreeks begin Maart - lagen deuitmondingenvandedrains,evenalsopvrijwelalleoverigeproefvelden, onder water.
OokopOW10haddendewaarnemingenbetrekkingopdriedrainreeksen,dienaar
tweezijden afwaterden. De drainreeksen waren gemiddeld 200mlang. Op ongeveer
60m afstand uit deslotenwaarindedrains uitmondden, stond een raai grondwaterstandsbuizen.Terplaatsevandevoorsteraailagendedrainsrespectievelijk 65,40en
90cmdiep,bijdeachtersteraaiwasdediepteliggingvandedrainsindezelfdevolgorde
65, 50en 100cm, Allesberekend ten opzichte van gemiddeld maaiveld. Het perceel
werdbemonsterd op3en4October 1946enop 16t/m 18April 1947.Voor dewinter
werdeninbeideraaien 11 plekkenbemonsterd, nadewinterindeeneraai 13 eninde
andere 19plekken.
Gedurende dewaarnemingsperiodevielongeveer 345mm regen. Hiervan kan een
120mmzijnverdampt. Deveranderingindevochtvoorraad vandegrondwasteverwaarlozen,deneerwaartsewaterpassagewerdberekendop150mm,zodatvoorbovengrondse afvoer ± 75mm overbleef.Inderdaad is op dit proefveld het bovengrondse
watertransport duidelijk zichtbaar geweest.In deeersteplaats stegen de grondwaterstanden op sommigeplekken tot bovenmaaiveld, terwijl voorts ten gevolgevanverslempingenvanvorstindegrondeendeelvanhetregen-ensmeltwater bovengronds
naar delaagstedelenliep.Aandeenezijde van hetterreinbleefhetwater staanvoor
een wal van uitgeworpen slootgrond, die eerst in Maart doorgegraven werd. Aan de
andere zijde liephet water voor een deelnaar de sloot, voor een deel naar de drainsleuven.Eenbelangrijk deelvandeplassen- diesomsveletientallenvierkantemeters
grootwaren- isechter,naverloopvantijd, terplaatseweggezakt.
De grondwaterstanden liepen op dit proefveld - gelijk reeds vermeld - vaak zeer
hoog op, ze daalden, althans boven in de grond, ook weer tamelijk snel. In Maart
deed zich,evenals op deandereproefvelden, het feit voor dat hetwater in debuizen
zeer snel steegomvervolgens bovenintebevriezen.Hoevolkomen devorst alleneerwaartse waterbeweging had onderbroken, blijkt weluit dewaarnemingdat verscheidene buizen nog gedurende enigedagen eenlagewaterstand vertoonden, hoewel het
landrondomdebuismetplassenwasoverdekt.
Hetverbandtussendedrainafvoeren endegrondwaterstandenwaszeer behoorlijk.
Doordat in de aanvang eenakker veellanger dan de andere lage grondwaterstanden
bleef vertonen, vielen van deze beginwaarnemingen een klein aantal ver buiten de
stippenband.
De totale afvoer bedroeg ± 1 1 0 mm en was dus aanmerkelijk hoger dan op alle
andere proefvelden. De afvoer van dedagen waarop niet kon worden waargenomen
moest worden geschat. Waarschijnlijk zijn de schattingen enigszins aan delage kant
geweest. De grootste dagafvoer haalde bijna 4 mm. Bijeen berekende neerwaartse
waterpassage van 150mm en een drainafvoer van minimaal 110mm kan de ondergrondseafvoer buitendedrainsomnooitbijzonder grootzijn geweest.De noordelijkste drainreeks gaf vrijwel de gehele winter afvoer. De C-cijfers van het drainwater
daalden aan deenezijde van 13 tot 10enaan deanderezijdevan 13 tot ietsbeneden
12.Dehooggelegen middelstedrainreeks leverde slechtsaf entoe afvoeren; ook hier
bedroegen deC-cijfers indeaanvang omstreeks 13;zedaalden tot ongeveer 11.In de
zuidelijkste reeksdieweer dieper lagen eveneens veelwater afvoerde, daalden de C-
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cijfers van 11 tot9,5aandeoostzijde envan 10,5tot 8,5aandewestzijde.In hetalgemeenverliepdedalingderC-cijfers zeerregelmatig;vaneenverband tussendegroottevandeafvoer endehoogtevanhetC-cijfer wasnietstebespeuren.Enkelebuitengewoongroteafvoeren warenkennelijk eengevolgvantoestromingbovengrondsnaarde
drainsleuf, want deze afvoeren vertoonden C-cijfers tussen 1en 2. Enkele andere Ccijfers dieenigszinsbenedendereekslagenkondennietwordenverklaard.
De bespreking van de op de ontwateringsproefvelden verkregen resultaten moge
wordenbeslotenmeteensamenvattingaandehandvantabel57.
TABEL 57. Ontwateringsproefvelden, Walcheren, 1946 op 1947. Overzicht van de verkregen resultaten.
N o . kolom
No.
proefveld

OWl
OW3
OW5
OW7
OW9
(voor)
OW9
(achter)
OW 10

No.
observation
field

No. column

1

Waarnemingsperiode

9-10-'46tot
31- 3-'47
7-10-M6tot
±22- 3-'47
8-10-'46tot
2- 4-'47
10-10-'46 tot
±26- 3-'47
±24-10-'46 tot
±28- 3-'47
±30-10-'46tot
±28- 3-'47
± 4-10-'46tot
±17- 4-'47

Period of observation

1

2

3

4

5

6

7

8

Neerslag
in m m

Geschatte
verdamping
in m m

Waterberging
in m m

Waterpassage
in m m

2(3+4+5)

Drainafvoer
in m m

5-7

310

100

35

115

60

?

?

285

95

30

75

85

30

45

280

100

45

80

55

40

40

265

95

70

?

1

5

1

305

85

75

70

75

5

65

270

80

45

55

90

5

50

345

120

0

150

75

110

40

Downward
waterpassage
in mm

2(3+4+5)

Discharge
in mm

5

6

Precipitation
in mm

2

Evaporation Increaseof
in mm
soil moisture
(estimated)
in mm

3

4

7

TABLE 57. Observationfields, Walcheren, 1946J1947. Synopsisof theresultsobtained.

Tabel 57toont aan dat, globaal beschouwd,deproefvelden nogeenredelijke overeenstemmingteziengeven,vooralindienmendeenigszinsafwijkende bemonsteringsdata van OW 10in gedachten houdt. Uit kolom 6blijkt dat debovengrondse afvoer
voor deverschillende proefvelden nietveeluiteenloopt. Voorts blijven de drainafvoeren nogalwatachter bijdeberekendewaterpassage.DitgeldtookvoorOW 1 waar de
drainafvoer op ± 50mmwerd geschat. Dit betekent dat alleproefvelden een merkbare (omgerekend per dag trouwens nog zeer geringe) afvoer buiten de drains om
rechtstreeksnaar deondergrondmoetenhebbengehad.
b. Standaardplekken
Er werden 58standaardplekken bemonsterd,terwijl van nogvijf andereplekken de

5-7

8
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gegevensdienstkondendoen.Vandeze63plekkenwarenerachtmindergeschiktvoor.
het opzetten van berekeningen, zodat ten slotte decijfers van 55plekken zijn bestudeerd.
De herfstbemonstering viel voor practisch alle plekken in de laatste decade van
Augustus en de voorjaarsbemonstering vond plaats in April. Behoudens enkele uitzonderingenbedroegdeneerslagindetussengelegenperiode400a450mm.
Detoenemingvandevochtvoorraadinhetprofielhadmeestalnietveeltebetekenen.
In 75 % van degevallen washetverschil in vochtvoorraad tussen herfst en voorjaar
slechts40mm.
•
Deberekendeneerwaartsewaterpassagewasveelgroterenlagvoor ongeveer70 /0
vandeplekkentussen 100en200mm.Opdeplekkendieeensterkeneerwaartsewaterbeweging te zien gaven (een tiental) bleefvoor verdamping een 210a 250mm over.
Ruwweg geschat zal de verdamping welniet ver beneden de 200 mm zijn gebleven.
Voordeoverigeplekkenwasofeensterkebovengrondseafvoer ofeenmet toelaatbare
en daardoor te lageberekening voor deneerwaartse waterbeweging oorzaak van het
feit dateenzogrootgedeeltevandeneerslag„zoek"was.

.

Tenaanzien van dewaamemingdatopveruitdemeesteplekken deneerslagnieteenzodanige ontziltingteweegbrachialsmenI m o g e n v e r w a ^ t e n . d i c n e n n o g t w e e ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^
Indeeersteplaatszijn dewaarnemingenenigszinstevroegbegonnen.UittussenbemonstenngenWeek
daJ de^reget!^vandeeerstedecadevan Septemberhet vochtdeflcit van degrond emgermateheeft verminderden dat, althansbovenindegrond,enigeontzitingisopgetreden
In de daaropvolgende drie decaden viel zeer weimg neerslag. Gedurende d t tijdvak droogde de
grond weervriflterktaterwijl hier en daar een goed meetbarecapillaire opst.jg.ng werd geconstatedSS^ede
eigenlijke ontziltingsperiode in Het effect van de weersomstand.ghedenv66rdienk7nechteropdeverschillendeplekkenzeeruiteenlopendz.jngeweest.Eengoedgewas
bfeten heeft de Semberregens nog wel opgebruikt, zodat de vochtvoorraad in de grond met kon
stiieen LanddatS d r e g e n s werdbewerkt,heeft wellichtmeervan debinnengedrongen regen
fe^£JStaX^tot
ver in October in destoppelbleef liggen.Ten slottekan decaP U

H ^ S S L ' d S S d van8deWvorttopdenadedooinagenoegoveralopgetreden bovengrondse afvoer Na het efnde van devorstperiode bleef de grond nog enigetijd bevroren, waardoor
grondse alvoer. Ma• n « emae van u
F
kondendrmgen.Nuwasdeenegrond
hetsmeltwatervandesneeuwalsmede deregenme
*
mog elijkheden voor bovengrondse afkennehjk sneller ontdooid dan deanaere,lerwiji u"vt,Uu
„ a „„-„ „„A„rp Hnarpnteeen laeen in
voer sterk verschilden. Sommige percelen lagenvlak of zelfs panmg,andere daarentegen lagen in
" " f t r s L n r w S ^ e v e n a l s in de winter 1945op 1946,grote verschillen in verslemping.De ver1en slotte waren er, evenaibm
. winter.Toenwashettempovandeontziltingdevoor•schillenwarenzelfsnogf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ verslempingvanbouwlandaanheteindvan
naamsteoorzaakJ S ^ ^ ^ S ^ ^ u u i g e b r e k e n ) . In dewinter 1946op 1947waren,
dewinter (voormahgg r a f f " ^ f v 0 ° n d t S a g ook het al of niet begroeid zijn van de grond, als-

c. Zoutkarteringen
.
Erwerdeninhetvoorjaarvan1947nogenigeduizenden monstersmgezonden maar
vaneenzoXrte^
IndeoverSeSedenwerf^^
S S e n ^ waarvan M^Tvorige gelegenheid deC-cijfers hoog waren geweest,tamelyk
S S b S S t e d ? D S gangvan.zaken was zeer begrijpelijk. Alle percelen, die
S ^ h r t ^ S £ ? U 1946indelaag5-20cmeenC-cijfer vertoonden lagerdan3,
waren na een tweede winter practisch zoutvrij. Van de iets zoutere kavels (C-cijfer
Tussen Ten6 ? l S S S i S ^ h e t gewasgezien;dikwijlswarenerindeloopvan1946
n^gweereensmongersgenomen,zodat ookvandergehjkekavelsten aanzienvande
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te verwachten zoutschade welwat kon worden gezegd. Vooral indien de betreffende
landbouwers geen erg zoutgevoelige gewassen wilden verbouwen, was de interesse
voor monsters van dit soort percelen gering.Ten slotteresteerden degebieden diena
dewintervan 1945op1946zout(C-cijfer 6tot 10)ofzeerzout(C-cijfer boven10)waren
geweest. Hiervan werd inderdaad een belangrijk deel in het voorjaar van 1947 opnieuwbemonsterd.
Door dezewijzevanbemonsterenwashetnietmogelijk uitdeC-cijfers eenkaart te
maken,zoalsin 1946wasgeschied.
Slechts de Zuidwatering op Walcheren werd zodanig bemonsterd (meer dan 800
monsters vanruim 1600ha) dat eenzoutkaart kon worden samengesteld. Deze kaart
bood een weinig hoopvol beeld, want de gebieden met C-cijfers beneden 6 vulden
slechts eenonbelangrijk deelvan dekaart. Devraagkwam opwaarom deZuidwateringnaeenontziltingswinter nogzoveelzouterwasdanhetwestelijkdeelvanWalcherenin 1946wasgeweest.
Detweevoornaamsteoorzakenvanditverschilwarendevolgende:
1. Na desluitingvanhetdijksgat bijRammekens op5Februari 1946bleven, doordat
de ontwatering zeer sterk was gestoord, grote delen van de Zuidwatering nog geruimetijd dras ofzelfsblank staan.Ditveroorzaaktevaakzeer hogezoutcijfers in
debovenlagenvandegrond.
2. Vele akkers waren overdekt met een laag vers zeeslik, waarin door indroging en
capillaire opstijging de C-cijfers in de zomer van 1946hoog opliepen. Bovendien
was het vochtgehalte van deze sliklaag ook na dezomer van 1946nog hoger dan
vandeouderegronden,zodatdehoeveelheidzoutdiemoestwordenverplaatst ook
groterwasdannormaal.
EigenlijkwarenalleenindeomgevingvanOost-Souburgenkelegebieden behoorlijk
ontzilt.
Een vijftal intensieve zoutkarteringen werd uitgevoerd in deOost-Bevelandpolder.
39plekken op nog geen 80hectaren werden bemonsterd op4September, 7October,
7November 1946eninJanuari (eendeelderplekken op2eneendeelop 18Januari)
en op 19Maart 1947.Decijfers kwamenzogoedmet elkaar overeen dat infiguur17
degemiddeldeontziltingslijnen voordelagen0-5en5-20cmzijn weergegeven.Uitde
figuurblijkt nogmaals dat een goed ontwaterde, pas laat in dewinter verslempende
polder ineenwintervoldoendeontziltomverbouwvannietaltezoutgevoeligegewassen mogelijk temaken. Tenslotte mogeworden opgemerkt dat uit andere bemonsteringen bekend is,dat ook na 19Maart nogenigeuitspoelingvan zout heeft plaatsgehad.
d. Diversen
Vandeindewinter 1946op 1947endeinhetvoorjaar van 1947uitgevoerde bijzondere onderzoekingen zullen hier nog worden besproken: Een onderzoek naar de invloed van een gipsbemesting op dewaterpassage door de grond; een onderzoek betreffende devraagbijwelkC-cijfer verslempingbegint optetreden eneen onderzoek
naardeoorzakenvandeongelijkmatigheid derC-cijfers indeTheodoruspolder.
In devoorafgaande paragrafen isermeerdan eensopgewezen dat het binnendringenvanregenwateringrondendiemetzoutwater geinundeerdzijn geweest,vaak ernstigwordtbelemmerddoordathetoppervlakvandegrondverslempten ondoorlatend
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FIG. 17. Oost-Bevelandpolder, Zuidbeveland,1946op 1947.Resultatenvanenige zoutkarteringen.
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Fio. 17. Oost-Bevelandpolder, Zuidbeveland, 194611947. MeanC-figuresoftopsoilsamples.
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TABEL 58. Gipsproefveld SM 2, Walcheren, 1946op 1947.Invloed van structuurverbeterende middelen op de neerwaartse waterpassage door de grond.

Aard enhoeveelheid
van debemesting

Neerwaartse waterpassage in mm (berekend over 40 cm
diepte)
1

Effect gelijk met onbehandeld

Period of observation

29-11-'46 tot 24-4-'47

Waarnemingsperiode
geen
none

33

Frans
product1

53

CaCO„
51 t/ha

60

s
3 t/ha

50

CaCl2
6 t/ha

98

CaSO,
15 t/ha

137

Type and quantity of the
product

Downwardpassage
in mm {calculated
for the upper 40
cm)

Noeffect on structure observed

TABLE 58. Experimentalfield SM 2, Walcheren, 1946j1947. Influenceofstructure improvingproducts
onthewaterpassagethrough thesoil.

Schouweri'-Duivelandgelegenproefveld AG 7warendezecijfers respectievelijk 94en
129mm.
Deachteruitgangvandestructuurbegintnietterstondnadeinundatie,maareerstnadateenbelangrijke uitspoelingvan zoutheeft plaatsgevonden. Het isvan belangtewetenbijwelk C-cijfer deineenstorting van de structuur aanvangt. Immers vanaf dat moment wordt de ontzilting in vele gevallen
ernstigbelemmerd.
Om enig inzicht te verkrijgen in de vraag bij welk C-cijfer de structuurgebreken beginnen op te
treden,werdenop20Januari 1947opWalcheren23plekkenbemonsterdvan0-3cm.Numag men van
een dergelijk onderzoek niet teveelverwachten, omdat bebalvede C-cijfers ook factoren als bewerking, begroeiing, humusgehalte en lutumgehaltevan de grond van belang zijn. Humusrijke gronden
vertonen zelfsinhetgeheelgeen structuurverval.
De resultaten van het onderzoek waren dan ook moeilijk scherp te omschrijven. In sommige gevallen was deachteruitgang van destructuur bij C-cijfers in delaag0-3cmtussen 0,5 en 1 nog maar
matig,terwijl inanderegevallenreedsbijC-cijfers tussen2en3,ja somsreedsbijeenC-cijfer van4een
duidelijk structuurverval vielteconstateren. Medeinverband met waarnemingen op andere plekken
lijkt hetveiligheidshalvegewenstditlaatstecijfer alsgrensgetalaan tehouden.

AlslaatsteinderijderbijzonderebemonsteringenmoetwordenvermeldeenonderzoekindeTheodoruspolderinWest-Brabant.Inhetvoorjaar van 1946wasgeconstateerd (vorigeparagraaf) dat hier de ontzilting op enkelepercelen bijzonder onregelmatigverliep.In het voorjaar van 1947werden op dezepercelen kuilen gespit tot 50
cm,opeengoedontziltezowelalsopeenslecht ontzilteplek.Ophet oogbeoordeeld
kondendegroteverschilleninontziltingnietwordengewetenaanverschillenindoorlatendheid vandebovenste50cm.Tochwas ooknuin delaag0-20 cm op degoede
plekhetC-cijfer (4,6)veellagerdanopdeslechteplek(19,8).
Deoorzakenvanhetverschilinontziltingwerdenvervolgensdieperindegrondgezocht.In deTheodoruspolder treedt nogalkwelop (HAANS, 1951)en ermoestrekeningwordengehoudenmetdemogelijkheid datdezekwelplaatselijkeenbelemmering
vormdevooreensnelleontzilting.Opplekkendietengevolgevankweldrangeensterke
capillaire opstijging vertonen,wordt indezomermaanden een belangrijk deelvan de
ontziltingvan devoorafgaande winterweer teniet gedaan. In devolgendewinterbegint de ontzilting op dergelijke plekken op een veel ongunstiger zoutniveau dan op
plekkenzonderkweldrang.Op20Juniwerdendriediepereboringenverricht.Tweein
hetookreedsindevoorjaren van 1945,1946en 1947bemonsterdeweilandenwelop
een goedeplek en opeen slechteplek. De derdeboringwerd verricht in een aan het
weilandgrenzendgerstperceelopeenplekwaardegerstbijnadoodwas.Degrondwas

123
hier met eenzoutkorst overdekt (C-cijfer indelaag0-3 cmwas308!).Hieronder zal
eersteenbeschrijvingvolgenvandeprofielopbouwderdrieplekken.
Plek 1. Weiland, goedeplek.Tot 1,85 mzwarezavelmet schelpen; 1,85-1,95m
venigeklei;1,95-3,00mveen,daaronderzand.
Plek2. Weiland, slechteplek.Tot 1,60 mzwarezavelmet schelpen; 1,60-2,40m
venigeklei;op2,40mzand.
Plek3. Gerstperceel, zeer slechte plek. Tot 0,70 m zware zavel; 0,70 tot 1,25 m
lichtezavel.Erkonnietdieperwordengeboord,omdathetboorgat sneldichtwelde.
Deresultatenvanhetzoutonderzoekindemonsterszijnintabel59vermeld.
TABEL 59.

Theodoruspolder, West-Brabant, 1947. Verschil in ontziltingstoestand op plekken met
uiteenlopende kwel.
Datum van bemonsterihg

Date ofsampling

26Jun

G-cijfer
Diepte in cm benedcn maaiveld
Depth incm beneath surface

1947

C-figure

Plek1
Spot 1

Plek 2
Spot 2

Plek 3
Spol3

5,1
6,3
5,5
4,6
3,7
2,1
1,2
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2

38,7
19,7
10,2
4,0
1,9
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4

26,0
15,1
12,9
10,7
9,9

0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-225
225-250
250-275
275-300

TABLE 59. Theodoruspolder, West-Brabant, 1947. Differences in desalinization on spotswith varying
upward seepage.

Het water in deboorgaten inhetweilandhad, evenalshetwateruitdebelendende
sloot,eenC-cijfer van ± 0,5.Hetwaterinhetderdeboorgat (gerstperceel) had eenCC1J

Deconclusieuitdehiervoorgegevencijfers moetwelzijndatde,tengevolgevande
nabijheid derhooggelegenzandgronden, onderdegeheleTheodoruspolderaanwezige
kweidranodechtstotuitingkomtopplaatsenwaarhetprofieleraanleidingtoegeeft;
zoetTs belfmmert opPdegenoemde
plaatsen deontzilting, doordat het gedurende de
zomerd e t ^ h a k e o pstijggingvanhetzoutewater indebovengrond - endaardoor de
" * i S d S e S deed vermoeden, dat de plekken 2 en 3 in een voormalige
kreek lagen.
e .
Alsvoornaamsteresultaten vannetinuc mu«-
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afvoer en zonder zijwaarts gericht watertiansport binnen profieldiepte was een
waterpassagevanongeveer200mmteverwachten.
3. Op de ontwateringsproefvelden bleven de drainafvoeren meestal duidelijk achter
bij de berekende neerwaartse waterpassage, zodat ondergrondse afvoer buiten de
drainsommoestwordenverondersteld.
4. Na devorstperiode functionneerden verscheidenegrondwaterstandsbuizen minder
goed;naarmenmagaannemen,doorhetdichtslibbenvandeomwikkeling.
5. De waarnemingen op het proefveld OW 7 weken sterk,af van die op de overige
proefvelden. Tussendebemonsterdeplekkenbestonden zogroteverschillen,zowel
indegrondwaterstanden alsinontzilting,datberekeningen enbeschouwingenniet
mogelijkwaren.
6. In de Zuidwatering op Walcheren waren de C-cijfers na dewinter nog weinigbemoedigend.
7. Op gipsproefvelden kon het belang van een goede structuur voor de neerwaartse
waterpassageworden aangetoond.
8. AlsoorzaakvandetrageontziltingvanenigeplekkenindeTheodoruspolderwerd
hettot uitingkomenvaneensterkekweldrang aangenomen.
5. WAARNEMINGEN VERRICHT GEDURENDE DE WINTER 1947 OP 1948

Opdeindeherfst van 1946opWalcherenaangelegdeontwateringsproefvelden werdenookindewinter 1947op1948wederomtalvanwaarnemingenverricht.
Hetaantal standaardplekken (61)verschildenauwelijks vanhetinde voorafgaande
winter bemonsterde aantal. Debestaande plekken waren gehandhaafd en slechts enkelenieuwewarenerbijgekomen. Ooknu kwamennietvanalleplekkendegegevens
voor verwerkingin aanmerking, maar ditjaar konden eveneensvan enigeanderebemonsteringendecijfers dienstdoenvoor deberekeningen overdezout-envochthuishoudingvangeinundeerdegrondenindewinter.
Zoutkarteringen speciaaltenbehoevevandepractijkwerdeneigenlijknietmeerverricht.Hetaantalmonstersper dagwasin 1946gedurendehetvoorjaar zeerveelhoger
geweest dan gedurende derest van hetjaar. In 1947was dit verschil reeds sterk verminderd enin 1948konnauwelijksnogvanextravoorjaarsdrukte ten gevolgevan het
inzendenvanpractijkmonsters wordengesproken.Enkeledoor deschrijver zelfuitgevoerdekleinekarteringen komennogaandeorde.
Vandediverseonderzoekingenwarenspeciaalderesultatenvanenigdiepereboringenhetvermeldenwaard.
a. Ontwateringsproefvelden
Dewaarnemingen op dezeproefvelden werden op dezelfde wijze verricht als in de
voorafgaande winter.Indeherfst enaanheteindvandewintervonden bemonsteringenvandegrondplaats.Debemonsteringsdieptewerdvergrootvan 80tot 100cm.Op
OW9vieldeherfstbemonsteringuit,zodatvoorditproefveld eenaantal beschouwingen achterwege moest blijven. Voorts werden dagelijks de grondwaterstanden geregistreerd, dedraindebieten gemetenendeC-cijfers van het drainwater bepaald. Voor
controle werden alle grondwaterstandsbuizen een keer leeggepompt. Verstoppingen
werden niet geconstateerd, hetgeen een steun is voor de opvatting dat speciaal de
vorstperioden - of althans de daarna soms optredende snelle stijging van het grondwater - het toetreden van het water in de meetbuizen ongunstig bei'nvloedt. In de
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winter 1947op 1948kwam,behalveindetweedehelftvanFebruari,geenvorstvanbetekenisvoor. Uitgezonderd opOW3 washetdrainwater nogalvaaktroebel.Detroebelingvanhetdrainwaterisdusopzichzelfblijkbaar geengoedemaatvoordekansop
storinginhetfunctionneren vandegrondwaterstandsbuizen.
De waarnemingsperiode begon met aanhoudend tamelijk droog weer. Pas de vrij
zwareregenval tijdens dederde decadevan November deed de grondwaterstanden
zover stijgen, dat op enkele proefvelden kleine drainafvoeren voorkwamen. Op de
meesteproefvelden begonnen deafvoeren pastegen eind DecemberofinJanuari.Januari was buitengewoon nat. Ook de eerste decade van Februari bracht veel regen,
daarnableefhetnagenoegdroog.Eenoverzichtvandeneerslaggeeft tabel60.
TABEL 60. Neerslag in mm te Middelburg gedurende de ontziltingsperiode 1947 op 1948.
Decade

Maand
Month

Totaal Total

Totaal

I

II

in

Total

24,4
3,5
21,7
31,3
57,3
32,7
0

9,3
9,4
13,1
8,0
43,3
11,1
15,3

15,2
14,8
45,7
49,4
28,9
0
7,1

48,9
27,7
80,5
88,7
129,3
43,8
22,4

. . . .

441,3

TABLE 60. PrecipitationinmmatMiddelburgduring thedesalinizationperiod1946J1947.

Het proefveld OW 1werd bemonsterd op 22 September 1947(zes plekken in de
voorsteraa env i ' ^ delchterste)enop2Maart 1948(dertienplekkenindevoorste
voorsteraaien VIJIinue«,
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van 2tot enmet 14Januaribedroegbijeengemiddeldedagelijkse neerslagvan 7mm
degemiddeldegrondwaterstand 3 cmbenedenmaaiveld!
Methetopmetenvandedraindebietenwildehetnognietvlotten.Dedrainsdieuitmonddenin dewegslootleverden geenmoeilijkheden, maar deuitmondingenvan de
drains aan deachterzijde van hetperceellagenpermanent onder water, omdat de afvoercapaciteitvandebetreffende sloottekleinwas.
Hoewelvandevoorzijde vanhetperceelduseenvolledigeseriedraindebieten werd
verkregen,wasmetdezecijfers nognietveeltebeginnenomdat dewaterscheidingniet
preciesbekendwas,zodatdeomrekeningopmmnietgeheelbetrouwbaarkonzijn. De
totale afvoer zalwel ongeveer 50a 60mm hebben bedragen. Het door degrond gepasseerdewaterisduszekernietvolledigviadedrainsafgevoerd, temeernietdaar uit
deC-cijfers deindrukwerdverkregendatindedrainafvoeren afentoenogenigbovengrondstoegevoerdwaterwasbegrepen.
Hetverband tussendegemiddeldegrondwaterstanden endedraindebietenwasvolkomenidentiek aan hetindewinter 1946op 1947gevondenverband. Bijhogegrondwaterstanden verdween elkecorrelatietussendehoogtevanhetphreatisch vlakende
drainafvoeren, waarschijnlijk omdat dan het water bovengronds naar de drainsleuf
vloeide.
DeC-cijfers vanhetdrainwaterwarenindeaanvangongeveervandezelfde grootte
alsaan het eindevan devorigeontziltingsperiode, namelijk ruim 5,5.Decijfers daalden in deloop van de winter tot ongeveer 4,0,maar 't was niet zo gemakkelijk deze
daling teconstateren,omdat dewaarden van dag tot dag sterk schommelden. Er bestond een duidelijk verband tussen degrootte van deafvoer endehoogtevan het Ccijfer. Bijhogeafvoeren gingdezecorrelatieverloren,hetgeenalseensterke aanwijzing
voorbovengrondseafvoer naardedrainsleuvenmoetwordengezien(fig. 18).
Inprincipeisinzoutegrondeneenverband tussendegroottevandedrainafvoer en
de hoogte van het C-cijfer van het drainwater (de storing door bovengrondse afvoer
naardedrainsleuvendaargelaten)eenteverwachtenverschijnsel.Immersnaarmate de
grondwaterstanden hogerzijn zalmeerwater naar dedrains vloeien, dat via korte en
slechtsweiniggekromde stroombanen dedrains bereikt. Aangezien de ontzilting van
degrondvanbovenaf begintzalditwaterinhetalgemeenminderzoutzijndanhetvia
dediepereondergrond naardedrainsgestroomdewater.
Dat een dergelijke correlatie soms niet of althans niet duidelijk waarneembaar is,
kanzijnoorzaakvindeninverschillende omstandigheden.
In de eerste plaats kan indien de bouwvoor erg ondoorlatend is de variatie in de
grondwaterstanden tegeringzijn.Ditwashetgevalopdeontwateringsproefvelden die
geobserveerd werdenindewinter 1945 op1946.
Belangrijker is dat in Zeeland in de eerste en tweede ontziltingswinter de lange
stroombanen goeddeels in een weinig zoute ondergrond lagen, zodat het water dat
vanuitdeondergrondnaardedrainswerdgestuwdeenC-cijfer konhebbendatweinig
afweek van het C-cijfer van hetwater datvoornamelijk door debovengrond, dusvia
zeerkortestroombanen,naar dedrainsstroomde.Dit gevalzalzichopWalcheren op
deontwateringsproefvelden hebbenvoorgedaanindewinter 1946op 1947.Toenkwamenopdemeesteproefvelden tochookhogegrondwaterstanden voor- zijhetniet zo
veelvuldigalsindewinter 1947op 1948- enerwasevenwelslechtseenflauw verband
tussenC-drainwater endegroottevandedrainafvoer.
Toch is er in dewinter 1946 op 1947ongetwijfeld boven het vlak door de drains

127
FIG. 18. Ontwateringsproefveld OW 1,Walcheren, 1946op1947.
• Verband tussen degemiddeldegrondwaterstanden op deakkersen de drainafvoeren.
O Verband tussen de C-cijfers van het drainwater en de drainafvoeren.
C-cijfer van h e t
drainwater

G r o n d w a t e r s t a n d in c m
beneden maaiveld

W

tRAINAFVOER IH LITERS PER ETMAAL
«*>' ' ' 'iSOO' ' ' '!000' ' ' WO' ' ' '3000' ' ' 3500 ' ' ' « 0 F

FIG. 18. Observationfield OW1, Walcheren, 1946/1947.
• Relation betweenthemeangroundwatertables {midway betweenthe drains)and the dischavsc
O Relation between theC-figuresoftheoutflow andthe discharge.

waterinzijwaartserichtingnaardezedrainstoegevoerd.Overigenswasdeinvloedvan
dezewaterbeweging opdeberekeningvandeneerwaartsewaterpassage, althansvoor
deprofieltypen waaropdeontwateringsproefvelden lagen,metgroot.Ditbleekuithet
feitdatdeberekendeneerwaartsewaterpassagemiddenopdeakkers(waarmedeinde
berekeningen steeds werd gewerkt) niet noemenswaardverschildevan die op een afstandvandedrainsgelijkaanivandeakkerbreedte.
Het lage nuttig effect van de neerslag, dat voor sommige standaardplekken werd
vastgesteldendat niet ofslechtszeertendelekonworden gewetenaan bovengrondse
afvoer, moet zijn veroorzaakt door het voorkomen van een vrywel ondoorlatende
ondergrond opgeringediepte.
Ophetproefveld OW3 werdenop23September 1947drieplekkenindevoorsteen
vijfindeachtersteraaibemonsterd.Op3 en4Maartvond devoorjaarsbernonstenng
Plaatsm e S p S k e n indevoorsteenzevenindeachtersteraai.Tussendezedataviel
bijna 3?0mmregen Deverdampingmagweerwordengeschatop 100mmenevenals
op OW 1w d 110 mm neerslag opgeslagen in de grond en de neerwaartse waterpassagewe7dberekend op90mm.Vandeneerslagresteerdenaaftrek vandehiervoor
^„ . ,
, , if* A,t «r,thiereroteplassenvoorkwamenendatdegrondmaartochnogwelzoslecht,datookmergroiePld»°*
rechtstreeks naar
gebruikerreedsop 10en 11 Decemberkielspitjesgroefomhetwaterrechtstreeks naar
deslotenaftelaten.
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De grondwaterstanden stegen op dit proefveld zeer langzaam tot eind December.
Toen ginghetpeilin debuizen sprongsgewijze omhoog. Ongeveer half Februari begon
de daling, die alleen nog rond 3 April door een kleine stijging werd onderbroken.
Reeds omstreeks 20 Februari lagen de grondwaterstanden beneden het niveau van de
drains.
De overeenkomst tussen dewaarnemingenvan 1946op 1947en dievan 1947op 1948
was opvallend. Wei lagen de grondwaterstanden nu gedurende anderhalve maand op
een peil, waarvan in de voorafgaande winter slechts zelden sprake was geweest, maar
de verschillen tussen deniveauxin debuizen waren gelijk aan dievan eenjaar tevoren.
De grondwaterstanden indebuizen gingen wederom fraai gelijktijdig en gelijkmatig
op en neer en lagen bij buis 1hoger dan bij buis 3en bij buis 4 hoger dan bij buis 6.
Bovendien gaf de achterste raai weer hogere grondwaterstanden te zien dan de voorste. De regenrijke winter leerde dat, zoals reeds in 1946 werd verondersteld, de ontwateringstoestand achter opdelinker akker nietvoldoende was.Daar liepende grondwaterstanden zo hoog op, dat wekenlang het phreatisch vlak nagenoeg met het maaiveld samenviel. Ook bij buis 1 waren degrondwaterstanden vaak tehoog. Toch was de
plasvorming bij buis 4 en bij buis 1lang niet zo sterk als op de rechter helft van het
veld. Het iszelfs niet gewaagd om teveronderstellen datjuist door de grotere ondoorlatendheid van de bouwvoor op de rechterzijde van het proefveld - waarschijnlijk gecombineerd metdewathogereliggingaldaar - degrondwaterstanden opde linkerzijde
zo hoog konden oplopen.
Hoe weinig doorlatend de bouwvoor was, bleek reeds op 3 December. De plassen
waren op diedatum alzogroot, dat water bovengronds afvloeide naar de sloot, terwijl
de grondwaterstanden alle meer dan 100 cm beneden maaiveld lagen. Soortgelijke
waarnemingen vermeldt HISSINK(1922).
De totale drainafvoer bedroeg ongeveer 55 mm, zodat ook voor deze winter - de
neerwaartse waterpassage werd immers berekend op 90mm - enige ondergrondse afvoer, buiten de drains om, kon worden geconstateerd. De dagelijkse debieten waren
hoog in vergelijking met de voorafgaande winter; afvoeren tussen 1en 2 mm daags
waren algemeen, terwijl ook afvoeren optraden boven 2mm,ja tot 4,0mm toe.
De laatste lage afvoeren in het voorjaar van 1947 hadden een C-cijfer van 9,0; de
eerste lage afvoeren in December 1947 toonden C-cijfers van omstreeks 7,5. Dit verschil moet worden geweten aan het feit, dat zowel na de laatste voorjaarsafvoeren als
voor de eerste winterafvoeren de ontzilting van de grond voortgang heeft gemaakt.
Gedurende de winter daalden de C-cijfers voor de kleine afvoeren tot ongeveer 5. In
verband met de sterk wisselende debieten waren de C-cijfers nogalaan schommelingen
onderhevig. De uitersten werden gevormd door een C-cijfer 7,7 bij een afvoer van 0,1
mm en een C-cijfer 1,5 bij een afvoer van 4 mm.
OW 5werd bemonsterd op 14September 1947en op 4en 5Maart 1948.In de voorste raai betrof de bemonstering beide keren vijf plekken en in de achterste raai vijf
plekken in de herfst en negen in de nawinter. Tijdens de waarnemingsperiode viel 380
mm regen. Ongeveer 100 mm diende ter aanvulling van de vochtvoorraad van de
grond en de neerwaartse waterpassage werd berekend op 110 mm. Wanneer de verdamping op ± 120mm werd geschat, resteerde van de neerslag dus 380- (100 + 110
+ 120)== 50mm.
De grondwaterstanden gaven weinig aanleiding tot commentaar, afgezien van het
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feitdatzevanafeindDecembertotongeveerhalfFebruari opvrijwelhetgeheleproefveldveeltehoogwaren.
Detotaledrainafvoer beliepvoordeenedrain ± 125envoordeandere ± 135mm.
Degemetenafvoeren lagendushogerdandeberekendeneerwaartsewaterpassage.Op
dezeschijnbare tegenspraakwordthierondernognaderteruggekomen.
OverdeC-cijfers vanhetdrainwatervalttevermelden,datdoordesterkeschommelingenbijna niet wastebepalen metwelkC-cijfer deafvoeren begonnen enmetwelk
C-cijfer ze eindigden. In elk gevalisdedaling in het zoutgehalte niet groot geweest.
Weiwaren de C-cijfers van begin af aan lager dan aan het eind van devorige waarnemingsperiode.EenmerkwaardigheidvormdendeC-cijfers uithetbeginvanDecember.Dezelagen vrijwel allemaalbeneden 1,terwijl tegeneind December bij deeerste
groteafvoeren C-cijfers werdengevondentussen8en10. Terverklaringzoumenkunnen veronderstellen dat het enige tijd heeft gekost voordat het C-cijfer onder in de
drainsleufweerwasgestegentotdewaardevandegrondnaastdesleuf.Hetlijktevenwelwaarschijnlijker dateengroot deelvandekleineafvoeren afkomstig wasvanbovendedrains op het land staandeplassen.Dergelijke afwijkingen in het C-cijfer van
hetdrainwater aan hetbeginvaneenontziltingsperiodewerdenweleensvakergevonden,zijhetzeldenineenzoopvallendevormalshierhetgevalwas.
Hieronder mogen dan nog enige- zij het tamelijk speculative - beschouwingen
volgen over dezojuist geconstateerdeanomalietussendetotaledrainafvoer endeberekendeneerwaartsewaterpassage.
.
Zoalsvermeld,bedroegdedrainafvoer voordebeidedrainsrespectivelyk ± 125en
± 135mm. Nu zijn dezehoeveelheden beslist niet vollediglangs denormalewaterbanendoor degrond gevoerd.Ditkonwordengeconcludeerd uitdeC-cyfersvanhet
drainwater. Dezedaalden naarmatedeafvoeren stegen, omopeenbepaald punt alle
verband met de debieten teverliezen. Dekeuzevan dit punt wasemgszins arbitrair,
maar het was welwaarschijnlijk dat bij afvoeren groter dan ± 3mm per dag (ener
kwamenafvoeren voorvanbijna 15mmdaags!)bovengrondse
^™°™±*?£.
sleuf in het snel moest ziin Wanneer nu werd aangenomen dat alleswat werd afgevoerdbVven3 mmS g s bovengrondsnaardedrainsleufofdenaasteomgevingdaaiv
^ w ^ i J S a n S d S L hoeveelheidvoordebeidedrains(indezelfdevolgorde
alsb o S r e s S l S k ± 20en± 40mm.Denormaleaanvoernaardedrainsisdan
S ™SltweTdm%enW5
mm.Waarschijnlijk zijn zelfsdezewaarden nogwel
Si?u g
w f S dat ook bii kleinere drainafvoeren de C-cyfers van het
d S S t e ^ T a ^ S hogekantzijnisookdaaromaannemelyk,omdatdeondergrondseafvoer welgroterzalzijngeweestdan5 a 15mm.
Hetproefv.dOWTwerd^ons^
wel op dezelfde wijze als OW'5. In devoo
^ ^
^
^ ^
achterste raai respectie^velyk vijf en negen P
verdampt;teraanvulling
mmgspenodebedroeg38Qmm^Hiervan ton ±
j ^
Verslemping en
vanhetvochtgehaltevan^ ^ ^ X ^ p e r c e e l laginlucerneenwasbegipst),zobovengrondseafvoer kwamenmetvoor^ t p ^ ^ ^ hedragen. D e gemiddeldebedatdeneerwaartsewaterpassage± w
d u s ^ z o v e e l > m a a f ifl y e r .
rekendewaterpassagebedroegruim100mm
^
loofd
bandmetdegroteverschillentussendeplekKenwasin
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Degrondwaterstandenindeverschillendebuizengedroegenzichweernieterggelijkmatig,maarwareninelkgevalnietbijzonder hoog.
Om een idee te geven hoe verschillend de grondwaterstanden op eenzelfde akker
reageerdenisfiguur 19 opgenomen.Tervergelijkingzijnookdecijfers vantweebuizen
opeenakkervanOW3indefiguurweergegeven.
Warenindewinter 1946op1947dedrainafvoeren teverwaarlozen,ditmaalgolddit
slechtsvoor eenderbeidedrains;deanderevoerde ± 25mmaf. DeC-cijfers van het
drainwater warenlaagenvarieerdenvan0,2tot3,5.
Ditproefveld vertoondedusintweeachtereenvolgendewintersverschillendemerkwaardigheden:
a. Deberekendewaterpassagesvarieerdenplekvoorpleksterk.
b. Degrondwaterstandenindeverschillendebuizenvertoonden onderlingweinigverband.
c. Degemetendrainafvoeren waren geringenerwasgeenduidelijke correlatietussen
de debieten en debijbehorende gemiddelde grondwaterstanden midden op de akkers.
d. Dedrainsleuvenvertoonden abnormaallage C-cijfers.
Hoemoetditallesnuwordenverklaard?Waarschijnlijk isdedoorlatendheidvande
grond onderdebouwvoor (plaatselijk wellichttot eendieptevan 1 mminstens)weliswaar onregelmatig maar in het algemeen gering, althans vergeleken met de dieper
gelegenondergrond. Opdeslechtstdoorlatendeplekkenreagerende grondwaterstanden niet voldoende op deregenval omdat een deelvan de neerslag door de toplagen
naarde- vaakzeernabijgelegen - doorlatenderplekkenstroomt.(Achterafbeschouwd
zou het interessant zijn geweest om met korte buisjes in de bovengrond naar schijnFIG. 19. Ontwateringsproefvelden OW 3en OW7,Walcheren, 1948.Grondwaterstanden in het tijdvak van 28-1-1948tot 16-2-1948.
Grondwaterstand in cm
beneden maaiveld
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FIG. 19. Observationfields OW 3 and OW7, Walcheren, 1948.Groundwatertablesintheperiod from
28-1-1948 till 16-2-1948.
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spiegelstezoeken.) De ontziltingvandeslecht doorlatende gedeelten is geringen de
grondwaterstanden (die trouwensgewoonlijk laagzijn) vertonen nauwelijks verband
metdedrainafvoeren. Deietsbeterdoorlatendeplekkenvertoneneenvrijwelnormale
neerwaartsewaterpassage envrijhogegrondwaterstanden (tengevolgevan zijwaartse
toevoerdoordetoplagen),dieeenredelijk verbandteziengevenmetde drainafvoeren
(tabel61).
TABEL61. Ontwateringsproefveld OW 7,Walcheren, 1946 op1947. Verband tussen degrondwaterstanden op de akkers en de drainafvoeren.
Drainafvoeren in 1per etmaal

0-200

200-800

> 1600

800-1600

Discharges in IJ24 hours

Numberofobservations

Aantal waarnemingen
Gemiddelde grondwaterstandincmbenedenmaaiveld

64

58

57

Grondwaterstanden in buis
10in cm beneden maaiveld

48

30

26

52

Meangroundwatertables
incmbeneath surface
Groundwatertables in
testwell10incmbeneath
surface

TABLE 61.- Observationfield OW7, Walcheren, 1946/1947Relationbetween the groundwatertables
midway between the drains andthedischarge of thedrains.

Denoordelijkedrainligtzeerondiep( ± 35cmterplaatsevandegrondwaterstandsbuizen).Dezedrainheeft bijnanooitdienstgedaan.Inhetvoorjaar van 1941warende
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palinglutumgehalte,bepalingporienvolumeenvisuelestructuurbeoordeling) wasvoor
dezeverschillengeenverklaringtevinden.
Op OW 9 werd de herfstbemonstering niet uitgevoerd, waardoor een aantal beschouwingenachterwegemoetblijven.
De grondwaterstanden liepen op dit proefveld af en toe hoog op,maar ze daalden
ook weer snel tot het niveau van de drains was bereikt, daarna verliep de daling wat
langzamer. Hoeweldegrondwaterstanden weleensin debouwvoor piekten- ditwas
bijeenzoondiepeliggingderdrainsteverwachten- kontocheigenlijknietvaneenonvoldoende ontwateringworden gesproken.
Dehooggelegendrainshebbenin dezenattewinterweldienstgedaan.Dedraindie
dannoghetdiepstlag(40cmbenedenmaaiveld)voerde85 mmaf, debeideandereelk
50mm.Hoeweldeneerwaartsewaterpassagenietbekendwas,kontochveiligworden
geconcludeerd datvoor dezelaatstetweedrainseendeelvanhetdoordegrondgepasseerdewaterbuitendedrainsomtotafvoer moetzijn gekomen.
De drainafvoeren eindigden in de eerste helft van Februari. De C-cijfers van het
drainwater varieerden nogal, maar waren in het algemeen wat hoger dan men op
grondvandebemonsteringvan5 Maart 1948zouverwachten.
OpOW 10vond deherfstbemonstering plaatsop 19September. Erwerdeninbeide
raaien zevenplekkenbemonsterd. Detweedebemonstering (op 1 Maart)werduitgebreid tot 19 plekkenindevoorsteen13plekkenindeachtersteraai.Deneerslaginde
tussengelegenperiodebedroeg385mm.Hiervankanongeveer 105mmzijn verdampt;
130 mm diende ter verhoging van het vochtgehalte van de grond. De neerwaartse
waterpassage werd berekend op 120mm. Veelbovengrondse afvoer kan er dus niet
zijn geweest.
Bij devoorjaarsbemonstering werden indevoorsteraai,behalveindedrainsleuven,
ookmonsters genomen opeenmeter afstand van dedrain.Uit decijfers bleekdatbeneden draindiepte inalledriedrainsleuven degrond zouter wasdan op eenmeter afstand van dedrain. Tabel62geeft eenvoorbeeld van dit verschijnsel. Voor een goed
begripzijnogvermelddatdedraininditgevalop63 cmbenedenmaaiveldlag.
TABEL 62. Ontwateringsproefveld OW 10, Walcheren, 1947 op 1948. C-cijfers in de drainsleuf en
op 1 m afstand van de drainsleuf op 1 Maart 1948.
Plaats van bemonstering

B£
a

c

0-10
10-20

2

"1 fe ° S§.
hJq

40

40-60
60-80
80-100

Place of sampling

Op 1m naast de drain
(links)

0,5
0,4
0,4
0,6
1,6
4,7
J m from tile drain to the left

In de drainsleuf

0,6
0,3
0,4
0,5
7,0
7,8
Above and under tile drain

Op 1m naast de drain
(rechts)

0,4
0,5
0,4
0,6
1,8
3,3
1 mfrom tile drain to the right

TABLE62. Observationfield OW 10, Walcheren, 1947/1948.C-figuresaboveandunderthe tiledrain
andat 1mdistancefrom the latter.
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Deverklaring voor dewaargenomenverschillenindeC-cijfers beneden draindiepte
zalhierinmoeten worden gezocht, dathetwater dat- opwegnaar dedrain- delaag
60-80 cmpasseert, onder dedrain nagenoegrechtstandig naar boven stroomt, terwijl
opeenmeter afstand vandedrainhetwaterslechtsondereenflauwehoeknaar boven
stroomt.Inheteerstegevalkomthetwateruitdezouteondergrond,inhettweedegeval heeft het water veel minder diepgelegen en dus veel minder zoute lagen doorstroomd.
Degrondwaterstandenwarenvoorophetproefveld doordeNovemberregensalwat
gestegen, achterop kwam de stijging (110cmin drie dagen) eerst tegen het eind van
December. Ondanksdenattewinterwasoptweevandevierakkershetniveauvanhet
grondwater bevredigend, opdederdeakkerliepen degrondwaterstanden aan deachterzijdetehoogopenopdevierdeakkerwasdeontwateringstoestand aanbeidezijden
onvoldoende.Hierstondhetwatergedurendeeenbelangrijk deelvandewaarnemingsperiodeindebouwvoor.
Detotaledrainafvoer bedroegeen90mm.Erisdusinelkgevalenige ondergrondse
afvoer geweestbuitendedrainsom.Dehooggelegenmiddelstedrain,dieanderejaren
weinigofgeendieristdeed,verwerktenuruim21%vandetotale afvoer.
De C-cijfers van het drainwaterwaren ook opditproefveld minder regelmatig dan
in devoorafgaande winter. Ditverschijnsel isalsvolgtverklaarbaar. Bij hoge grondwaterstanden ontstaat altijd enigwatertransport boven hetvlakop draindiepte inzijwaartserichtingnaardedrain.Zolangdebovengrondnogtamelijk zoutisendeondergrond nog niet te sterk is verzilt (le en eventueel 2e verziltingswinter) komt het bedoeldetransport indeC-cijfers vanhet drainwater nauwelijks tot uiting.In dewinter
1947op 1948wasdebovengrond invelegevallenalver ontziltenwasde ondergrond
inmiddelsaltamelijk zoutgeworden,metalsgevolgeensneldalenvanhetC-cijfer van
het drainwater naarmate dedebieten stijgen. ZolageC-cijfers dat bovengrondse toevoer naar dedrainsleuf mochtwordenverondersteld, kwamennietvoor.De C-cijfers
van de afvoeren van dediepgelegen drains begonnen op hetzelfde niveau als of zelfs
iets hoger dan waarmee deafvoeren in het voorjaar van 1947waren geeindigd. In de
middelstedrainsleuf washet C-cijfer in deaanvanglager dan aan heteindvan devorigewaarnemingsperiode.
Door desterkevariabiliteitvandeC-cijfers wasdedalingervannietnauwkeurigop
tegeven.Voor drie drains bedroegdedalingruim twee eenheden, voor twee drains
ongeveerviereenhedenenvoordelaatstedrainzelfsvijf eenheden.
Samenvattend kan ten aanzien van deontwateringsproefvelden worden gezegd dat
vandeneerslagmeerindegrondwasgeborgendanindevoorafgaandewinter.Ookde
neerwaartse waterpassage was in het algemeen wat hoger. Vergeleken met de winter
1946op 1947warentrouwensdedrainafvoeren veelalmeergestegendandeberekende
neerwaartse waterpassage. Dit was begrijpelijk omdat bij aanhoudend hoge grondwaterstanden hetaandeelvandedrainsindeafvoer vanhetzakwatergroterisdan bij
lageregrondwaterstanden. OpOW5 warendedrainafvoeren abnormaal hoogtengevolgevan bovengrondse watertoevoer naar de drainsleuf. Het afwijkend gedrag van
hetproefveld OW7werdbevestigd.
De beschouwingen over de ontwateringsproefvelden mogen worden besloten met
een tabel(63),dieeenoverzichtgeeftvandewaarnemingen.
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TABEL 63. Ontwateringsproefvelden, Walcheren, 1947 op 1948. Overzicht van de verkregen resultaten.
N o . kolom

No.
proefveld

1
Waarnemingsperiode

3

2

4

Neerslag
in m m

Geschatte
verdamping
in m m

Waterberging
in m m

5
Waterpassage
in m m

6

7

8

2-(3+4+5)

Drainafvoer
in m m

5-7

OW 1

22-9-'47
tot
±3-3-'48

385

100

110

90

85

±55

±35

OW3

23-9-'47
tot
±4-3-'48

380

100

110

90

80

55

35

OW5

14-9-'47
tot
±5-3-'48

380

120

100

110

50

<±100

>±10

OW7

±18-9-'47
tot
±8-3-'48

380

110

150

OW 10

19-9-'47
tot
l-3-'48

385

105

130

120

30

90

Periode of
observation

Precipitation
in mm

Evaporation
in mm
{estimated)

Increase of
soil moisture
in mm

Downward
waterpassage
in mm

2

3

4

5

JVo.
observation
field
Ao. column

'1

2-1,3+4+5)

6

30

Discharge
in mm

5-7

7

a

'

TABLE 63. Observationfields, Walcheren, 1947j1948. Synopsis of the results obtained.

b. Standaardplekken
Aan destandaardplekken werd meerzorgbesteed danin devoorafgaande winters.
In deeerste plaats werd op bijna de helft der plekken een tussenbemonstering uitgevoerd in detweedehelft van December en eenin detweede helft van Januari, terwijl
voorts opdezeplekken ookenkelemalendegrondwaterstanden werden opgenomen.
Dezeextrawerkzaamhedenhebben,zoalshiernanogzalblijken,aandecijfers eenaanmerkelijkgroterebruikbaarheid verleend.
Demeestestandaardplekken werden deeerstekeerbemonsterdtegenheteindevan
Augustusofinhetbeginvan September. Deeindbemonstering vondmeestalplaatsin
deeerstehelft van Maart. Zoalssteedsviel voor het opzetten van berekeningen een
aantal plekken uit, omdat de C-cijfers te laag en daardoor te onbetrouwbaar waren,
omdat het profiel zich niet voor het opzetten van berekeningen leende of omdat de
bemonsteringsdata mindergunstigwaren.
Ten aanzien van deveranderingen in deA-cijfers gedroegen deplekken zichnogal
uniform. Dezomervan 1947waszeerdrooggeweestenopdemeesteplekkenwaseen
100a 150mmnodigomdegeslonkenvochtvoorraad aan tevullen,inenkelegevallen
nogmeer,totruim200mmtoe.Opplekkenwaar hetgewasondiephadgeworteld ten
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gevolgevan de hoge C-cijfers onder in het profiel (VAN DEN BERG, 1952)bleef de hoeveelheid in degrond geborgen neerslag beneden de 100mm.
De verhoging van het vochtgehalte van degrond was omstreeks half December grotendeels voltooid. Deze waarneming sloot goed aan bij het feit dat tegen eind December de grondwaterstanden begonnen te stijgen en de drains begonnen af te voeren.
Weliswaar liepen de A-cijfers nog verder op - zewaren in de tweede helft van Januari
zonder uitzondering nog weer hoger dan in December - maar de stijgingen waren in
het algemeen niet groot en waren tegen begin Maart weer goeddeels te niet gedaan.
Een en ander moet worden geweten aan het feit dat debemonsteringen van December
en Maart plaats vonden bij lagegrondwaterstanden, terwijl tijdens de Januaribemonstering vaak zeer hoge standen werden gemeten. Tabel 64geeft een beeld van de wijzigingen in devochtvoorraad gedurendedewinter 1947op 1948.
TABEL 64. Standaardplekken, 1947op 1948.Toeneming
tot 80 cm gedurende de winter.
Waarnemingsperiode
Period of observation

±l-9-'47 tot ±10-12-'47

!in mmvan devochtvoorraad in een profiel
±10-12-'47 tot ±20-1-'48

±20-l-'48 tot ±ll-3-'48

25
36.
26

-28
-25
-21

104
114
97

Oost-Bevelandpolder

TABLE 64. Sampling sptfts, 1947'/1948. Increaseof soil moisture in mm in the upper80 cmduring
thewinter.

Een kleindeelvan het vochtverlies na eind Januari komt voor rekening van een beginnende indroging in de laag 0-10 cm ten gevolge van het droge weer, het grootste
deel komt echter voor rekening van de uitzakking van water ten gevolge van de gedaalde grondwaterstanden (tabel65).
TABEL 65. Standaardplekken, 1947 op 1948. Verdeling van het vochtverlies over de verschillende
lagen gedurende de periode ± 20-l-'48 tot ± ll-3-'48.
Laag in c m

Layer in cm

Decreaseof soilmoistureinmm

. . . .

0-10

10-20

20-40

40-60

60-80

6

3

6

5

5

TABLE 65. Samplingspots, 1947/1948. Decreaseof soilmoisturein thedifferent layersof the profile
during the period ± 20-1-48 till ± 11-3-48.

Voor een aantal plekken kon de berekening van de neerwaartse waterpassage niet
wordenuitgevoerd, omdat deC-cijfers van deonderstelaagindeloop vandewinter te
sterk waren gedaald. In dergelijke gevallen is de berekening van de neerwaartse waterpassage niet geoorloofd, omdat - zoals in hoofdstuk I werd uiteengezet - het C-cijfer
van het afgevoerde water nietmeermet voldoende nauwkeurigheid bekend is.
Zonder detussenbemonsteringen waren vanverscheidene plekken decijfers volledig
onbruikbaar geweest. Voor enige van deze plekken zou de berekende neerwaartse
waterpassage een vrijwel normale waarde hebben vertoond, ondanks het feit dat het
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opzetten van dezeberekeningniet geoorloofd was.Ditwerd veroorzaakt doordattijdens de zeer natte decaden van December en Januari (tabel 60)in het algemeen een
geringe neerwaartse waterpassage werd berekend, mogelijk als gevolg van bovengrondseafvloeiing ofzijwaartseafvoer binnenprofieldiepte.Voorditlaatstewerd- indienhetprofiel eenzodanigewaterbeweging toeliet- door devaak hoge grondwaterstandeninelkgevaldemogelijkheid geschapen.
Dankzijdetussenbemonsteringenwashetmogelijk omtochnog- zij het globaal tebecijferen hoedegrond opdeneerslaghadgereageerd (tabel 66). Voorelkeperiode
werdenslechtsdieplekken gebruikt,waarvandedalingvanhetC-cijfer indeonderste
laagniettegrootwas.
TABEL 66. Standaardplekken, 1947 op 1948.Waterberging en neerwaartse waterpassage gedurende
de winter.
±l-9-'47tot
±10-12-'47

±10-12-'47 tot
±20-1-'48

±20-1-'48 tot
±ll-3-'48

Totaal Total

Neerslag in mm
Precipitationin mm

±205

±165

±60

±430

Stijging vochtvoorraad in mm
Increaseof soilmoisturein mm

±110

± 30

±25

±115

Waterpassage in mm
Downwardwaterpassage in mm

± 20

± 50

±35
«

±105

Waarnemingsperiode
Period of observation

TABLE 66. Sampling spots, 1947/1948. Increaseof soil moisture and downwardwaterpassage during
thewinter.

c.Zoutkarteringen
Er werden wederom twee zoutkarteringen uitgevoerd in de Oost-Bevelandpolder,.
eenop 3 September 1947eneenop 9 Maart 1948.Hierbijwerden dezelfde 39plekken
bemonsterd die inde winter 1946op1947warengebruikt.Deresultatenvandezezoutkarteringen - ter vergelijking zijn de gegevens van de laatste voorjaarskartering van
1947 erbijvermeld- zijnverwerktintabel 67. Deuitspoelingvanzoutlijktgroter dan
zewas,omdatin September deC-cijfers alleen alzeer hoogwaren door de bijzonder
lage A-cijfers.
TABEL 67. Zoutkarteringsplekken, Oost-Bevelandpolder, 1947 op 1948.Gemiddelde C-cijfers in de
bouwvoor voor en na de winter.
Datum van bemonstering
Date of sampling

Laag in cm 0-5
Layer incm 5-20

19-3-'47

0,8
4,7

3-9-'47 •

14,6
13,1

9-3-'48

0,5
0,5

TABLE 67. Topsoil samples, Oost-Bevelandpolder,1947)1948.Mean C-figuresbefore and after the
winter.

Eenanderekleinekarteringwerduitgevoerdineen deelvandepolderEllewoutsdijk.
De bemonsterde plekken waren na een kortstondige inundatie in November 1944
drooggevallen. Alle monsterplekken (14 in getal) lagen in grasland, dat voor het
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grootstedeelookvoordeinundatieenigszinsziltigwas.Monsterswerdengenomenin
hetvoorjaar van 1945,in deherfst van 1945enin hetvoorjaar van 1947en 1948.De
gemiddelde C-cijfers van de 14plekken staan vermeld in tabel 68.Bij de tabel moet
wordenopgemerktdatdebemonsteringenvan1945betrekkinghebbenopdelaag5-20
cm endeandere opdelaag 10-20cm.Voortsvond devoorjaarskartering van 1947te
laat plaats (Mei),waardoor decijfers wellicht reedswat hoger waren dan vlak na de
winter. Inelkgevalblijkt uitdetabel,datdezeplekkenweleensterkcontrastvormen
metdieuitdeOost-Bevelandpolder,wantvan ontziltingkanmeneigenlijk nauwelijks
spreken.
TABEL 68. Zoutkarteringsplekken, Ellewoutsdijk, 1945, 1947
14 graslandplekken.
Tijdstip van bemonstering
Period of sampling

C-cijfer
1

C-figure

Laag 5-20 cm

Layer 5-20 cm.

Voorjaar '45
Spring '45

10.51

Herfst '45
Autumn '45

16,9!
* L a a g 10-20 c m

en 1948. Gemiddelde C-cijfers van
Voorjaar '47
Spring '47

Voorjaar '48
Spring '48

11,22

8,92

Layer 10-20 cm.

TABLE 68. Topsoilsamples, Ellewoutsdijk, 1945,1947 and1948.Mean C-figures of 14samplingspots
onmeadows.

Bijtabel68dientweltewordenvermeld,dathethierlaaggelegen,slecht ontwaterde
graslandenbetrof,waarvermoedelijkbovendienzoutekweloptrad.
d.Diversen
Onderdithoofd zullenalleenwordenbesproken deresultatenvanenigediepereboringen. Met deze boringen (tot twee a drie meter) werd een aanvang gemaakt in de
winter 1945 op 1946enzewerdenvoltooidin 1948.Allerleibelangwekkenderesultaten
werdenermedeverkregen.
Invelenietgei'nundeerdeoudegebieden(PoelvanGoes,BreedeWateringbewesten
Ierseke en nabij Kleverskerke op Walcheren) was de ondergrond vaak zeer zout, zij
hetdat onderderuggenhetzoutewaterveelalwatdieperwerdaangetroffen (gemeten
ten opzichte van een horizontaal vlak) dan onder de kommen. Op Walcheren werd
onder eenrugmetveenindeondergrond,zelfsindekleionderhetveen(3,20mdiep)
practisch noggeenzout aangetroffen.
De aardigste gegevens leverden de diepere boringen die herhaald werden, omdat
daarin deverplaatsingvan hetdoor deinundatie aangevoerdezoutkonwordennagegaan. Alsvoorbeeld vaneendergelijke reeksboringen zijn hieronder degegevensvan
destandaardplek WA3infig.20weergegeven.
Ten slottenogeenenkelwoord overdebemonsteringvanenigepercelenwaarop in 1947het gewas
een ongelijke stand had vertoond. Op dezepercelen waren in dezomervan 1947plekken bemonsterd
waar het gewaseen goede stand had enplekken waar het gewaskennelijk zoutschade leed.De uit de
verkregengegevensgetrokkenconclusieluidde,datinvelegevalleneenverschilincapillaire opstijging
gedurende dezomermaanden alsdeoorzaak moestworden gezienvanhetverschilindestandvanhet
gewas.In anderegevallen echter niet, zodat verondersteld werd dat deverschillen incapillaire opstijgingreedstoteeneindegekomenwarenvoordeeerstebemonstering(inJuni)ofdatdeontziltinginde
voorafgaande winter op de goede plekken groter was geweest (hoofdstuk II). Dit laatste nu werd
minder waarschijnlijk, want gedurende de winter 1947op 1948 was de neerwaartse waterpassage in
vier vandevijf gevallenop deslechteplekken groter dan op degoede.Inhet laatstegevalwaren deze
cijfers even groot.
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FIG. 20. Standaardplek WA 3, Zuid-beveland, 1945
tot 1948.Verschuiving vande C-cijfers in de
loop der jaren.
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FIG. 20. Sampling spot WA 3,Zuid-beveland,1945till
7945.Different stagesof desalinization.

De eindconclusies uit de in de winter 1947 op 1948verzamelde gegevens kurinen
luiden:
1. Vanderegenvalwerdinhetalgemeenietsmeerdan 100mmindegrondgeborgen.
2. Deneerwaartsewaterpassagebedroegindemeestegevalleneveneensruim 100mm.
3. IneenaantalgevallenbelemmerdedesterkedalingderC-cijfers indeonderstelaag
vanhetbemonsterdeprofieldeberekeningvandeneerwaartsewaterpassage.
6. WAARNEMINGEN VERRICHT GEDURENDE DE WINTER 1948 OP 1949

Indewintervan 1948op1949beperktendewaarnemingenzichtotdeontwateringsproefvelden opWalchereneneenaantalstandaardplekken.Vandenormalestandaardplekken warenernog54over,terwijl bovendienvijf verdampingsproefveldjes werden
aangehoudenalsstandaardplek.Degegevensvandezevijfplekkenalsmedevanenkele
anderekondennietwordenverwerkt wegensdeongelijkmatigheid van degrond.Van
deoverigewarenervelemetzodaniglageC-cijfers datdeberekeningenbetrefFende de
neerwaartsewaterpassagegeengrotebetrouwbaarheid meerhadden. Gelukkigerwijze
bracht de winter weinig regen, anders zouden de berekeningen voor slechts weinig
plekkenmeermogelijkzijngeweest.
Detijdensdewaarnemingsperiodegevallenneerslagstaatvermeldintabel69.
Kortevorstperioden kwamenvoorindelaatstedecadevanDecember,deeerstedecadevanFebruarienindeeerstedecadevan Maart.
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TABEL 69. Neerslag in mm te Middelburg gedurende de ontziltingsperiode 1948 op 1949.
Maand
Month

October

Februari
Maart
Totaal

Decade
I

II

8,7
8,6
27,2
19,6
20,5
14,1
9,6

30,3
17,7
10,8
30,7
5,9
10,4
17,5

1

ill
3,7
9,0
1,1
18,7
1,7
7,2
0,9

Total

Totaal
Total
• 42,7
35,3
39,1
69,0
28,1
31,7
28,0
273,9

TABLE 69. Precipitation inmmat Middelburgduring thedesalinizaiionperiod1948/1949.

a. Ontwateringsproefvelden
''
Doordat de neerslag zo gering was, leverden deze proefvelden minder interessante
gegevens dan inandere winters.
Bovendien deed zich een nieuwprobleem voor. Voor deschatting van de gedurende
het winterhalfjaar opgetreden verdamping werd gebruik gemaakt van de door de
Dienst der Zuiderzeewerken berekende gemiddelde verdamping van een vrij wateroppervlak (Driemaandelijkse berichten der Zuiderzeewerken, jaargang XXIX, no 3
en 4).Vond de herfstbemonstering nu ergvroeg plaats dan mocht voor het eerste deel
van de waarnemingsperiode de verdamping van de grond niet gelijk worden gesteld
aan deverdampingvan eenvrij wateroppervlak (PENMAN, 1941).
Voor de winter 1946 op 1947was dit geen bezwaar. In de eerste plaats begonnen de
waarnemingen pas in October en voorts stonden dank zij enige extra bemonsteringen
nogal wat gegevens ter beschikking over de verdamping in de herfst.
Voor dewinter 1947op 1948waren debezwaren alwat groter. De.bemonsteringvan
de proefvelden vond eerderplaats,bruikbare eigenwaarnemingen waren schaars en de
grond was zeer droog na de regenarme zomer van 1947. De cijfers van Zuiderzeewerken zijn zo goed mogelijk gecorrigeerd, maar misschien is de verdamping nog wel
te hoog geschat. Nu was dit niet erg hinderlijk omdat de sluitpost van de balans (de
bovengrondse afvoer) in het algemeen toch groot was en de opgezette beschouwingen
zouden er niet onder lijden indien deze sluitpost nogwat groter werd.
Voor de winter 1948 op 1949waren de moeilijkheden het grootst. Wederom viel de
herfstbemonstering tamelijk vroeg en weer was er weinig steun te vinden in het eigen
cijfermateriaal. Bovendien werd erweinig of geenbovengrondse afvoer geconstateerd;
de som van geschatte verdamping, waterberging in de grond en neerwaartse waterpassage moest dus vrijwel gelijk zijn aan de neerslag. Bij de hierna volgende beschouwingen zijn steeds de cijfers van Zuiderzeewerken gebruikt. Voor OW 3 zal dit wel
ongeveerjuistzijn, want opditproefveld wasdegrond ten tijdevandeeerstebemonsteringalbijna ophetwintervochtgehalte enbovendienwashetproefveld inhetbegin van
de waarnemingsperiode begroeid met klaver, hetgeen de verdamping zal hebben bevorderd. Voor deandereproefvelden zijn deschattingen waarschijnlijk welenigszins te
hoog.
Het proefveld OW 1werd bemonsterd op 20 September en op 10 Maart. In het
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tussengelegen tijdvak viel 215 mm regen, waarvan 55mm ten goede kwam aande
vochtvoorraad in de grond (alleproefvelden werden weer bemonsterd tot een diepte
van 1 m).Deneerwaartsewaterpassagebedroegeen35mm.Deverdampingwerdgeschatop135mm.
Zelfs in dezeregenarmewinter liependegrondwaterstanden op dit proefveld af en
toenogtehoogop.Slechtseenmaalentoennogmaargedurendekortetijd stondener
plassenophetland.
Dedrainsvoerdennogbetrekkelijk veelaf, althanseenvandedrie.Vantweedrains/
bedroegdetotaleafvoer (vanvoorenachterzijde) noggeen 10mm,dederdehad echter een debiet van ongeveer 20mm. In veruit demeestegevallen was het afgevoerde
dramwater troebel.
DeC-cijfers vanhetdrainwaterwaren,behoudenseenenkeleuitzondering, tamelijk
constant.Vantweedrammondingenachterophetproefveld wasnognieteerder water
opgevangen;hetnuafgevoerdewaterbleekeenC-cijfer tehebbenvanruim 6.Dederdedram achteropmonddezelfs dezewinter nogonderwater uit. Deafvoeren vande
voorste drainsvertoonden eenmerkwaardigverschijnsel. Het C-cijfer was in de aanvanglager meengevalzelfs zeerveellagerdaninhetvoorjaar van 1948.Bijdetwee
drammondingen diegedurende enigetijd bleven afvoeren liephet Ocijfer in de loop
vandewintermerkbaar op,zelfstotietshogerewaardendanwaarmeedeafvoeren na
dewinter 1947op 1948warengeeindigd.
Op OW3vieltussendebemonsteringsdata (13September en8Maart) 225mmregen De hoeveelheid bodemvocht in het profiel steeg met 20mm en de neerwaartse
waterbewegmgwaseen30mm.Deverdampingwerdgeschat op 150mm. BehalvegedurendedemaandJanuan-toen degrondwaterstanden afentoestegentot ±60 cm
benedenmaaiveld-laghet phreatischniveaubeneden 80cm,tot eind December zelfs
dieper dan 100an Aan deberekeningvan deneerwaartsewaterpassage kan dusniet
veelmankeren.Indiendeverdampingjuistisgeschat,danmoetenige(25mm)bovengrondseafvoer zijn opgetreden.Ditnuiszeerwelmogelijk Hetp e r c e e l w S e d verh
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buizen piekten de waterstanden af en toe ineens omhoog tot ongeveer 60cm beneden
maaiveld. Dewaterstanden inde overige buizen reageerden slechts zeer weinig op de
regenval. Bij een vergelijking met devoorafgaande winter bleek, dat op de plek waar
vorigjaar zeer grote schommelingen in de grondwaterstanden werden gemeten, nu de
variatie in de grondwaterstand uitermate geringwas.Bovengrondse afvoer kwam niet
voor - het proefveld was gedurende de gehele winter behoorlijk droog (lucerne-stoppel)- en afvoer door dedrains al evenmin.
Van het proefveld OW 9 werd alleen de voorste helft in observatie gehouden. De
bemonsteringen haddenplaats op 13 en 14September en op 10Maart. Van de220 mm
neerslag werd 50mm verbruikt voor verhoging van de vochtvoorraad in de grond en
de neerwaartse waterpassage bedroeg ongeveer 30 mm. Er zal ± 150 mm zijn verdampt.
De grondwaterstanden reageerden scherp, maar niet sterk, op de regenval. Ze bereikten tegen het eindvanDecember eenhoogtevanongeveer40cmbeneden maaiveld.
Omstreeks 8Januari begon een langzame maar gestadige daling van het grondwater.
Op 31 December werd een zeer grote drainafvoer gemeten (12 mm). Daarvoor en
daarna traden geen drainafvoeren op. Het gedrag van de grondwaterstanden en een
dergelijke kortstondige grote afvoer wijzen op een goede doorlatendheid van de
grond. Dit betekent dat de neerwaartse waterpassage wel ongeveerjuist moet zijn berekend. Bovengrondse afvoer trad nimmer op, de bouwvoor was de gehele winter behoorlijk droog.
De bemonsteringen op OW 10 vonden plaats op 23 September en op 11 Maart.
Tussen deze data viel 215 mm regen waarvan 80mm in de grond werd geborgen. De
verdampingwerd geschat op 130mm.Opsommigeplekken daaldehetzoutgehalte van
de grond enigszins, op andere plekken werd een kleine stijging van de B-cijfers geconstateerd. De berekening van de gemiddelde neerwaartse waterpassage werd daardoor
onzeker en de gevonden waardevan 5mm heeft dan ook weinig betekenis.
Voor op het perceel stegen in de eerste dagen van Januari de grondwaterstanden
even. De stijging was sterk, doch duurde slechtskort. Achterop bleven de grondwaterstanden tijdens de winter steeds laag. Het perceel was bovenop gedurende de gehele
waarnemingsperiode droog, plassen kwamen nooit voor. Slechts een drain voerde een
onbetekende hoeveelheid water af.
Uit degegevensvan degezamenlijkeproefvelden valtteconcluderen dat, behalve op
OW 3 een 50a 100mm van de neerslag diendevoor verhoging van de vochtvoorraad
van de grond. De neerwaartse waterpassage was in de helft der gevallen te verwaarlozenen lagvoor deoverigeproefvelden tussen30en40mm.Bovengrondse afvoer was
op demeesteproefvelden zeer onwaarschijnhjk.
Tabel 70geeft een overzicht van demet de proefvelden verkregen cyfers. Uit kolom
6 blijkt, dat indieri men voor de proefvelden die een dergelijke berekening toeheten
(dusniet voor OW 3,diebovengrondse afvoer vertoonde), deverdamping zou berekenen uit neerslag - (waterberging + waterpassage) voor de verdamping waarden zoudenworden gevonden dienauwelijks lagerhggendan deschattingen.
Het is denkbaar dat de aldus gevonden cijfers toch noglets te hoog zouden zijn. In
een droge winter als 1948 op 1949kan enig zout in het profiel zyn binnengedrongen
ten gevolgevan diffusie. Dan zoudeneerwaartsewaterpassage wat teklemen dienten-
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gevolgedeverdampingenigszinstehoogzijnberekend.Vanveelbelangkande diffusie
echter niet zijn geweest,want hetverloopvan het C-cijfer met dediepte was onderin
hetprofiel meestalslechtsklein.
TABEL 70. Ontwateringsproefvelden, Walcheren, 1948 op 1949. Overzicht van de verkregen resultaten.
N o . kolom
No.
proefveld

n

3

4

5

6

Neerslag
in m m

Geschatte
verdamping
in m m

Waterberging
in m m

Waterpassage
in m m

2 - ( 3 + 4 + 5)

1
Waarnemingsperiode

8

7 Drainafvoer
in m m

5-7

OWl

20-9-'48
tot
10-3-'49

215

135

55

35

-10

10a 20

25a 15

OW3

13-9-'48
tot
8-3-'49

225

150

20

30

+25

0

30

OW 5

20-9-'48
9-3-'49

215

135

75

0

+5

0

0

OW7

27-9-'48
tot
12-3-'49

215

125

100

0

-10

0

0

OW9

14-9-'48
tot
10-3-'49

220

150

50

30

-10

10

20

OW 10

23-9-'48
tot
ll-3-'49

215

130

80

'5

0

0

5

No.
observation
field
No. column

Period of
observation
1

Precipitation
in mm
2

Evaporation
in mm
(estimated)
3

Increase of
soil moisture
in mm

Downward
waterpassage
in mm

2~(3+4+5)

4

5

6

Discharge
in mm

1

7

• 5-7

8

TABLE 70. Observationfields, Walcheren, 1948/1949. Synopsisof theresults obtained,

b. Standaardplekken
Nahetgeenhiervooroverdeontwateringsproefvelden isgezegd,kandebehandeling
van de op de standaardplekken verkregen resultaten kort zijn; temeer omdat de gennge betrouwbaarheid van het cijfermateriaal geenstimulansvormdeVooreen diepgaandestudie.
Voordemeesteplekken bedroegdeneerslag210a240mm.Slechtsvoor een aantal
plekken op Schouwen-Duiveland wasdit cijfer wathoger (tot 270mm).De hoeveelheidneerslagdiemdegrondwerdgeborgeri,varieerdenogalwat,maarbedroeg voor
Schouwen-Duiveland<25plekken) envoor Zuidbeveland (8plekken) gemiddeld ongeyeer 65mm. Walcheren (13 plekken) kwam hier met een gemiddelde van 90 mm
duidelijk bovenuit.
-

•
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De berekende neerwaartse waterpassageliep sterk uiteen. Eengroot deelder cijfers
waszoonbetrouwbaar datuiteindelijk slechts28plekken zijn uitgezocht voor nadere
verwerking. Vandeze plekken vertoonden er 14eenmerkbare neerwaartse waterpassage. Deze bedroeg gemiddeld 37mm. Van vijf plekken wasdeneerwaartse waterbeweging onbetekenend klein ennegen plekken vertoonden - enwel voornamelijkin
delaag 60-80cm- enigeverzilting.
In elkgeval kanwelworden vastgesteld datdeuitspoeling vanzout in dewinter
1948op1949inhet algemeengeringisgeweest.
7. W A A R N E M I N G E N V E R R I C H T G E D U R E N D E D E W I N T E R 1949 O P 1950

Door desteeds verder voortschrijdende ontzilting geraakten demogelijkheden voor
onderzoek meer enmeerbeperkt. Zowerden gedurende dewinter 1949op1950slechts
vier ontwateringsproefvelden geobserveerd enzelfs opdeze vier proefvelden daalden
de C-cijfers onderin hetprofiel gedurende de winter meer danmethetoogop debetrouwbaarheid derberekeningen toelaatbaar was.Erwerden nog 23 standaardplekken
bemonsterd, waarvan eruiteindelijk maar acht werden gebruiktvoor hetopzetten van
be

in\?gennseteiling met devoorafgaande winter wasdewaarnemingsperiode 1949 op
1950 tamelijk regenrijk. Slechts Januari en Maart waren vry droog; gedurende de
overige maanden was deneerslaggroter dan normaal(tabel 71).
Eind Januari bracht nogeenvrij hevige vorstpenode.
TABEL 71. Neerslag inmmteMiddelburg gedurende deontziltingsperiode-1949 op1950.
Decade

Totaal
Total

Maand
Month

October . . .
November . .
December . .
Januari....
Februari . . .
Maart . . . .
Totaal

1,3
30,0
36,3
15,5
40,3
1,1

13,5
24,4
19,9
14,0
27,4
4,2

56,3
25,3
8,8
8,7
9,7
15,4

352,1

Total

TABLE 71. Precipitationin

71,1
79,7
65,0
38,2
77,4
20,7

mm atMiddelburg duringthe desalinizationperiod 1949j1950.

a. Ontwateringsproefvelden
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ninguitdezoutcijfers gaf 165 mm.)Dedrainafvoer bedroeg ±110mmenermoetdus
een 45mm rechtstreeks via de ondergrond, buiten de drains om, zijn afgevoerd. De
hiervoorgenoemdegegevensvalleningeenenkelopzichtbuitendeverwachtingen.
Degrondwaterstandenwaren,behalvegedurendedetweedeweekvan Februari- en
toennogslechtsopenkeleplekken- nooittehoog.
DeC-cijfers vanhetdrainwater schommeldenenigszins,maardaaldennietgedurende dewinter. Voor viervan dezesuitmondingen lagendeeindwaarden tussen 7,5en
8,5,voordebeideanderetussen6en7.
Dankzijdetoevoervanditzoutewateruitdeondergrond naar dedrains,warenna
dewinterdedrainsleuvenonderinzouterdandemiddensvandeakkers(tabel72).
TABEL 72. Ontwateringsproefveld OW 10, Walcheren, 1949 op 1950. C-cijfers in de drainsleuven
en op de akkers voor en na de winter.
D a t u m v a n bemonstering
Plaats v a n bemonstering

Laagincm Layerincm
0-10
10-20
20-40
40-60
60-80
80-100
Place of sampling
Date of sampling

26/27-10-'49
M i d d e n op de akker

8-3-'50

I n de drainsleuf

0,5
0,8
1,1
3,0
5,7
7,8

0,3
0,6
1,1
3,4
5,6
7,3

Midway between
the drains

Above and under
tile drain

26/27-10-'49

M i d d e n op d e akker

I n d e drainsleuf

0
0
0,1
0,6
1,4
1,9

0
0
0
0,4
4,5
6,0
Above and under
tile drain

Midway between
the drains
8-3-'50

TABLE 72. Observationfield OW10 Walcheren,1949/1950.C-figures aboveand under thedrains
and midway betweenthedrains.

Debemonsteringen opOW5 vondenplaats op24en25October enop9Maart. In
tegenstellingmetdevoorafgaandejarenwerdenopditproefveld nualleraaienbemonsterd (intotaal 15plekken).In detussengelegen periodeviel285mmregen, waarvan
75mmten goedekwamaan devochtvoorraad vandegrond.Voorts kancirca 65mm
zyn yerdampt Voor neerwaartse waterpassage + bovengrondse afvoer resteert dus
nog 145mm.Hiervankaneendeelinderdaadbovengrondszijnafgevoerd wantnade
vorstpenodestondengedurendeenigetijd groteplassenophetperceel,dewaterpassageisduswaarschynlyk klemer geweestdan 145mm. Deuit dezoutcijfers berekende
waterpassagewas 80mm Eventuelejuistheid van dit cijfer zou- bij een drainafvoer
van40mm- impliceren,datdeondergrondseafvoer eveneens ±40mmisgeweest Dit
is een aannemelijke grootte, maar debijbehorendewaardevoordebovengrondse afvoer(65mm)ligtboven de verwachtingen. Dewerkelijke neerwaartse waterpassage
zalwelergenstussendeze145 mmen80mminliggen.
De grondwaterstanden waren gedurende de gehelewinter vrij laag. Slechts na de
yorststegen,evenalsopdeandereproefvelden, degrondwaterstanden veelensnel,zij
hetnergenszosnelalsnadelaatstevorstperiodevandewinter 1946op1947
Voordeenedrain steeghetC-cijfervanhetdrainwatervrijsnelvan ± 02totongeveer7,5,voordeandere drain duurdehettotin Februari voor eenhogewaarde ( ± 6
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bijlageafvoeren)werdbereikt.TussenhetC-cijfer vanhetdrainwaterendegroottevan
deafvoer wasvrijwelgeenverband.
Voor OW 10was het geen bezwaar dat deberekening van dewaterpassage uit de
zoutcijfers niettoelaatbaar was.Ertradgeenbovengrondseafvoer op,zodatdewaterpassage kon worden berekend uitregenval verminderd met desom van verdamping
plus waterberging. Voor OW 5was het opzetten van beschouwingen over de waterhuishoudingalmoeilijker omdaterenigebovengrondseafvoer konwordenverwacht.
VoorOW1 enOW3warendemoeilijkhedennoggroteromdatongetwijfeld eenflinke
bovengrondseafvoer wasopgetreden.
OpOW1 (bemonsterdop26October1949enop7Maart 1950)viel280mmneerslag.
Bij een geschatte verdamping van 60mm en een waterberging van 40mm bleef dus
voor neerwaartse waterpassage + bovengrondse afvoer ongeveer 180mm over. De
drainafvoer bedroeg ± 40mm. Indien de ondergrondse afvoer buiten de drains om
werd gesteld op45mm(meerkan het, geziendewaarnemingenvanvorigejaren, beslistnietzijngeweest)danmoetdeneerwaartsewaterpassage85mmhebbenbedragen.
Ditgetalgeeft danvoordebovengrondseafvoer 180- 85= 95mm.Nuwasdestructuurvanditproefveld slechtenplassentradenveelvuldigop,maarafgaande opdeervaringenuitdewinter 1946op1947wasdeze95mmtochwelonverwachthoog.
DeC-cijfers vanhetdrainwater warenlaag,maar liepentegehheteindvan dewinterenigszinsop(tot 3 a4,5voordeverschillendedrains).
De grondwaterstanden waren gedurende het grootste deel van de waarnemingsperiodetamelijkhoogenvanbegintoteindFebruarilaghetphreatischvlakzelfsmaar
weinigbenedenmaaiveld.
Dewaarnemingsperiodevoor OW3 (27Octobertot9Maart)wasvrijwel gelijk aan
dievoor OW 1. Bijeenregenvalvan275mm,eengeschatteverdampingvan60mmen
een waterberging van 40mm blijft voor neerwaartse waterpassage + bovengrondse
afvoer 175mmbeschikbaar.Dedrainafvoer bedroeg25mmendeondergrondse afvoer
buiten dedrains om kan niet hogerzijn geweest dan 40mm. Detotale waterpassage
moetdus ± 65mmhebbenbedragen.Ditbetekentdat 110mmbovengrondsmoetzijn
afgevoerd. Nuwashetproefveld gedurendedegehelewinternatenverslemptenplasvormingwasnietzeldzaam,maardesondanksisdeze110mmeenonbegrijpelijk grote
waarde.
Degrondwaterstanden waren hoogmaar, afgezien van enkeletoppen, eigenhjk alleenin de tweedeweek van Februari te hoog. In eenzelfde.akker was het gedrag der
grondwaterstanden in debeidebuizen opvallend gelijkvormig, maar deschommelingenindenoordelijke akkerwarenwatgroterdanindezuidelijke.
DeC-cijfers vanhetdrainwaterwarenzeerconstantenschommeldenomeenwaarde
van 4,5 Invloed van degrootte van deafvoer op het C-cijfer was niet tebespeuren,
evenminalseendalingvanlaatstgenoemdcijfer gedurendedewinter.
Devoorafgaande beschouwingen leerdendatdegegevensvanOW 10geheelaande
verwachtingen voldeden.Voor OW5 enOW1.wasditinveelminderematehetgeval.
Het is denkbaar dat bij betrouwbaardere regen- en drainafvoermetingen en by een
betere kennis van de ondergrondseafvoer, decijfersvoordebovengrondseafvoer wat
kleiner warenuitgevallen.Deneerslagvielindezewinter tendelemvry zwarebuien,
waarvan de intensiteit niet overal opWalcheren even groot was;voorts daalden en
10
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stegen dedrainafvoeren ookwat snellerdan invorigewinters.Ten slottewas, althans
voor OW1,deslootwaterstand aanmerkelijklagerdanvroegertijdens regenrijke perioden het gevalwas,zodat deondergrondse afvoer buiten de drains om mogelijkook
watgroterwasdannormaal.(Dezeafvoer wastrouwensalhooggetaxeerd.)
Maarzelfsindienaldezefactoren degevondenresultateningunstigezinzoudenbeinvloeden,dannogblijvendegegevensvanOW3onaannemelijk.
Tabel73geeft tenslotteeenoverzichtvandeverkregencijfers. Bijdezetabeldientte
worden vermeld datdecijfers meer opredenering en minder opwaarnemingenberustendanbijovereenkomstigeeerdervermeldetabellenhetgevalwas.
TABEL 73. Ontwateringsproefvelc en, Walcheren, 1949op 1950. Overzichtvan

taten.
N o . kolom

No.
proefveld

1

Waarnemingsperiode

2

3

4

5

Neerslag
in m m

Geschatte
verdamping
in m m

Waterberging
in m m

Waterpassage
in m m

de verkregen resul-

6

7

2 - ( 3 + 4 + 5 ) Drainafvoer
in m m

8

5-7

OW1

26-10-'49
tot
7-3-'50

280

60

40

85?

95?

40

45

OW3

27-10-M9
tot
9-3-'50

275

60

40

65?

110?

25

40

OW 5

24/25-10-'49
tot
9/10-3-'50

285

65

75

80?

65?

40

40

OW10

26/27-10-'49
tot
8-3-'50

280

60

65

0

110

45

Period of
observation

Precipitation
in mm

Evaporation
in mm
{estimated)

Increaseof
soil moisture
in mm

Downward
waterpassage
in mm

2

3

4

5

Xo.
observation
field

Xo. column

1•

155

2-(3+4+5)

6

Discharge
in mm

5-7

7

8

TABLE 73. Observationfields, Walcheren, 1949j1950.Synopsisof theresults obtained.

b. Standaardplekken
Vande23standaardplekken valtheelweinigtevermelden.Desamenstellingvande
groepwaszeereenzijdig.Erwaren slechtstweejongepoldersinvertegenwoordigd en
dan nogieder met een kwelplek. De overige21plekkenlagenverspreid overWalcheren,over oudepoldersopZuidbevelandenopSchouwen-Duiveland.
De weinigeplekken die betrouwbare cijfers leverden gaven een toenemingvanhet
vochtgehalte tezien vanruim 75 mm, terwijl voor deneerwaartse waterpassageeen
waarde van 120mm werd gevonden. Cijfers dieredelijk welovereenstemdenmetdie
vande ontwateringsproefvelden.

IV. B E S C H O U W I N G E N O V E R D E V E R K R E G E N R E S U L T A T E N
1. I N L E I D I N G

In de vorige hoofdstukken is, aan de hand van een uitgebreid cijfermateriaal, de
ontwikkelingsgangvan het onderzoek weergegeven.Door deindelingvan de gegevens
volgens hetjaar vanwaarnemingkonden deconclusies worden opgebouwd in een vrijwel chronologische volgorde. De omvang van de beschikbare cijfers maakte wel een
splitsing noodzakelijk in zomerwaarnemingen (hoofdstuk II) en winterwaarnemingen
(hoofdstuklll).
Door de zojuist genoemdewijzevanbeschrijvenkwamdegroeivaneenaantalopvattingen goedtot zijn recht, hetgeenvaak eensteunbetekendevoor de aanvaardbaarheid
van de conclusies. Anderzijds vroeg dechronologische opbouw van het betoog tamelijk veel ruimte, hetgeen aan de overzichtelijkheid van de gevolgtrekkingen niet ten
goede kwam.
In de hierna volgende paragrafen zullen de verkregen resultaten dan ook in een
meer organischesamenhangworden behandeld. De scheidingtussen zomer-en winterwaarnemingen is eveneens opgeheven, omdat het gewenst is van verschillende grootheden dejaarlijkse ganginzijn geheelte overzien.
Na een korte inleiding over debetrouwbaarheid der conclusies volgt eerst een paragraaf over de veranderingen diein deloop van hetjaar optreden in de zoutcijfers van
gronden die met zeewater overstroomd zijn geweest. Deze paragraaf is voorop geplaatst omdatjuist dewijzigingen in dezoutcijfers van direct belangzijn voor de landbouw op dezoute gronden en omdatvelevan delater volgendebeschouwingen over de
vochthuishouding van de grond zijn gebaseerd op de geconstateerde veranderingen in
het zoutgehalte van de grond.
Vervolgens is een paragraaf gewijd aan dejaarlijkse gang van het vochtgehalte van
de grond. Hierop volgt een verhandeling over debeweging van het water in de bovengrond en eenbespreking van dewaterbeweginginde ondergrond.
De conclusies uit de voorafgaande paragrafen vormen het basismateriaal vooreen
beschouwing over de verdamping.
Tenslotte volgt dan nog eenkleinebespiegeling over dewaarde diehet onderzoek in
zoutegronden kan hebbenvoor dekennisvan devochthuishouding vannormale gronden.
2. D E B E T R O U W B A A R H E I D DER C O N C L U S I E S

In hoofdstuk I isaangetoond dat teveldedeA-cijfers maar vooral deB-cijfers en de
C-cijfers op korte afstand vaak groteverschillen tezien gaven. Deze variabiliteit (voor
de vochtcijfers zie men ook UHLIG, 1950) had tot gevolg dat het soms uiterst moeilijk
was om representatieve grondmonsters teverkrijgen (hoewel elkmonster werd samengesteld uit 16boringen) en bovendien dat demonsters, ondanks zorgvuldigemenging,
nietgeheelhomogeen waren.
Teneindedeop deverkregen cijfers berustende beschouwingen eenenigszins quantitatief karakter te geven,zijnverschillendemethoden toegepast. In deeersteplaats werden van sommige objecten twee of meer monsters genomen. Voorts werden bepaalde
bemonsteringen opeengroot aantalplekken tegelijk uitgevoerd. Tenslottewerden vele
terreinen gedurende een reeks vanjareh en vaak met betrekkelijk korte tussenpozen
steedsweer opnieuw bemonsterd.
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Bij de verwerking der cijfers is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gemiddelde
waarden. Anderzijds werd ook wel,indien seriesgelijkwaardige bemonsteringeneenzelfde tendensvertoonden, eenreeksbemonsteringen alsvoorbeeld genomen. Hetzal
duidelijk zijn datinhetlaatstegevaldestrekkingvanhet,opdeuitgekozen cijfersgebaseerde, betoogvan meerbelangisdan debetrouwbaarheid van dein concreto vermeldegegevens.
3. VERANDERINGEN IN DE ZOUTCIJFERS IN DE LOOP VAN HET JAAR

Na inundaties met zeewater dielanger dan een halfjaar hadden geduurd, wasde
grondtotminstens60a80cmenvaaktotgroteredieptevolledigverzilt.Indien deomstandighedendaartoehaddenmeegewerkt(goeddoorlatendegrond,diemetelkevloed
onderwaterkwamenwaarvandedrainsbijebkondenspuien)kondegrond totmeer
dan 2mdieptevolledigzijn verzilt. Benedendezonewaar totaleverziltingwasopgetreden,namdeinvloedvandeoverstromingaf, maarindemeestegevallenwasertoch
wel zout tot 1,50 min degrond gedrongen. In dezediepere lagen was niet alleen de
mate maar ook de gelijkmatigheid van deverzilting geringer dan bovenin de grond
(tabel13).
In de gronden, die slechts kort onder zeewater hebben gestaan, zal het zout inhet
algemeenwelminderdiepzijndoorgedrongen danindegronden,diegedurendelange
tijd werden geinundeerd. Doordat deze kortdurende inundaties plaatsvonden in de
herfst van 1944en het onderzoek eerstin Juni 1945op gangkwam, kon de hiervoor
gedane uitspraak met overtuigend worden bewezen. De opvatting wordt echter gesteund door degegevensvan HISSINK(1907)endooreigenwaarnemingen na deoverstromingenvan 1 Februan1953.
IndeeerstvolgendewinternahetdroogvallenbegondesterkedalingderC-cijfers in
de bovengrond In het algemeen is wel gebleken dat voor behoorlijk ontwaterde en
mettesnelverslempendegronden,na een normale winterdeC-cijfers indelaag 5-20
cmzoverwarengedaald datinzaaimetnietaltezoutgevoeligegewassenverantwoord
was fig 17). Dit gold dan voor gebieden die met zeewater overstroomd waren geweest.Voorzoverdeinundatiesmetbrakwaterplaatsvonden,lagdesituatienoggunDezesnelledalingvandeC-cijfers indelaag5-20cmwasookbijvorigeinundaties
reedsgevonden [SMEDING(1921);Rapportinzake het onderzoekendeervaringeninden
Krummger-, Nieuw Olzende- en SintPieterspolder nade inundaties in 1939en 1940,
In gunstige gevallen is,na eeninundatie met zeewater een 150a ?nn ™m Persias
reeds voldoende om het C-cijfer in demeergenoemdelaagben S e n 6v™ak 3 f i b 2
neden 3,tedoendalen.Ditbetekentdatookgrondendiel a a k d e L f s U r o c f a l l e n
ineen nattewinter nogvoldoende kunnen ontzilten. De w e e d a r n d e J f i S « v X
fen, doorhetontbrekenvaneenaandeontziltingsperiode
yoorTg^£fZ£de
a n d e i d Van de g
nd Z
h e b b e n eIeden
?a£ £ v
, T° °f
S
{VoordraehteToTzoZwnden,
1946),bleek ongegrond. Integendeel,bij eenin deherfst droogvahen van d eS S d S
ookeenverziltenvandetoplagendoorcapillaireaanvoervanfout^water uh < K p e r
gelegenlagen metmogelyk,hetgeen alseenvoordeelmoetw o r d e n S n BovendL
I SfnTnTote. J
'^ ^ ^
^
^ PaSSerendw a t e ^
^loZ^S
Dezeverziltingvan detoplagen treedt welop, als de grond in het voorjaar of in
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de zomer droog valt. Zij is een eerste- zijhetnietdebelangrijkste - factor, dieeen
voldoend ver gaande daling van de C-cijfers in deze lagen belemmert. Deze verziltingkan- althansvoor onbegroeidegronden- worden tegengegaan (hoofdstuk II,
tabel 22) door een herhaalde oppervlakkige bewerking van de grond, maar het isde
vraag ofhet middelniet ergerisdan dekwaal,omdatbewerking het optreden vande
verslempingvandegrondbevordertendezeverslempingdeontziltingernstigvertraagt.
Er zij erkend dat dit punt niet voldoende is onderzocht en dat een observatie van
SMEDING(1921)pleitvoor bewerking,maar geziendeervaringdat op Schouwen-Duivelandpercelendieindezomervan1945warenbewerkt,indedaaropvolgendewinter
meestal snelverslempten, zou schrijver dezesin het algemeen zeker niet durven advi•seren omdeverziltingvan debovengrond teremmendoor het toepassen van eenoppervlakkigegrondbewerking.Inbijzonderegevallen,alsvoorverslempingniet behoeft
teworden gevreesd (hetgeenbijeentijdige toedieningvan gipshet gevalis) ofalseen
zeer sterke verzilting van detoplaag teverwachten is, verdient het oppervlakkig loshouden van degrond echter ernstigeoverweging.Bovendien kan eenin dezomer uitgevoerde oppervlakkige grondbewerking deindroging van degrond enigszins tegengaan, waardoor een groter deel van de winterregens beschikbaar komt voor de uitspoeling van zout. Het verschil isechter meestal niet groot; het bedroeg bij proeven
vanDEHERAIN(1897)17mm.
Metdezeverslempingisdetweede- enweleenbelangrijke- factor genoemd,diede
ontzilting belemmert. Gelukkig behoort debestrijding van dit kwaad niet tot de onmogelijkheden. Deverslempingtradmeestalpasoptegenheteindevandeeerste ontziltingswinter en op een moment dat de C-cijfers in delaag0-5 cm meestal tot 4of
lager waren gedaald. Indien voor detweedewinter gipskon worden gestrooid en de
grond nietteveeldoor bewerkinghadgeleden,wasookindetweedeenvolgendewinters de verslemping alsmede de daarmee gepaard gaande bovengrondse afvoer wel
binnen redelijke perken te houden. Voormalige graslanden vertoonden nimmer enig
structuurverval. Tochwasjuistindezegraslanden dedalingder C-cijfers indebouwvoorvaak onvoldoende.Deoorzaakhiervanwasgelegeninde profielopbouw.
Ookdeprofielopbouw kan namelijk eenvlotteontziltingstoren.Indienindegrond
op geringe diepte slecht doorlatende lagen voorkomen - en dit was in veleZeeuwse
graslandenhetgeval- danmoetdeindegrondgedrongenneerslaggrotendeelsbinnen
profieldiepteinzijwaartserichtingnaar slotenofdrainswordenafgevoerd, hetgeende
dalingder C-cijfers vertraagt. DitgevalmoetzichinZeeland plaatselijk hebben voorgedaan.
In de Wieringermeer (ZTJUR, 1938) ontziltten de kleigronden merkbaar langzamer
dandezandgronden.Ditmoetvooreenbelangrijk gedeeltewordentoegeschreven aan
hetfeit, datdekleigronden eenveelhogerA-cijfer haddendandezandgronden, waarmedeeenveelhoger B-cijfer gepaard ging;ermoestdusopdekleigronden meerzout
worden uitgeloogd.
Voor oudere gronden heeft de lijn die het verband aangeeft tussen het normale
wintervochtgehalte en het lutumgehalte van de grond een minder steilVerloop. De
hoeveelheid vochtendus ookzout diepergramlutumindegrond aanwezigis,isgeringer danin jong zeeslik. ZowasookinZeeland hetverschilinvochtgehalte tussen
klei-enzandgrondennormaliternietzodanig,dathiervaneeninvloedopdedalingder
C-cijfers wastebespeuren.InhetalgemeendaaldendeC-cijfers van grondenmetzeer
hogeA-cijfers (humeuzeofvenigegronden)wellangzaam,maarindergelijke gronden
waren veelal enige factoren tezamen verantwoordelijk voor de trage daling der C-
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wezigheid van een drainage op de snelheid van de ontzilting te hebben geconstateerd.
ZuiXR(1938) geeft voorbeelden dat een goede of een slechte ontwatering (respectievely'knauwe en wijde begreppeling) voor de ontzilting geen verschil maakte, zolang de
grondwaterstanden niet boven maaiveld stegen en het regenwater daardoor ten dele
nutteloos over de oppervlakte af moest vloeien. Deze conclusie van ZUTJR werd door
het onderzoek in Zeeland bevestigd. Dit was te verwachten: De hoogte van de grondwaterstand op zichzelf is van weinig belang, zolang het phreatisch vlak in de winter
maar beneden maaiveld blijft, want afgezien van de waterbeweging in en in de naaste
omgevmgvan de dramsleuven, maakt het in de grond boven draindiepte voor de richtingvan de stroombanenweinigverschil ofdegrond aldan nietis gedraineerd
Beneden de diepte waartoe in veruit demeeste gevallen werd bemonsterd (80 a 100
cm) was - gehjk reeds eerder vermeld - de grond kort na de inundatie veelal minder
verzilt dan in dedaarbovengelegen lagen.Tengevolgevan deneerwaartse verplaatsing
van het zout onder invloed van de winterregens werd, althans in gronden die tot een
fhnke diepte doorlatend waren, diediepere ondergrond gewoonlijk eerst zouter, waarna - vaak pas na emge winters - ook hier de definitieve daling der C-cijfers intrad
J
(fig. 20).
°
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat niet alleen de verzilting gedurende de
zomerrnaanden maar ook de ontzilting gedurende de wintermaanden tamelijk ongelykmatig was. Ten dele waren dit verschillen op zeer korte afstand ten gevolgevan de

r r X u 8fiVan,wC U ^ ( t a l ? 20)-° fk l d n e h0°gteverschilleninhetmaaivdd (tabel
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I°°k V a r a t l C S d i e Z i c h 0 v e r 8 r o t e r e oppervlakten uitstrekten Somskonden de oorzaken van laatstgenoemdevariaties worden aangetoond (verschillen in verslemping; verschillen in de geaardheid van de grond) mafr in vele gevahen ook met. Doch hoe het ook zij, in elk geval kwamen variat es in zoutgehalte
veelvuldigvoor,zoalsbleekmtdeonregelmatige stand der gewassen op niet al te ver
ontzilte grond. Deze onregelmatige stand is zeer kenmerkend voor zoute gronden en
b.v^ook tezien opillustrates vanhetartikelvan REEVE, ALLISON en PETERSON (1948).
Gedurendeeenzeerdrogewinter of ingevalvaneensterkebovengrondse afvoer kon
het effect van dewinterregens op het zoutgehaltevan de grond zeer genng z«n maar
afgezien van mogehjke kleinestoringen door diffusie, was debewegiS van het
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ingegaan, maar enkele opmerkingen met betrekking tot het zoutregime van de grond
in de zomer zyn hier toch op hun plaats. In onbegroeide gronderI S s t e d i t e w S f e
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bepaaldeC-cijfers - datindezeparagraafzalwordengetrachtomtotenigeuitspraken
tekomen.
Veranderingen inhetC-cijfer vandebovenstelagenvandegrond zijnvrijwel steeds
zoweleen gevolgvan veranderingen in het A-cijfer als ook van wijzigingen in hetBcijfer (tabel32).TenaanzienvandeveranderingeninhetA-cijfer zijnwelconclusieste
trekken.DeschommelingenindeA-cijfers vandebouwvoorlagen wordennamelijkin
dezomermaandeninhoofdzaak beheerstdoordeweersomstandighedenendoorhetal
ofnietaanwezigzijnvaneenbegroeiing,hoewelookdeaardvandegrond nietgeheel
zonderbelangis.
Hetvraagstuk vandeschommelingen indeB-cijfers vandetoplagenisonoverzichtelijker. Op dezeB-cijfers hebben deweersomstandigheden eveneensinvloed. Zo kan
zwareregenval ook indezomerontziltingtengevolgehebben, hoewelin detoplagen
dezomerregens slechtsmatigontziltend werkten.Voorts kan het effect van deweersomstandigheden opdehoogtevandegrondwaterstandenopdemateenhettempovan
indrogen van degrond,hetcapillair transportvanzoutwater uit deondergrond naar
debouwvoor beiinvloeden.Metdezecapillaireaanvoerisdantevensde hoofdoorzaak
genoemd van wijzigingen in deB-cijfers endaarmede in deC-cijfers van debovenste
grondlagen.
Van het capillaire transport is niet alleen de groottevan belang,maar ook de verhouding tussen het C-cijfer van het aangevoerde water en het C-cijfer van het in het
voorjaar in de bouwvoor aanwezige bodemvocht. In zeer ver ontzilte gronden en in
grondenwaardeontziltingnogmaarnauwelijks isbegonnen,nadert dezeverhouding
tot een.Bijmatigontziltegrondendaarentegenkan hetC-cijfer vrijsnelmetdediepte
toenemen(menziehiervoor hoofdstuk.III,fig.11),waardoor heteffect van eeneventuelecapillaireaanvoerophetC-cijfer vandebouwvoordirectveelgroterwordt.
Degrotemoeilijkheid isnudatdezecapillaire aanvoer voor verschillendegronden
zo sterk uiteenlopende waarden vertoont. De verschillen zijn zo groot en zo onvoorspelbaar, datonderstaandebeschouwingen slechtsbetrekkinghebben opgronden
met een- berekend voor eenprofiel tot 80cm- „normale", dat wilzeggen kleineen
voornamelijk tothetvoorjaar beperkte,capillaireopstijging. Maardithoudtin,datde
hierondervermeldefeitenuitsluitend geldenvoordiepontwaterdegronden,zodatb.v.
eengroot deelvan depolder Schouwen,delenvan deoudepolders opTholen eneen
deelder poelgronden op Walcheren buiten beschouwing blijven. Ten aanzien van de
zojuist genoemdegebiedenmoeteenprognoseoverdenadevoorjaarsbemonsteringte
verwachten stijging van de C-cijfers in de toplagen van de grond vrijwel onmogelijk
wordengeacht.Invelegevallenzaldezestijgingoverigensgrootzijn.
Achtereenvolgenszullenhieronder worden besproken: de gegevens van begroeide
grond, zowelvan eenextreemdroogalsvan eenmeernormaaljaar endaarna degegevens van onbegroeide grond, eveneens met betrekking tot een zeer droog en een
meernormaaljaar.Beschouwdzijndelagen0-10cmen10-20cm.Omdathetgewasin
debovenstecentimeterskiemt,wareeenbestuderingvandelaag0-5cmnoggunstiger
geweest.0-5cmbemonsteringenzijnechternietinvoldoendemateverricht.In hetalgemeenzalindezomermaandenhetC-cijfer indelaag0-10cmnaarhetoppervlakvan
degrond toe sterk stijgen. Zovertoondedestandaardplek AK 1 op 3Juli 1945inde
laag0-10cmeenC-cijfer 52,5.BijvrijwelgelijkA-cijfer bedroeghetC-cijfer indelaag
0-2mm368,0!
Indedrogezomervan1947daaldeondereenzeermatiggewasgerstmetondervrucht
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lucerne (Oost-Bevelandpolder) in delaag0-10 cm het A-cijfer tot 35a 20 % van de
voorjaarswaarde. Dit hieldin dat alleenaldoor dezeindroging het C-cijfer tot 3a5
maal de oorspronkelijke waarde steeg.Bovendien waren de B-cijfers 2a 3,5 maalzo
hoog geworden. Alsresultaat van dezebeideinvloeden washet C-cijfer omstreeks1
September ongeveerhettienvoudigevanhetrond 1 Aprilbepaalde cijfer.
Hierbij is deplek OB 10buiten beschouwing gelaten omdat op dezelaaggelegen plek, ten gevolge
van de sterke capillaire opstijging, het C-cijfer tot 20 maal deuitgangswaarde steeg. Ook de lichte
hooggelegen plek OB3 vertoonde een iets sterkere stijging van het C-cijfer, veroorzaakt door het,
procentueel berekend, hoge vochtverlies. De grote snelheid waarmede op deze plek de indroging
voortschreed was overigens nog opvallender dan de mate van indroging.
Deproefvelden op Walcheren diein 1947wintertarwedroegen,werdenvoorhet laatst bemonsterd
tegenhet eindevanJuli.SindseindeJuniwarendeA-cijfers ietsgestegentengevolgevaneendagmet
zeer veelneerslag kort voor deJulibemonstering.In het laatst van Juni waren de C-cijfers tot 4 a 5
maal de oorspronkelijke waarde opgelopen, een stijging volledig overeenkomend met deomstreeks
die tijd in de Oost-Bevelandpolder gevondene. Door de late voorjaarsbemonstering waren de gegevens van de verdampingsproefvelden met gerst minder goed bruikbaar. De gegevens wekten de
indruk,dat destijging derC-cijfers op dezeproefvelden ietsgeringerwasgeweest.Ermagaan worden
herinnerd dat degerst op debetreffende proefvelden zeerslechtwas.

Indelaagvan10-20cmwasdetoestand gunstiger.Weliswaarwasdeindrogingniet
veelkleiner dan dievan detoplaag, maar deB-cijfers stegenweinig,zodat omstreeks
eind JulideC-cijfers 2,5tot4maalzohoogwarenalsinApril.(Indezelaagwasvan
enigeinvloedvan deJuliregen nietstebespeuren.)Tegen 1 September wasde stijging
nogietsgrotergeworden.DegeringerestijgingvandeB-cijfers indezelaag,vergeleken
metdelaag0-10cm,weeseropdatdelaag 10-20cmmeeralsdoorvoertraject danals
eindpuntvoorhetcapillairtransport heeft gediend.Bovendienwasvoordelaag 10-20
cm deverhouding van het C-cijfer van het aangevoerde water tot het C-cijfer van
de oorspronkelijk aanwezigebodemvloeistof inhet algemeen gunstiger dan voor de
toplaag.
Ineenveelminderdroogjaar,zoals1948,wasindeOost-Bevelandpolder destijging
van de C-cijfers veel geringer, hetgeen grotendeels werd veroorzaakt door de veel
kleinereindroging.Jammer genoegwarenzowelde C-cijfers van 1948,alsook dieuit
dejaren 1945en 1946erglaag, hetgeen debetrouwbaarheid der conclusies enigszins
afbreuk deed,maar hetleekveiligte concluderen,dat zowelindelaag0-10 cm alsin
delaag10-20cm,deC-cijfers totongeveerJulihoogstensverdrievoudigdwerden.Deze
toestand bleef tot September vrijwel ongewijzigd enwerd oppercelen met eenvroeggeoogst gewas, althans voor delaag0-10 cm, somszelfs iets gunstiger. Ook in 1948
vieldelichteplekOB3 opdoorhetnaarverhoudinghogevochtverlies.
Voor onbegroeide gronden liepenin 1947tussenbeginAprilenbeginJuli deC-cijfersindelaag0-10cmoptot2,5a3,5maaldeuitgangswaarde,welkestijginginongeveer gelijke mate werd veroorzaakt door dedaling der A-cijfers en de stijging derBcijfers. Voor detweedelaagwaszoweldeindroging alsook dezoutaanvoer nogweer
wat geringer,zodatuiteindelijk deC-cijfers daarin tot nietmeerdan 1,5 a2,5maal de
oorspronkelijke waarde stegen. Een herhaaldelijk uitgevoerde oppervlakkige grondbewerkingmaaktevoorbeidelagendetoestandnogietsgunstiger.
Deschaarsecijfers vanlaterebemonsteringendedenvermoedendatinJuliheteindpuntvandestijgingenwelbijnawasbereikt.
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De hiervoor vermelde cijfers zijn - aangevuld met nog enige gegevens
tabel76.

verwerkt in

TABEL 76. Verhouding tussen deC-cijfers van de bouwvoor gedurende dezomermaanden en onder
verschillende omstandigheden. De C-cijfers op ± 1 April zijn op 100 gesteld.
A a r d v a n het j a a r

Droog
Onbegroeid

L a a g in cm

0-10

10-20

Datum: Date:
± 1 April
±1 M i
± 1 September

100
400 a 500
1000a 1400

100
250a 400
300a 500

Layer in cm
Kind of plot
Kind of year

Normaal

Begroeid

Toestand v/h perceel

0-10

10-20

100
150a 250

100
250a 300

10-20

0-10

Begroeid
0-10

100
<300
<300

100
<300
<300

0-10

10-20

10-20

0-10
Bare

Cropped

10-20

Dry

Cropped
Normal

TABLE 76. Relative changes in C-figures of theploughedlayerduring summer undervarying circumstances. TheC-figures ofAprilareplacedat100.

Hoewel tabel 76 aangeeft dat de stijging der C-cijfers voor onbegroeide gronden
kleiner is dan voor begroeide, behoeft dit niet altijd zo te zijn. Zowel CHANDNANI
(1947) alsook SHAVRIGIN (1951)bevelen eenbegroeiing aan om deverziltingvan zoute
gronden tegen te gaan. Indien de capillaire opstijging bij de verzilting een belangrijke
rol speelt is het inderdaad heelwel denkbaar, dat door de sterkere indroging van de
grond onder invloed van debegroeiing, het capillair transport en dus ook de verzilting
van de toplagen merkbaar wordt geremd. In Holland iseen dergelijk effect echter nog
nimmer geconstateerd.
Over hetverloopvandeC-cijfers van onbegroeide grond ineenmeernormalezomer
kan weinigworden gezegd, vooral ten aanzien van detoplaag. Enerzijds kan de indroging snelverlopen, zodat na enkele weken droog weer een aanzienlijke stijging van de
C-cijfers kan optreden, anderzijds wordt het vochtdeficit na een flinke regenperiode
ook weergrotendeels aangevuld enkan zelfsontzilting optreden. Een verdrievoudiging
van de C-cijfers in delaag0-10cm eneenverdubbeling van de C-cijfers in delaag 1020 cm mogen al tot dezeldzaamheden worden gerekend. Een oppervlakkige grondbewerking remt - door het gunstige effect op de B-cijfers - de stijging der C-cijfers nog
aanmerkelijk (tabel 22).
Tenslotte moet worden opgemerkt, dat weliswaar voor de hierboven genoemde cijfers gunstige plekken (zonder sterke capillaire opstijging) zijn uitgezocht, maar dat de
vermelde stijgingen dan ookalsmaxima mogenworden beschouwd, zolanghetmet om
zeer zandige gronden gaat.
4. D E J A A R L I J K S E G A N G VAN HET V O C H T G E H A L T E

De iaarlijkse schommeling die, onder Nederlandse omstandigheden, in het vochtgehalte van de grond optreedt, is, zowel naar tijd als ook naar plaats gerekend, zeer
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variabel.-Naartijd, omdatendemaximalevochtvoorraad vandegrond enhetdieptepuntindevochtcijfersjaarvoorjaar opanderetijdstippenwordenbereikt.Naarplaats,
omdat b.v. hetenebodemtype onder overigens gelijke omstandigheden verderindroogtdanhetandere.
Deamplitudevandeschommelingwordtinhogematebei'nvloeddoor hetalofniet
begroeid zijnvandegrond.Daaromisindehiernavolgendebeschouwingeneensplitsinggemaakttussenbegroeideenonbegroeidegronden.
a. Onbegroeidegronden
Met betrekkingtotdeveranderingen inhetvochtgehaltevan onbegroeide gronden
indeloopvanhetjaar verdienenenkelefeitenvermelding.
In de eersteplaatsisdeindroging (hiermedeisbedoeld hettotalevochtverlies,dus
metmbegripvan b.v.eventueleuitzakkingvanvocht) onder alleomstandigheden genng. In detweedeplaatsvertoont dezeindrogingeenduidelijk asymptotischverloop.
In dederde plaats vermindert een herhaaldelijk toegepaste oppervlakkige bewerking
detoch algenngeindrogingnogverder.Voortskaninsommigegevallen deindroging
emgszins ongehjkmatig zijn. Voor vrijwel al deze conclusies isookin deliteratuur
steuntevinden.
i o £ 6 ^ f 1 ? ! a n ? n b e g r o ? i d e S r o n d e n had blijkens dewaarnemingen uit 1945,
1946en 1947met veeltebetekenen.Vochtverliezentengevolgevanindroging groter
dan 40mm (berekend over eenprofiel tot80cm)waren zeldzaam, ookineen droge
zomer(tabel28).
Deze ervaring was trouwens conform de verwachtingen.Naarmate debovenste srondlaas verder
uitdroogt, wordt hetcapillair transport nameliik traeer om henpH™J»„";Z
gronaiaag veraer
v-htgehalte(MooRE,1939^^^
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Eentweedebezwaarzoukunnenzijndatde grondeneenvandenormale afwijkende
structuurhadden.InderdaadkwameninZeelandnadeinundatieakkersvoor,waarde
indrogingwekenwerdvertraagd doordat zicheenkorst vormde op de grond, waaronderderestvandebouwvoorsomstotlaatinnetvoorjaar nat, jazelfspappigbleef.
[Datkorstvormingdeindroging'belemmertwerdreedsdoor ESER(1884)aangetoond.]
Dergelijkeextremenkwamenechteropde proefplekken- diedoorgaanstijdigdoorde
landbouwerswarenbegipst- zeldenvoor.Op verscheideneplekkenweekdestructuur
bij visuelebeoordelingzelfs niet noemenswaard van denormaleaf. Bovendien bleek
dat eenherhaaldverbrekenvaneeneventueelaanwezigkorstje deindrogingnog verminderde.
De geringe indroging van onbegroeide grond gedurende de zomermaanden wordt ook in de literatuur meermalen vermeld (VARALLYAYAen KAPP, 1949).ZUUR (1938) geeft voor de Wieringermeer
cijfers die de 40 mm slechts zelden overschrijden, terwijl dezeer natte toplaag daar bovendien meer
water voor verdamping ter beschikkinghad dan in normale gronden het gevalis. Uit de zeer uitgebreide proeven van HARRIS en TURPIN (1917) laten zich indrogingen berekenen (over een profiel tot
90cm) van ruim 30mm en dat voor vermoedelijk zeer droge zomers.(Het istrouwensmogelijk dat
schaarse regenbuien - door 't herstel van de capillaire beweging - tot een sterkere indroging leiden
dan eenwerkelijk regenlozezomer, GRILLOTen BRYSSINE, 1947.) VON SEELHORST(1910,a)vond inde
nattezomervan 1910helemaalgeenindroging.Uitzijngegevensblijkt dat erindeloopvan dezomer
weltussentijdseindrogingenzijnopgetredenenwelvanmaximaal17mm(vooreenprofieltot 1,33m).
PENMANen SCHOFIELD (1941)berekenen datvooreenprofleldiepte tot 50cmdeindroging ineen normale zomer (te Rothamsted) maar zelden boven 18 mm komt. Aan de door deze onderzoekers gebezigderekentechniek konechter weleenseenbezwaar kleven.(Zeberekenen namelijk de indroging
van de grond uit de hoeveelheid regen die valtvoor de drainafvoer begint, maar vermelden in hetzelfde artikel dat de drainafvoer kan beginnen voor het vochtdeflcit in de grond is aangevuld.) Uit
de grafleken van MITSCHERLICH en BEUTELSPACHER (1938)valt voor eenprofiel tot 1,10 meen maximum-indroging van 27mm af te lezen. Bij de talrijke gegevens van VEIHMEYER (1927) zijn er enige,
waaruit een grotere indroging dan 40mm kan worden berekend. Dit zijn echter waarnemingen op
land, dat op de dag voorafgaande aan de waarnemingsperiode was'geirrigeerd. De grote indroging
(b.v. 60mm) komt dan-zeker voor dehelft voor rekening van enkele dagen vlak na de irrigatie. De
proevendiepasenigedagennadeirrigatiezijnaangezettonenslechtsgeringeindrogingen. VEIHMEYER
constateert voorts dat practisch degeheleindrogingvoorrekeningvan debovenste20cmkomt. Ook
dit was in Zeeland vaak het geval.Niet altijd echter, hetgeen wellicht ten delekan worden verklaard
door het optreden van uitzakking van water uit de dieper gelegen lagen (PENMAN, 1949),ten dele uit
op grotere diepte optredende verdamping (SCOFIELD en COULSEN, 1928) of uit capillaire opstijging
van water zonder dat aanvulling van beneden profleldiepte plaats vond. Uit de cijfers van ZUUR
(1938)kan worden berekend dat ook in deWieringermeer een belangrijk deelvan deindroging voor
rekening van de laag 0-20 cm kwam.

Uit devoorafgaande beschouwingen kan worden geconcludeerd dat de indroging
vanonbegroeidegrondaanvankelijksnelverloopt. Ditfeitheefttot gevolgdatdebemonsteringsdata van grote invloed zijn op de geconstateerde indroging (fig. 6). Zo
bleek tijdens het onderzoek in Zeeland dat bij een late voorjaarsbemonstering vaak
reedseen groot deelvan deindrogingvoor hetmonsternemen had plaatsgevonden.
Vieldezomerbemonsteringinzo'ngevalkortnaeenregenperiode,dankonhetgebeuren,datinhetgeheelgeenindrogingmaareenstijgingvandevochtcijfers werdgeconstateerd, zoals ook anderen (VON SEELHORST, 1910, a; MITSCHERLICHen BEUTELSPACHER, 1938) vermelden.
Hoeweljaarvoorjaargroteverschillenoptredentenaanzienvanhetmomentwaarop de indroging aanvangt, lijkt het veiligheidshalvegewenstom, terwille van eenzo
goed mogelijke berekening van deze indroging,de voorjaarsbemonstering niet later
dan omstreeks 1Maartte verrichten.
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Een herhaaldelijk (zo mogelijk na elke regenperiode) toegepaste oppervlakkige
grondbewerking verminderde de indroging van onbegroeide grond. De verschillen
waren onmiskenbaar, hoewel zelden groter dan ± 10mm (tabel 28). Uit de gegevens
van HARRIS en TURPIN (1917) kan een verschil van ± 17mm worden berekend voor
een profiel tot 1,80 m. Grote verschillen konden ook nietworden verwacht, omdat de
totale indroging van onbegroeide grond nu eenmaal gering was. Het watersparend
effect van het schoffelen werd waarschijnlijk teweeggebracht door een combinatie van
factoren. Indeeersteplaatswerd steedszospoedigmogelijk naderegenval geschoffeld.
De verdampingvan depas gevallen neerslagwasdan hoogstwaarschijnlijk nog niet afgelopen en het zeer snel uitdrogende losse laagje belemmerde verder transport van
water naar het oppervlak. Mogelijk dat de sterker isolerende werking van de losse
grond ten aanzien van de temperatuur (WOLLNY, 1880; BOCKSCH, 1929; ROSEAU,
1947) de indroging ook nog enigszins bemoeilijkte, doordat de grond pnder de bewerktelaagwatkoeler bleef.Voortskanhetbinnendringenvanderegenzijn bevorderd
door het losse bovenlaagje (MUSHGRAVE en FREE, 1936; BLOHM, 1926).Dit was zeker
denkbaar in Zeeland, waar ook in dezomerverslempingen korstvorming weleens een
belemmering vormden voor het snel binnendringen van de regen in de grond. Indien
dan door al deze oorzaken het vochtgehalte van de geschoffelde grond groter was dan
van de niet bewerkte grond, werd juist door dit hogere vochtgehalte bij intredende
regen het verzadigingspunt eerder bereikt en de zaksnelheid van het water vergroot
(MOORE, 1939; HARRIS en TURPIN, 1917).
Hoewel door de proeven werd bewezen, dat door een herhaaldelijk toegepaste oppervlakkige grondbewerking water in de grond kan worden opgespaard, is het belang
van de proefnemingen voor de practijk niet groot. Hoogstens zou na een natte voorzomer een ondiepe stoppelbewerking terstond na de oogst, een groter deel van het in
de bovengrond voorkomende of na de oogst nog binnendringende vocht kunnen conserveren, hetgeen nut zou kunnen hebben voor de allereerste groeivan een stoppelgewas of een zeer vroeg gezaaide volgende vrucht. Hierop wijzen ook BLOHM (1926) en
MITSCHERLICH en BEUTELSPACHER (1938).

Hoewel in het algemeendeindrogingvan onbegroeide gronden tamelijk gelijkmatig
verloopt, werden enkele uitzonderingen opgemerkt. In de eerste plaats drogen van
enigszins oneffen gelegenland dehoogstgelegendelen(b.v.ploegbalken) inhet vroege
voorjaar sneller dan lager gelegen gedeelten. Deze verschillen in het tempo van indrogingzijn niet alleen visueelwaarneembaar,maar ook met bepalingen van het vochtgehalteaantoonbaar (tabel 10).
Voorts hebben eventueel aanwezige brede scheuren een merkbare invloed op de indroging van de grond. Terwijl gewoonlijk de indroging van onbegroeide grond van
boven naar beneden voortschrijdt, treedt vanuit brede scheuren ook eenindroging op
in horizontale richting (tabel 11).
Het behoeft in verband met de hiervoor gememoreerde geringeindrogingvan onbegroeide gronden geen betoog dat eenbestuderingvandeherbevochtiging vande grond
na de zomermaanden weinig interessants oplevert. In natte zomers wordt de vochtvoorraad vaak reeds in de zomer aangevuld tot bijna de winterwaarde. Maar zelfs na
een droge zomer is slechts weinig neerslag nodig om het vochtdeficit van onbegroeide
grond op te heffen.
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b. Begroeidegrond
Dejaarlijkse schommeling in de vochtvoorraad van begroeide grond (tot 80 cm
diepte) isgroter dan van onbegroeide grond (tabel 26).Dit iszeer begrijpelijk omdat
hetvochtverliesvanonbegroeidegrondindezomer,behalvedooreenmeestaltamelijk
geringeuitzakkingnaarlagenbenedenprofieldiepte,wordtbepaalddoordeevaporatie
uitdegrond.Zoalsreedseerderwerdvermeldisditlaatsteeenprocesdatspoedigvrijwelallebetekenisverliest.
Inbegroeidegrondendalendevochtcijfers indezomerveelmeerdaninonbegroeide
gronden tengevolgevandewateronttrekkendewerkingderplantenwortels(tabel21).
Tochisdeindrogingvanbegroeidegrondineennattezomerookweernietzogrootof
deinvloedvanhettijdstipvanbemonstering(voorofnaeenregenperiode)isnogzeer
goed merkbaar. Deindrogingvertoondeelkjaar eenzodanigeschommeling (fig. 10),
dateengemiddeldeweinigbetekenisheeft. Intabel77isdaaromeen frequentieverdelinggegevenvandeindrogingopdestandaardplekken.
Uitdetabelblijkt, dat1946eenzeergeringeindrogingteziengaf. Ditisveroorzaakt
door dezwareregenvalinAugustus.Degranen(endievormdenin 1946opSchouwenDuiveland, waardemeesteplekkenlagen,hetgrootstepartvandeverbouwdegewassen)waren toen reedsgemaaid endevoor Augustusteweeggebrachte indrogingwerd
kort na de oogst grotendeels teniet gedaan. MITSCHERLICH en BEUTELSPACHER (1938)
vondenvoor 1935eenzelfdeverschijnsel.DezwareregenvalindetweedehelftvanJuli
van datjaar was zowelbij haver,alsbij aardappelen oorzaak, dat deindroging na 1
Augustusnietmeerdeomvangbereiktevan hetvochtverlies dat op 15Juliwaswaargenomen. In het jaar 1936 deden ze soortgelijke waarnemingen, maar toen werd in
verbandmetdelateredatumvanderegenperiodedeteruggangvandeindrogingalleen
geconstateerd bij lang doorgroeiendegewassenalsaardappelen, lupine en mais. (De
overige proeven waren al afgesloten.) In 1937werd de sterkste indroging bij gerst al
genoteerdop15Junienbijvlaszelfsalop24Mei.
Hetdrogejaar 1947vertoondeeensterkeindroging.Dehoogstewaardenvoordein
datjaar gevondenindrogingkomenovereenmetdedoor BUTIJN(1952)berekende.
Inhetjaar 1948wasdeindroginginverhoudingtot deregenvalvrij groot.Tendeleis
dit verschijnsel veroorzaakt doordat van de grote regenval (die grotendeels in een
periode- eindJunienbeginJuli- wasgeconcentreerd) eendeelnaar dediepeondergrondisweggezakt;dezehoeveelheidgingvoordeplantenverloren.Belangrijker voor
degroteverdampingin datjaar iswellicht dedrogewarmeperiode van eind Juligeweest, omdat volgens BAUMANN (1938) de gewassen tijdens hitteperioden zeer veel
waterverbruiken.
1949begonmetdrogegrondentengevolgevanderegenarmewinter.Daardoorwas
minder water voor deverdampingbeschikbaar enditisvermoedelijk dereden, dater
ondanks de geringe regenval gedurende de zomer geen sterkere indroging optrad.
Bovendienwas,vergelekenmetdevoorafgaandejaren,hetaantalonderzochteplekken
sterk verminde'rd, waarbij verhoudingsgewijs veel plekken overbleven met een nogal
sterke capillaire opstijging. Op deze plekken is de indroging vaak wat geringer dan
normaal.
De cijfers van tabel 77houden in dat - de normale winterregenval (1 October —
1April)inZeeland,volgensdemaandoverzichtenvanhetK.N.M.I.,op350mmstellend
- na eendrogezomerinsommige gevallenbijna 60%vandewinterregensnodigkan
zijn omhet vochtdeficit in degrondaan tevullen.Indewinter 1948-1949vielslechts
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TABEL 77. Standaardplekken. Indroging van begroeide grond over een profiel tot 80 cm inde verschillende jaren.
Indroging in mm
Jaar

Aantal
plekken

1946
1947
1948
1949

50
65
52
25

Year

Number of
cases

Loss of water in mm

<0 | 0-40 140-80 1 80-120Il20-I60J160-200 1 >200
Neerslag in mm in de
beschouwde periode

Procentuele verdeling van het aantal plekken over de
verschillendeklassen

22
8

44
3
4
24

26
14
50
28

8
35
37
28

29
10
8

14

300-400
125-150
360-390
290-310

5

4

Number of casesfalling ineachclass

Precipitation inmm inthe
observed period

<0 1 0-40 1 40-80 1 80-120 1 120-160 1 160-200 1 >200

TABLE 77. Sampling spots. Loss ofwaterfrom the upper80cm ofcroppedsoil in different years.

ruim 200mm, hetgeen kennelijk niet voldoende isgeweest omallegronden hun normalevoorjaarsvochtgehalte tegeven.Opdit feit wordt nognader teruggekomen aan
heteindvandezeparagraaf.Overigenskomendecijfers uittabel77 welaardigovereen
metdemededelmgvanBAUMANN(1938)datmeestal80a 100 mmvandewinterneerslag
nodigisomdegrondweeropzijnvoorjaarsvochtgehalte tebrengen.Welmoetworden
vermelddatsomsreedsvoor 1Octoberenigestijgingvandevochtcijfers plaatsvond.
7 , ^ w r ^ e l i t e r f u u r z[jn gegevens tevinden over de indroging van begroeide grond Zogeeft
ZUUR (1938)voorbegroeidegrond indeWieringermeervoor profielen tot 80a90cm over perioden
van ongeveer dne maanden, aanvangend in April of in Mei,indrogingen dierond 60mm lfggen In
de eerstejaren na het droogvallen lagen in de Wieringermeer de gevonden waarden CTr dan?n de
aterejaren, waarschnnhjk omdat aanvankelijk degrond nognietvoldoende^as geri pfom de phntenwortels een gunstigmilieu voorhun ontwikkeling teverschaffen. Ui^het uiTvoerig^c ifcrnateriaal
S
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T • ?
jaren 1935,1936 en1937 m a x i m u m - i n d r o g i n g e n v i n d e n v S d t a S r f ' ™ '• • *
e
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drogingenaanheteindvande groeiperiodeschomrnTlendtus^n ^ " " ™ "
«",m"
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dieptevan 80cmgroter werd,steegook deindroginguitdelaaoRf» inr\T /
Tl
boven 20mm!),zodat dekans op eenverschuiviSgna* l £ i n d S S l a s
C

teerden.ATANASIU(1948)voJvoJmi^Xfw^lurf^A^
meenongeveer 12*,hoger vochtverlies te
S
^
^
menrekemngmoet houdenmetzulkediepebewortelinsren a k r T

°Tt,

^

^
M
7?£f£

161
In normale zomers was hetvooral delaag van 2(M0cm diedesterkste indroging teziengaf
(tabel 35; fig. 9). Vermoedelijk was deverklaring hiervoor datnaar beneden toedebewortelingsdichtheid afnam ennaar boven toe degrond tamelijk vochtig werd gehouden door de neerslag. De
rechtstreekse verdamping uitbegroeide grond isnamelijk - althans nadat hetgewas enige hoogte
heeft bereikt - gering, omdat onder de planten dewindsnelheid sterk isverminderd endezonnestralen grotendeelszijn onderschept, terwijl de luchtvochtigheid ten gevolgevan deintentievetransspiratievan het gewashoog is.Erzijn in dezezekerverschillen tussen dediverse landbouwgewassen.
Een belangrijke factor alsdebodemtemperatuur opgeringediepte,kon volgensonderzoekingen van
TAMM (1949)- afhankelijk van het verbouwde gewas- nogvrij sterk varieren. Van dezomerregens
blijft voorts- afgezien van zwarebuien- inniet alte drogezomers eenbelangrijk deelinde bovengrondhangen (MITSCHERLICHenBEUTELSPACHER,1938;RHODESen SKILLMAN, 1949;NEAL, RICHARDS

enRussEL, 1937).

Niet alleen dat deindrogingjaar voorjaar varieerde, daar waren, zoals hierboven is
aangetoond, nog wel verklaringen voor aantevoeren, maar bovendien was in eenzelfdejaar de schommelingindecijfersvandeverschillendeplekken zeergroot. Hoewel
van deze verschillen niet altijd een verklaring kon worden gegeven, mogen hier toch
enige overwegingen worden genoemd, dietot inzicht inde oorzaken van de geconstateerde spreiding zouden kunnen leiden.
1. D e b e w o r t e l i n g v a n het gewas. Inzoute grondenbeperktdebeworteling
van hetgewas zich veelal totdeminder zoute lagen. Ditisbekend uitde literatuur
(WADLEIGH, GAUCH en STRONG, 1947)endit isinZeeland nog eens opnieuw aangetoond door VAN DEN BERG (1952). Bovendien isdewateronttrekking aannog wel
doorwortelde lagen geringer naarmate het zoutgehalte van deze lagen hoger is (WADLEIGH, GAUCH en STRONG, 1947; CHANDNANI, 1947).Lage waarden voor de indroging
van zeer zoute begroeide grond - vaak, maar niet altijd, samengaand met eenlage
oogst- werden dan ook enigekerengeconstateerd. Dewortelontwikkeling kan natuurlijk ook door andere oorzaken zoalsprofieltype (VELDMAN, 1948;BUTIJN, 1952)of een
nat voorjaar (PENMAN, 1949) worden belemmerd. Mogelijk zijn ook de verschillen in
indrogingdie MITSCHERLICHenBEUTELSPACHER(1938)vonden bijverschillende bemestingvan hetzelfde gewasop dezelfde grond eninhetzelfdejaar ten dele aan verschillen
inwortelgroei toete schrijven.
2. D e c a p i l l a i r e opstijging. Opeen aantal gronden was decapillaire opstijgingzo sterk, dat deindrogingvandegrond ermerkbaar door werd beperkt.
3. D e v a r i a t i e in de d a t a va"n b e m o n s t e r i n g . In 1946 wasde indroging
berekend vanaf half Maart groter dan berekend vanaf half April. Voorts was in dat
jaar opveleplekken degrondpereindJuliaanmerkelijk drogerdanpereind Augustus.
4. D e h o e v e e l h e i d v o o r dep l a n t b e s c h i k b a a r b o d e m v o c h t . Deze hoeveelheid kon, zoals boven werd betoogd, jaar voor jaar verschillen, maar ookover
eenzelfde periodevanplektot plek.
Een grond rijk aan losgebonden water brengt een gewastot luxe-consumptie (VON
BOGUSLAWSKI, 1939).Een gewas,dat inhetjeugdstadiumweinigvocht ter beschikking
heeft, gebruikt ook later weinig (BAUMANN, 1949a).(Misschien isdit ook de verklaring
van het feit, dat bij de herinplant van Walcheren het aantal uitvallers onder de bomen
afkomstigvanvochtarmegronden het geringst was.)Dit kwammogelijk ookjaar voor
jaar tot uiting: 1949eenvrij droogjaar met een droog voorjaar tegenover een nat jaar
als 1948,waarin deindroging evenwelzeker niet geringer was dan in 1949.
Een verband tussen voorjaarsvochtgehalte enindroging (indie zin, datbij hoger
vochtgehalte deindroging groter was) bleek in 1947 opeenaantal gipsproefvelden
(biz. 70)enin 1947, 1948en1949 op de ontwateringsproefvelden (tabel 39). Op deze
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laatsteproefvelden hadden dedrainsleuven in hetvoorjaar een hoger vochtgehalteen
zij toonden een grotereindroging gedurendedezomer.Demoeilijkheid in dergelijke
gevallen is echter, dat een verschil in vochtgehalte nog niet altijd betekent, dat dit
meerderevocht ook door deplanten kan worden opgenomen.Zelfs niet op eenzelfde
proefveld, omdat als gevolgvan verschillen in kleigehalte en structuur het waterwel
meerofmindergoedbeschikbaar voordeplantenkanzijn.In dezekan alleen eenonderzoek mettensiometersinzichtverschaffen. Bovendien kanb.v. opdeontwateringsproefvelden eenverschilinwortelontwikkelinginennaastdedrainsleufeenrolhebbengespeeld(GOEDEWAAGEN,1942).
Bij de onderzochte standaardplekken waseenzevental, dat twee,drie of vier jaren
achtereen een zeer sterke indroging tezien gaf. Deze zeven vormden echter noch in
profielopbouw, noch in hoogteligging, noch in begroeiing een homogene groep. Er
waren vier al dan niet goed ontwaterdezwaregronden bij,waarvan drie graslanden.
Voortseengrasland opzavelmeteenzwareondergrond op ± 70cmentweevrijlichte
primaontwaterdezavels,dieinbouwlandlagen.Waaromdezeplekkennuelkjaareen
sterkeindrogingvertoondenenveleandereniet,wasnietduidelijk. Slechtsineengeval
was een aardige vergelijking mogelijk: De standaardplek OB3in de Oost-Bevelandpolderlaghogerenhadeenlichterprofiel dandeoverigeplekkenindezepolder. Deze
gronddroogdeinhetvoorjaar snelensterkinenleverdedaarnaweinigwatermeer.De
voorjaarsindroging was zo groot, dat de andere plekken in de Oost-Bevelandpolder
- op welkeplekken deindroging veellanger doorging- deeenmaal ontstane achterstandinindrogingnietmeerinhaalden.Mogelijkishetwaterindezelichtegrondzolos
gebonden,dathetgewaselkvoorjaar eenzekereluxe-consumptievertoont.
Ookwerdnognagegaanwelkeplekkeninhetdrogejaar 1947eengeringeindroging
tezien gaven.Erwarenplekken bij (o.a. StW 14),waar dewortelgroei kennelijk was
belemmerddoorhethogezoutgehaltevanhetbodemvocht.Ineenprofiel alsvanBB 1
(50cm lichte zavel opzand) stond weinigwater ter beschikking en kon de indroging
dus ook nooit groot zijn. In veleandere gevallen kon de oorzaak van de geringe indrogingechternietworden opgespoord.
Het tempovan deindrogingvanbegroeidegrondiseveneensbestudeerd.In hetalgemeen komt deindroging van begroeide grond niet zo spoedig tot een einde alsdie
van onbegroeide grond. Toch is bij wintergewassen en bij vroeg gezaaide zomergewassen deindrogingvandegrondinJuniveelalkleinerdaninMei.GedurendeJuli
isinvelegevallendeindrogingnogslechtsvangeringebetekenis.Nadat degranenhet
veldhebbengeruimdensomsreedsvoordien,begintinnormalezomersdevochtvoorraadvandegrondalweertoetenemen(fig.9).Ookindehiervoor(biz.159)geciteerde
literatuur worden sbortgelijke waarnemingen vermeld. Zelfs bij langgroeiende•gewassenistijdens deAugustusmaanddeindrogingvandegrond meestal gering,mede
doordat in ons land de regenval in dezeperiode gemeenlijk vrij hoog is. Anderzijds
werdinhetbeginvandeherfst nogweleenseenduidelijk meetbareindrogingvanbegroeidegrond vastgesteld.
Overigens is het tempo van indroging van begroeide grond afhankelijk van de
regenverdeling tijdens de groeiperiode van het gewas.Wellicht spelen de snelheid en
hetrhythmevandewortelontwikkeling ooknogeenrol (GOEDEWAAGEN, 1942).
Er werd reeds gememoreerd dat deindroging van degrond inverticalezin meestal
eenduidelijk verloopvertoont.Inhorizontalerichtingisdeindroging ook niet overal
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evengroot,zodatondereengewasineenzelfdelaagdrogereennattereplekkenvoorkomen(tabel12).MenziehiervoorookBAUMANN(1940,c)enGLIEMEROTH(1952).
Bij debestudering van devochtcijfers kwamnogeenmerkwaardigheid aan het licht,waarop hier
even mag worden gewezen. In fig. 10kwam al tot uiting dat in het voorjaar van 1947 op de gipsproefvelden delagen 10-20cmen40-60cmeenhogervochtgehaltevertoonden dan detussenliggende
laag20-40cm.Ookinanderejaren (fig.9)tradditverschijnsel op.ZowarenopSchouwen-Duiveland
in 1945terstond na het droogvallen op de 37standaardplekken deA-cijfers van delagen 10-20cm
en40-60cmrespectievelijk 5,66 ± 0,91en2,24 ± 0,42hoger dan van delaag20-40cm.In het voorjaar van 1946 bedroegen de verschillen in dezelfde volgorde 2,65 ± 0,78 en 3,13 ± 0,64. Voor de
geringere watercapaciteit van de laag 20-40cm kunnen vele - overigens niet nader onderzochte factoren verantwoordelijk zijn. In veleZeeuwse gronden daalt het humusgehalte beneden de bouwvoor vrij snel, de laag 20-40 cm wordt niet vaak in degrondbewerking betrokken, terwijl voorts de
indroging van deze laag meestal sterker is dan van de dieper gelegen lagen (tabel35) en dergelijke
sterk indrogende lagen mogelijk in waterhoudend vermogen achteruitgaan (BAUMANN, 1937).

Na de bespreking van de omvang en het tempo van de indroging van begroeide
grond gedurendedezomermaandendienenookenigewoordenteworden gewijd aan
deherbevochtigingvandegrondgedurendeherfstenwinter.
Destijgingvandevochtcijfers opzichzelflevertnietzoveelstoftotbeschouwingen.
In grote trekken is de toenemingvan devochtvoorraad niet anders dan hetspiegelbeeldvandegedurendedezomeropgetredenindroging.Zokwamdesterkeindroging
vanbegroeidegrondinhetdrogejaar 1947eveneenstotuitingineenmarkantestijging
vandeA-cijfers indewintervan1947op1948,wanterwerdopdemeesteplekkeneen
100tot 150mm,ja soms200mmvandeneerslaginhetprofielopgeslagen.
Tochwasdehoeveelheidwaterdiegedurendedewinterindegrondwerdgeborgen
nietalleenafhankelijk vandeindrogingdieindevoorafgaandezomerwasopgetreden.
Hetbleeknamelijk dat devoorjaarsvochtgehalten van degrond enigszinswerdenbeinvloed door deregenvalindevoorafgaande winter.Hoewelonder Nederlandseomstandigheden degroottevandeneerslagvrijwelaltijd voldoendezalzijn omdegrond
zijnmaximalevochtgehalteteverschaffen, isdeverdelingvandeneerslagblijkbaarvan
belang. De cijfers wekten deindruk dat de grootst mogelijke vochtvoorraad slechts
werd bereikt, indien gedurendedewinter enkelemalenhogegrondwaterstandenoptraden(tabel45).
Datdevoorjaarsvochtvoorraad samenhangtmetdeaardvanhetprofielbehoeftgeen
betoog;een veengrond kan meerwater vasthouden dan eenzandgrond.Voorts iser
reedsopgewezendatopeenperceeldevochtrijkdomvandegrondinhetvoorjaar kan
varierennaargelangdetoestandwaarindegrondverkeert.Deverschilleninvochtgehaltentussenbegipsteenonbegipsteveldjesvaneenproefveldkwamenreedstersprake
en ook de in vergelijking met de akkermiddens hoge vochtcijfers van drainsleuven
werdenaleerder vermeld (tabel 39).Dezeverschillenwarenin-het algemeen tegroot
om te kunnen worden geweten aan een verschil in volumegewicht van de grond
(GLIEMEROTH,1951).
Opdematevanbevochtigingzalhiernietverderwordeningegaan;welzullennog
enigewoordenwordengewijdaandewijzewaaropdegrondderegenopnam.Uiteen
bestudering van de wijzigingen in de C-cijfers werd de indruk verkregen dat uit de
bovenste lagen van de grond al zakwater vrijkwam, voordat deze bovengrond zijn
maximale vochtgehalte had bereikt. De cijfers van DEMORTIER en DROEVEN(1950)
wijzen ookinderichtingvanwaterpassagevooreenvolledigebevochtigingisbereikt,
zelfsvoordediepergelegenlagen.Bijdebehandelingvanhetgedragdergrondwater-
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datvrywelgeenpotentiaalverval inhetbodemvochtwasontstaan. Er kon dus ook geen
sterke capillaire opstijging worden verwacht. In 1947werd op deze plekken een flink
vochtverhes geconstateerd. Het door deze indroging onstane potentiaalverval veroorzaakte een capil aire opstijging van 70 a 80 mm. Zo was het in een aantal gevallen
mogelyk een verklanng tevinden voor het uiteenlopenvan decapillaire opstijging op
eenbepaaldeplekinverschillendejaren.
Vooral op Schouwen-Duivelandlagenechter ook standaardplekken, dieelkjaar een
£ ' ? i l a i r e opstijging tezien gaven. Op dergelijke plekken hield de capillaire o P v r i f h n J l t , f 1 t f h / e Z ° m e , r m i n ° f m e e r S t a n d D i t w a r e n FKrfkbn met een
vrij hoge grondwaterstand, meestal met reeds binnen profieldiepte (80 cm) veen in de
ondergrond, terwyl in velegevallen de grond kennelijk vroeger was vergraven waarV
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waterbeweging minder belemmerd, waardoor tussen de beide plekken verschillen in
capillaireopstijgingkunnenwordengevonden,dieveelgroterzijndanineennatjaar.
Anderzijds zouopsommigesterkopgevendeplekken decapillaireaanvoer wellicht
nog groter zijn geweest, ware het niet dat het hogezoutgehalte van het aangevoerde
watereenverderewateronttrekkingdoordewortelstegenging.
In een drainsleuf kan door degunstige structuur van degrond (FAUSER, 1935)het
wortelnetvanhetgewaseengrotereuitbreidingkrijgen danindenietvergraven grond
van de naastliggende akker. De vochtonttrekking door de wortels vindt dan in de
drainsleuf plaats in een beter doorworteld volume grond en tot een grotere diepte.
Hierdoor wordt decapillaire stijgsnelheid minder vertraagd en worden aan decapillaire stijghoogte geringereeisengesteldmetalsgevolgeenlangduriger capillair transport.
In eennattezomerzullende betrekkelijk hoge grondwaterstanden plaatselijk aanleiding kunnen geventot eenonverwacht sterkecapillaire opstijging, op andere plekken zaldegeringeindrogingvandegrond decapillaireaanvoer sterkreduceren.
Afgezien van het feit dat hetvaaktoch alondoenlijk isomuit temakenmetwelke
van de vele mogelijkheden men in een concreet geval te doen heeft, resteert nog de
moeilijkheid datdecapillaireopstijginginvelegevallenwordtdoorkruist door hetuitzakken van water uit de grond of door, ook in de zomer optredende, regenpassage.
Deze verschijnselen veroorzaakten dat uiteindelijk de gemeten veranderingen in de
totalezoutvoorraad vanhetprofiel - waaruit decapillaireopstijging moetwordenberekend- veelaleentamelijkonoverzichtelijk geheelvormden.'
Zo werd b.v. in 1946, 1948en 1949gedurende dezomer in sommige profielen een
toenemen van het zoutgehalte waargenomen, terwijl in andere een verlies aan zout
werd geconstateerd.
Om een beeld te krijgen van de minimale capillaire opstijging kon op begroeide
plekken de volgende methode worden gebezigd: De eventuele zoutverliezen in de
ondergrond werden buiten beschouwing gelaten en er werd zonodig slechts gekeken
naar de bovenste lagen (meestal 0-40 cm), die wel verzilting te zien gaven. Bij toepassingvandezemethodebleekdatinallejarenvrijwelallebegroeideplekken opzijn
minst enigecapillaireopstijging teziengaven.Enalsvoor hetjaar 1948dezeer natte
periodevaneindJunienbeginJuliwerdgeelimineerddoor alleendecapillaire opstijgingvanvoor dietijd tebeschouwen,vielvanhet- trouwensgeringe- aantal twijfelgevallenhetgrootstedeelooknogweg.
Men dient zich af te vragen of een dergelijke rekentechniek wel geoorloofd is.De
kansdatdezouttoevoer naardebovenstelagenveelgroterisgeweestdanuitde cijfers
blijkt, isgering.Dekansopuitzakkingvanbodemvochtuitdezelagenisnietgrooten
eeneventueleontziltingvandetoplagenis,o.a.blijkenseenin 1948genomenproef,in
elkgevalgeringer danvandediepergelegenlagen.Eenernstigerbezwaarisdat hetin
debovenstelagenaangevoerdewaternietvolledigvanbeneden debemonsterdelagen
behoeft tezijn aangevoerd. Hetisheel goedmogelijk enzelfswaarschijnlijk, dat een
deelvanhetin detoplagen aangevoerdewater afkomstig isuit deonderstelagenvan
hetbemonsterdeprofiel inplaatsvanuitdenietbemonsterde ondergrond.
Tochis,alsmenwetenwilhoeveelwaterhetondervlakvanhetbemonsterde profiel
inopwaar'tserichtingheeft gepasseerd,debovenvermeldeberekeningvandecapillaire
opstijging waarschijnlijk minder ver bezijden de werkelijkheid dan een rekenwijze
waarbij de veranderingen in het zoutgehalte van het gehele profiel in de berekening
worden betrokken. Daarom is ook tabel 78opgenomen, waarin een beeld wordt ge-

168
geven van de capillaire opstijging - berekend op de bovenomschreven wijze - in de 28
standaardplekken op Schouwen-Duiveland die in 1946 en 1947 werden bemonsterd.
Uit de tabel blijkt dat, hoe aanvechtbaar de cijfers ook mogen zijn, in een gebied als
Zeeland de hoeveelheid vocht die door capillaire opstijging binnen het bereik van de
wortels wordt gebracht, ineenaantal gevallennietmagworden verwaarloosd.
TABEL78. Standaardplekken,Schouwen-Duiveland, 1946en 1947.Capillaire opstijging in mm op
begroeideplekkenindelaag0-80cm.
Capil laire opstijging
in m m

Jaar

A a n t a l plekken

1946
1947

28
28

Tear

0-40

40-80

120-160

160-200

>200

0
1

1
0

Verdeling van het aantal plekken

15
10

9
11

Number of cases

capillary rise in mm

80-120

1
4

2
2

Number of casesfalling in each class
0-40

40-80

80-120

120-160

160-200

>200
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Capillar
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tantevan allesamenwerkendefactoren beschouwd. Zowasop deverdampingsproefveldentegenhet eind van dezomerdezoutvoorraad in deonbegroeide veldjes steeds
geringerdanindebegroeideveldjes.Inhoeverreditnuwerdveroorzaaktdoorverschil
in capillaire opstijging enin hoeverre doorverschil in neerwaartsewaterpassage,was
vrijwelnietnategaan.Evenzostakhetzoutgehaltevanherhaaldelijk geschoffelde kale
grond gunstigaftegendatvanonbewerktekalegrond(tabel22,tabel29,fig.7),maar
slechts in een enkel geval(hetproefveld VW25in devoorzomer van 1947)kon met
zekerheidwordenvastgesteld, datditlagerezoutgehaltedooreenbelemmeren van de
capillaire opstijging werdveroorzaakt. [Ook MORANI (1948)schnjft dedoor hem gevondenverminderingvandeverziltingderbovenstegrondlagen,tengevolgevangrondbewerking toe aan een belemmeren van de capillaire opstijging.] In alle andere gevallen moest ook rekening worden gehouden met een verschil in neerwaartse waterpassagetussenbewerkteenonbewerktegrond.
b. Uitzakkingvanwater
. . . . .
Zoalsvermeld, werd deinterpretatie van decijfers betreffende decapillaireopstygingbemoeilijkt,doordattijdensdewaarnemingsperiodenmeestalookuitzakkingvan
bodemvocht of neerwaartsewaterpassage werd geconstateerd Uitzakking waswaarschijnlijk indiegevallenwaarinonderinhetbemonsterdeprofiel vocht-enzoutverhezenoptraden,Jnder dateensterkedalingvandeC-cijfers ^ T ^ ^ ^ 1
ook overhetgeheleprofiel genomendezoutvoorraad afnam Metzekerheriwerduitzakking aangetoond in Augustus 1947op het (onbegroeide) P™™*™ 2 ^ waar
zoutverliezen optraden,diegroterwarendanmetderegenval- dieslechts 12mmin35
S S e S S g ^ K n vefklaard worden. BAUMANN(1937)vond onder vlakwortelenr g rasTen1 veneenseenuitzakkenvanwateruitdeondergrondgedurendedegroeiP
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gemiddelde regenvalvan 350mm eenneerwaartse waterpassage verwachten van ± 160
mm (350-90 mm, nodig voor verhoging van de vochtvoorraad van de grond - 100
mm verdamping). Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat ook voor 1October en
na 1April nog welenige waterpassage kan optreden. MASCHHAUPT(1938) geeft alsgemiddelde waterpassage voor eenheeljaar ongeveer 190mm.
Indien de grond in de voorafgaande zomer onbegroeid is geweest, dan mag worden
gerekend op een gemiddelde waterpassage van minstens 200 mm. Winter voor winter
kunnen de cijfers echter sterk varieren. In de winter van 1948op 1949 was in Zeeland
zelfs op niet verslempte gronden de neerwaartse waterpassage van zeer weinig betekenis. Ook MASCHHAUPT wijst op dezegrote variatie in waterpassage in de verschillende
jaren.
Voor geiinundeerdegronden komt hier dan nog bij dat ook in een winter de cijfers
plek voor plek sterk uiteen kunnen lopen door de grote verschillen in bovengrondse
afvoer. Indien men bedenkt dat dezebovengrondse afvoer kan varieren van0-100mm,
dan zalhet duidelijk zijndatzelfsineenwinter,alleenal opgrond van deverschillen in
verslemping, een grote variatiein deneerwaartse waterpassage kan optreden.
Hoe groot dezebovengrondse afvoer konzijn,volgdeonder andere uit de bemonsteringen van enigegipsproefvelden. Uit dezecijfers bleekdat bijeen goedestructuur van
de bovengrond enige tientallen millimeters neerslag meer in de grond drongen dan bij
een sterk verslempte bouwvoor (tabel58).
Een regelmatige verdeling van de neerslag bevordert de neerwaartse waterpassage,
omdat dekans opbovengrondse afvoer vermindert.
De doorlatendheid van de bovengrond steeg meestal aanmerkelijk onder invloed van een vorstperiode.Ditisinovereenstemmingmet dewaarnemingenvan ERIKSSON(1941).Deverbeteringvande
doorlatendheid wasechter van korte duur,hetgeen te verwachten wasomdat de waterstabiliteit van
de grond door devorst sterk kan lijden (SLATERen HOPP, 1949)en omdat speciaalin Na-gronden de
door devorst gevormdeaggregaten een geringestabiliteit bezitten (GARDNER, 1945).

Overigens was er.behalve devariatie in deverslemping nog een andere factor die de
spreidingin de gevonden cijfers beinvloedde. De indroging gedurende de zomer was althans voor begroeide gronden - plek voor plek ook nogal ongelijk, hetgeen het verschil tussen deuiterste waarden van deneerwaartse waterpassage nog vergrootte.
Vanhet al of nietbegroeid zijn der gronden gedurendedewintermaanden werd geen
invloed op de neerwaartse waterpassage geconstateerd. Ten aanzien van de periode
tussen half December en half Maart was dezewaarneming in overeenstemming met de
cijfers van PFAFF (1938).Voor het tijdvak van half September tot half December vond
hij evenwel dat bijvoorbeeld een begroeiing met klaver de hoeveelheid zakwater sterk
deed dalen in vergelijking met braak liggende grond. Hoewel zijn conclusies zeer aannemelijk zijn, werden zein Zeeland niet bevestigd, mogelijk doordat later in de winter
het gewas de verslemping tegenging'en daardoor het binnendringen van de neerslag in
de grond bevorderde. Daar slechts weinig tussenbemonsteringen werden verricht halverwege de winter,.kon geen cijfermateriaal worden verkregen om de gegevens van
PFAFF te toetsen.

De tot nu toe gegeven beschouwingen zijn - zonder dat dit met nadruk werd vermeld - steeds gebaseerd geweest op gevallen dat de berekening van de neerwaartse
waterbeweging was geoorloofd. Dezeberekeningwasechter- zoalsin hoofdstuk I uitvoerig werd uiteengezet - niet altijd toelaatbaar. Hier wordt dan nu niet in de eerste
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plaats gedacht aan plekken, waarvandeaard vandegrond deomrekening o p W - e n Z Sijfers niet toeliet, of aan plekken diereeds teverwaren ontzilt ofwaarvan de C-cyfers
van het afgevoerde water tijdens de waarnemingspenode teveel waren gedaald Bedoeldrijn dkplekken waar ten gevolgevan een ondoorlatende of slecht doorktende
laagop geringe diepte, in perioden met hoge grondwaterstanden een belangrykzywafrts S t watertra'nsport binnen profieldiepte plaats vond. Voor dergelyke plekS c ^ S j S d e n ) kon geenberekening van deneerwaartse waterpassage worden
Uit

Oeok0vrodor plekken gelegen in drainsleuven of dicht daarbij kon de neerwaartse
Ook voor piemenL gsaeg
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w t geTaUenb o t n g fondse afvoer op naar demeestallager gelegen drainsleuven, het^ ^ ~ t ^ ^ f ^ ^ ^ g ^ o n r e g d n i a t i g B doorlatendheid, zoals van het
VO
f ° r , r n # 7 waaTdeneer lagtendeleb l n e n profieldiepte naar deplekken met de

toevoer naar de drainsleuf kan met D e i a n s r i J K fy s
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aan de orde komt.
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in 1949-1952 tenbehoeve van de herverkaveling Walcheren (1952) en BUTIJN (1952)).
De cijfers wezen uit dat het in velegevallen ontoelaatbaar is om uit de daling der
grondwaterstanden een schattingtemakenvan dehoeveelheid water die door deondergrondaandedoorworteldezonewordtgeleverd.Eengeringedalingkansamengaan
met een sterkecapillaire opstijging indien kweldegrondwaterstand op peil houdt en
omgekeerd behoeft een sterke dalingvan de grondwaterspiegel niet tebetekenen dat
veelwater aan de plant isgeleverd, omdat grondwater kan zijn weggestroomd naar
plaatsen meteenlagerphreatischvlak.
Indewinterlaghetniveauvanhetgrondwater- gelijk vermeld- meestalhogerdan
80cmbeneden maaiveld, zijhet dat dit gedurendededrogewinter van 1948op 1949
slechtsgedurendebetrekkelijk kortetijdhetgevalwas;ooktijdensvorstperioden daaldehetphreatischvlakweleensbenedendegenoemdediepte.
Een vraag die tijdens de bestudering van de grondwaterstandswaarnemingen naar
voren kwam,was:Watzijn dezegegevenswaard?Inverscheidenegevallengingen de
grondwaterstanden opeenakker,jasomsopalleakkersvaneenproefveld, zofraaigelijkmatig op en neer, dat dewaarnemingen een uiterst betrouwbare indruk maakten
(fig. 13;fig.16).Globaal bezienwaszelfshet gedragvandewaterstand inallebuizen
op alle proefvelden tamelijk eenvormig. Anderzijds kwam het toch nog al eens voor
datdeniveauxindebuizenopeenakkerindividueleverschillenvertoonden;somsgedurende een gehele winter, soms maar op enkele dagen. Zo konden bijvoorbeeld in
niet altenatteperioden degrondwaterstanden intweebuizen gelijk openneer gaan,
maarbijsterkeneerslagkonindeenebuishetwatersteedsveelhogerstijgen daninde
andere. Op een proefveld als OW 7 (kleiplaatgrond) waren de gedragingen der
grondwaterstanden zoverschillend, datmenmoeilijk nogvan een grondwaterspiegel
konspreken.Iniedergevalmoetdeconclusieuitdewaarnemingenwelluiden,datmen
nimmergenoegen magnemenmet eenenkelebuisper object. Steedsdienen de waarnemingenintweevoud ofindrievoud tegeschieden.
Bijdeeersteherfstregens kwamhetnogweleensvoordatdegrondwaterstanden in
de buizen van een proefveld ongelijk op de regenval reageerden. Ook HOOGHOUDT
(1935) constateerde afwijkende waarnemingen aan het beginvan deherfst. Hij voert
aan dat dewaterstand in debuizen zich nog niet zou hebben ingesteld. Mogelijk dat
dezeredeneringgeldtvoor hetproefveld teNieuwolda, maarvoordeZeeuwseproefveldenmoestenandereverklaringenwordengezocht.Dereactieopderegenvalwasop
deZeeuwseproefvelden meestalzeersnel,althansinhetbeginvandewinter.Deregenval van een bepaalde dag kwam altijd reeds de volgende morgen in de grondwaterstanden tot uiting.Opheteindvandewintertrad weleenseenverschuivingop,zodat
deregenval pas na een dag of gedurende tweedagen zijn invloed op de grondwaterstanden deed gelden. Het verschijnsel wasin dewinter van 1949op 1950 duidelijker
dan in devoorgaandewinters.Mogelijk dat in denawinter dedoorlatendheid van de
bovengrond was gedaald. De doorlatendheid van de bouwvoor in de eerste winters
komtlaternogtersprake.
Hoehetookzij,eentrageinstellingvanhetniveauindebuizenwasnietteverwachten.Eerdergingendegedachtenuitnaardemogelijkheiddatindeherfstvanderegens
plek voor plek ongelijke hoeveelheden tot afvoer komen, eensdeels omdat op de ene
plek meer vocht nodig ister compensatievan deindroging dan op deandere, anderzijds omdatdeeerstebevochtigingvandegrondnietoveralevenintensiefzalzijn.
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MASCHHAUPT (1948) heeft zich devraag gesteld: Waar blijft dit boven in de grond opgeslagen
water?Hierop gaven deinZeelandverzameldegegevensookgeenantwoord.In 1948vond deopdooi
plaats in een volkomen droge periode. Vaneenstijging dergrondwaterstanden tijdens dedooi was
nietsofvrijwelnietstemerken.Tijdens devorstkandeverdampingnietgrootzijn geweest,omdatde
grond in de bovenste centimeters weldra tamelijk droog wordt; tijdens de dooi kan welenig water
zijn verdampt. Inhet begin vandedooiperiode konnamelijk noggeen water wegzakken enopvele
percelen wasde bovenste grondlaag devloeigrens nabij. Maar het water dat zich bovenin degrond
had verzameld,kannooit allemaal zijn verdampt. Nu dientmentebedenken dat deZeeuwse proefvelden alle eenmerkbare ondergrondse afvoer buiten dedrains om tezien gaven. Tijdens de vorstperiodeishet grondwater dusniet alleen gedaald ten gevolge vandevorst maar ook door normale
uitzakking. Dit laatste feit, gecombineerd met dereeds eerder geopperde trage passage door matig
droge grond, maakt het denkbaar dat het smelten van dewatervoorraad uit de bevroren laag niet
of weinig in degrondwaterstanden tot uitingkwam.

De vorst heeft niet alleen invloed op de grondwaterstanden zelf, maar ook op de
meting ervan. In de eerste plaats stegen in het voorjaar van 1947na de vorst de niveaux indebuizen totindebouwvoor, waarna- indedooiperiode- hetwater bovenin
debuizenbevroor. Vanmeerbelangisechterhetfeitdatdemogelijkheid tot toetreding
van hetwater indebuizen naeenvorstperiode vaak wasgedaald (hoogstwaarschijnlijk
door verstopping vandejute omdebuizen metslib),althans indien dedooi met snelle
grondwaterstandstijgingen gepaard ging. Het is dan ook aanbevelenswaardig om na
een dergelijkevorstperiode debruikbaarheid vandebuizen tecontroleren door zeleeg
te pompen.
b. Dedrainafvoeren
Gedurende dezomermaanden waren drainafvoeren uiterst zeldzaam. In dit tijdvak
werden eventuele afvoeren niet opgemeten. Dedagelijkse observatieder ontwateringsproefvelden begon meestal tegen eind September ofinhetbegin vanOctober. Het tijdstip waarop de drains begonnen af te voeren liepjaar voor jaar nogal uiteen. In de
winter van 1946op 1947werd reedsindetweedehelft vanOctober enigemalen drainwater opgevangen; in dewinter van 1947op 1948werden deeerste afvoeren pas tegen
eind December geregistreerd, terwijl indedaaropvolgende winter op demeeste proefveldeninhetgeheelgeen drainafvoeren voorkwamen.
De belangrijkste conclusieuitdeafvoermetingen iswel,datvandedoor degrondgepasseerde neerslag eendeel niet door dedrains is afgevoerd, maar rechtstreeks via de
diepere ondergrond naar nabijgelegen sloten, sprinken ofkrekenisweggevloeid. Deze
waterbeweging dieongetwijfeld nietinalleZeeuwse profieltypen voorkomt, kwam aan
het licht doordat dedraindebieten vandeproefvelden lagere waarden vertoonden dan
met deberekende neerwaartse waterpassage overeenkwam.
Het isniet helemaal correct omdezerechtstreekse afvoer viadeondergrond teberekenen uithet
verschil tussen deberekende neerwaartse waterpassage endetotale draindebieten. Er moet nl. rekeningwordengehoudenmetdemogelijkheid dateendeelvanhetop 80 of 100cm diepte gepasseerde
water heeft dienst gedaan omeen vochttekort in dieper gelegen lagen aan tevullen. Dit geval heeft
zich zeker niet altijd voorgedaan en wanneer eenvergroting van devochtvoorraad beneden 100cm
dieptewaarschijnlijk was,bedroeg dealdaar opgeslagenhoeveelheid water veelalslechtsenkelemillimeters.
Anderzijds zijn demeeste drainafvoeren welwattehoog berekend omdat meestal door de drains
ook water werd afgevoerd dat bovengronds naar dedrainsleuf of denaaste omgeving daarvan was
gevloeid. De meting van de drainafvoeren wasbovendien meteenzekere onnauwkeurigheid belast
doordat op Zondagen geen waarnemingen werden verricht en doordat sommige drains af en toe
onder water uitmondden. Wellicht isin enkele gevallen deintensiteit van demetingen (1 x daags)
ook niet voldoende geweest omeennauwkeurig beeldvandetotaleafvoer te verkrijgen
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Voor zover de verkregen gegevens het opzetten van 1 e s c = g e n t ^ « ^ h « * t
te worden vermeld dat de rechtstreekse &°«™££
^ ( S r i p t a S g ^ d ) het
proefvelden even B ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l c A g buiten
onvolledigst waren, ishetwelzeker dat h™*™™™^
" w 5 e n O W 9 (kreegrugde drains om tot afvoer Jcwam Op de V™fJ«™ ° 2 * °\V >J X water rechtgronden) iswaarschijnlyk een ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ # # 0 0 6 ) was de
s
streeksin de ondergrond verdwenen Ookvoor UW l u j p g
d e / d r a i n s z o u V oor

naar plaatsen met een lager « ^ q ^ ^ V ^ ^ T i i p n v a l . Zo werd in de
Deze verschillen werden teweeggebracht door daard1va
s
eerde water
winter van 1947 op 1948 naar v j h ^ J g ^ ^ ^ ^ t s ^ o e m d e winter
veel meer via de drains afgevoerd dan m i v ^ op
verdeling van de
{
stegen de grondwaterstanden < ^ ^ ^ 2 ^ n i e t J h o o g alsin Janu«i
neerslagnooit& ^ ^ £ ^ ] £ £ J t e t i ^ k a n het aandeel van de
1948. Maar juist by constant zeer hoge. gru
wisS elende of constant matig
drains in de totale afvoer groot zyn, groter dan by sterx
hoge standen.
,j , 4 • A0 winter 1949on 1950de grondwaterstanden na
Reeds eerder werd venndd dat mdew m t e W J o p i
^ ^
^
^
het einde van een regenpenode write, f ^ n T e n van de regen in de grond. Deze
moedelijk ten gevolge van een s n e 1 ^ ^ ™
d e d e b i e t e n t o t u i t i n g . Zo voerde
snelledatingvan deg r o n d w a t e r s t ^ ? J n n d w a t e r s t a n d 22cmbeneden maaiveld) nog
op OW 3de drain na 16^ ^ ^ S ^ S ^ n ^ dedrain nog gedurende drie
gedurende acht dagen water af (in1 ° ^ ' , ' ^ a ,8 J a n u a r i 1950(grondwaterstand
dagen drupte.In dezeperiodevieli^f*™*Hoewd
d e omstandigheden dus gelyk
21cm beneden maaiveld) vielal^ X S ^ g ^ e c h t s een dag af en wel0,3mm
waren aan dievan 1947,voerde™ d e d r ainJ J
n d e n d e g r o o t t e v a n de afvoer
Desamenhangtussende,hoogtevandeg
d w a t e r s t a n d e n n a m d e afvoer per cm
was in het algemeen goed (fig. 18);f ' J J r J o r f d w a t e r s t a n d e n . Ten slotte raakte by bystijging zeer veel meer toe dan by ta£e gro
^ ^
^
geheel zoek.
zonder hoge grondwaterstanden het^veroL
^ ^ uitingk w a m m een plot.
Dan trad bovengrondse toevoernaar de y . d r a i n w a t e r . Ei genlijk pasten dergeselinge daling van het C-cyfer var,Lhet a^g
s l e u f h e t g r o n d w a t e r somsboven de
lijke afvoeren nietin eengrafiekomdat in
drain stond.
,
..„w a a r i n wa arnemingen werden verncht traden
t
Tussen de eerste en de^ t a t e w n t f f ^ s I L n h a n g aangaf tussen grondwatergeen veranderingen op in de kromme ai
^ d o o r l a t e n d h e i d van de grond met
stand en draindebiet, zodat een achteruiiga g
kon worden geconstateerd.
c. De zoutcijfers vanhetdrfm<*e{
z o u t c iifers van het drainwater de neiging om
In het algemeen gesproken,hadden^1
J ^
a l g m e n e r e g e l k w a m e n nogal
in de loop van een winter e r n g s * ^
d e ^ g n j k s t e dat er veelal een verband
enigeuitzonderingenvoor. H i e m n w
^ h e t z o u t c y f e r ( f i g i 8 ). By het
bestond tussendegroottevandeafvoer en
s
a f v o e r e n g.Qg d e z e d a l m g
toenemen van de afvoer daalde het zoutcy
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sprongsgewijs enraaktehetverband tussen afvoer enzoutcijfer zelfsgeheelzoek, een
tekendat deafvoer opeenabnormalewijze(toevoerdoor dedrainsleuf) tot standwas
gekomen.
Voorts weken ook de zoutcijfers van het drainwater in de aanvang van de waarnemingsperiode
vaak eniggzinsaf; ze waren lager dan aan het einde van de vorige waarnemingsperiode en kwamen
eerstnadatenigeafvoer hadplaatsgevonden,opdenormalewaarde.Ditverschijnsel werdvermoedelijk veroorzaakt doordat de omgeving van de drain min of meer ontziltte nadat de afvoeren in een
bepaalde winter waren geeindigd en voordat de afvoeren in de eerstvolgende herfst aanvingen. Bij
stijging van degrondwaterstanden in deherfst werd eerst dit zoeterewater naar de drain gestuwd en
pas daarna konhetzoutewateruit deverdervan dedrain gelegengrond dedrain bereiken. Somshad
over het geheleperceelnogeenzodanige ontzilting plaatsgevonden tussen delaatste afvoer van het
ene seizoen en deeerstevanhetvolgende,dat dezoutcijfers vanhet drainwater - en dan afgezien van
de onregelmatigeaanvangswaarden - op een duidelijk lager niveau waren gekomen.

Overigensdientweltewordenvermelddatdegenoemdelangzamedalinggedurende
de winter niet altijd werd geconstateerd en ook niet altijd zo regelmatig verliep. Het
kwamvoor dathetzoutgehaltevanhet drainwater eerstgeruimetijd steegomvervolgens te dalen. Deze gedragingen worden begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat de
ontzilting van de ondergrond - waar doorheen het water veelal grotendeels naar de
drainsstroomt- zeerveellangzamerverlooptdandievandebovengrond;ja het kan
heelgoedvoorkomendatdeondergrond- endaarmedehetdrainwater- zouterwordt
juistdoordeafvoer vanzoutuitdebovengrondnaarbeneden.
Tenslotte mag nog worden gewezen op het merkwaardige geval op het proefveld
OW7.Daar wasde ondergrond vooralin deeerstewintersnogzeerzout, terwijl het
drainwater buitengewoonlagezoutcijfers teziengaf. Opditproefveld moethetregenwater,voorzoverhetindedrainsterechtkwam,naardedrainsleufzijngestroomd door
denagenoegontziltebovengrond.
Vandetotaledalingderzoutcijfers overallevierjaren geeft tabel79eenbeeld.De
cijfers in detabel hebben betrekking opniet altekleineafvoeren. Indien twee cijfers
zijn vermeld, dan geven dezede zoutcijfers weer van de drains die dehoogste en de
laagstewaarden leverden.
TABEL 79. Ontwateringsproefvelden, Walcheren, 1946 en 1950. C-cijfers van het drainwater in de
herfst van 1946en in het voorjaar van 1950.
No. proefveld

Waarnemingsperiode

Herfst 1946
Voorj. 1950

OW 1

OW3

OW5

OW 10

6-8
1-3

H
4,5

12-13
6-7

10-13
6-8

JVo. observation field

Autumn1946
Spring1950

Period of
observation

TABLE 79. Observationfields,Walcheren, 1946and1950.C-figures of theoutflowfrom the tile drains
inautumn 1946andinspring1950.

Inverband metdehiernatetrekkenconclusiesmoettenslottenogwordengememoreerd dat de zoutgehalten van het drainwater niet altijd overeenkwamen met de O
cijfers vanhetbodemvochtdiemiddenopdeakkersonderinhetprofielwerdenaangetroffen. Eenmarkantvoorbeeldleverdehetproefveld OW10inhetvoorjaar van 1950.
Het C-cijfer midden op de akkers bedroeg in de laag 80-100 cm gemiddeld 2,4 (en
werd naar boven toelager)maardedrains voerden water afmet 6a 8gram zout per
liter.
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d. Conclusiesbetreffende de waterbeweging in deondergrond
Indevoorafgaande bladzijden vandithoofdstuk zynenigemale*'^
«^rJor^
gekomendieeropwezendat, althansinsommigeprofieltypen, delagenbeneden 80 a
voerde^zoutzichonder invloed van deneerslagtot diepindeondergrond verplaatste
^ d e tweede plaats daalden de grondwaterstanden gedurende de winter soms tot
^ Z t r t ^ S l . t wasdat dewaarnemingen opdeontwateringsproefvelden uitEen derdeargument wasua
h
b l f b i j d e bere kende neerwaartse
: S a t « £ 5 « v a n t e n T ^ d g r f r o n g e n e n o p 100cmdiep.egepasseerde
™ S g S S s M . e n dedrainsomvi,dediepereondergrond naareldersz,jn afge% ' o U de .heorie

^

^

J

^

^

^

^

Z

kwam dezewetmatigheid tot m i ^ 0 X ^ J ^ Z n Z ^ e d s ver ontziltegrond
vanhetafgevoerdedrainwa^^
middenopdeakkeropdraindiepte was»£j e m a ^
^ ^ ^ ^ &f_
evenduidelijk waswerdwaanwhjriijk 3 ™ ^ 0 0 ° n d e r g r o n d a f k o m s t i g was. Ook
voerdendattendeleuitde bovengrond,ten^ w oeonu g
a a n a f v o e r v i a z e e r d i e p e e n ^ ^ ^ J f f S t o S J t o S S S aanmerkelijk
Zeer instructief waren de J ^ ^ % ^ £ - d j e p t e . D e lagenvlak onder de
zouter bleef dan de^ olf l ^ l ^ ^ Z t c p L n langzoutblijvende lagen daardrain werden &P™ ™f™[™Sdm
vm deakkersaltoteenflinkediepteverzyn
heenwasgestroomd.Zok o ^ m l d ^ ™ b l e e f d o o r aan voer vanzoutwater, afontzilt, terwijl degrond onder dedrainszom u
komstiguitl a g w b e n ^ I ^ d i ^ g ^ g W ^
d o o r d a t in de eerste
Het verschil in krommmgvan dwaterbanen Week
g,
^
dan
ontziltingswinter het zout middenop deaKKers P
dichterbijdedrain.Hiervangeeftfig.21eenfraaivoorbeeia.
K — d U n w o r ^ ^ ^ ^
—
r S l e n ^ S r e ^ e r i n g e n ' L delep.aatSvi„d,viadediepere onde,
grond.
7 V E R D A M P I N G UIT DE G R O N D EN DOOR HET GEWAS

vwiiikheid is bii de beschrijving van deverdampingswaarTerwille van de °vemchtelykhe«*J>J
betreffende de verdamping van onbenemingen het « » a t a ^ g ^ ^ » f ^ d
te^&gronden.
groeidegrondenencijfers betreKKinguc
a. Verdamping uiton^oeideg^den
z o m e r m a a n d e n w a r e n gemakkeDeberekenmgenvand^v e r ^ r % g g e v e n s d a n d e overeenkomstigeberekeningen

^^^SS^S^^^^
12

k menhier nder

°

° ^ ^ ^°rde'
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FIG. 21. Walcheren. Isohalinen in eenprofiel nabij deCoppoolse wegop 20-2-1946.
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FIG. 21. Walcheren. Linesofequalsalinityinaprofile near the Coppoolse weg on 20-2-1946.

Oponbegroeidegrondenzondersterkecapillaireopstijgingwerddeverdampinggedurende de zomer voornamelijk bepaald door de hoeveelheid neerslag tijdens en de
verdeling van dezeneerslag over dewaarnemingsperiode. Deindrogingvan degrond
was, althans wanneer met langeperioden werd gewerkt een onbelangrijke post in de
verdamping.Zolangnudehoeveelheidneerslagnietaltegrootwerdenderegentamelijk regelmatig was verdeeld, had ook de afvoer niet veel te betekenen. In dat geval
compenseerdendeindrogingendeafvoer elkaarwelminofmeerenwasdeverdamping
ongeveer gelijk aan dehoeveelheid neerslag. Zo bedroeg deverdamping op de onbegroeideonbewerkteveldjes vandeproefvelden opWalcherenin 194620mmperdag
tegeneenregenvalvan 1,9mm(tabel 30).Ditgold,gelijkvermeld,alleenindien lange
periodenengrondenzonderveelcapillaireopstijgingwerdenbeschouwd.
Overkortereperioden berekend verstoordeeenindrogingvanb.v.30mmde gelijkheid van regenval en verdamping wel. Omgekeerd kon een dergelijk vochtdeficit bij
zwareregenval ook inkortetijd vrijwel worden opgeheven, waardoor de verdamping
danbijderegenvalachterbleef.Ditdeedzichb.v.voortusseneindJulieneindAugustus 1946,toen opdeonbegroeideveldjes vandeproefvelden op Schouwen-Duiveland
4,2mm regen per dagvielen deverdampingslechts3,8mm haalde. Trouwens gezien
naardeabsolutewaardewaseenverdampingvanbijna4mmperdagtochalzeerhoog.
Dewaarnemingenwaren onvoldoende omtekunnen berekenen, hoeveelregeneen
grondperdagkonverdampenzonderdatafvoer optrad.Somsbleefdeverdampingbij
een regenval van rond 2,5mmper dagreedsverbij deneerslag achter en trad ontziltingop,eenanderekeerwerdgedurendelangetijd eengemiddeldedagelijkse regenval
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van 4 mm genoteerd, zonder dat afvoeren optraden. De bergingsverandenng in de
grond kon niet de enige oorzaak zijn van dezeverschillen inverdamping. Weibleef in
het algemeen de verdamping verder achter bij deregenval, naarmate dezelaatste sterker was, hetgeen ook PENMANen SCHOFIELD(1941)al hadden geconstateerd Het achterbliiven van de verdamping bij deregenval isvolgens WESTERMANN (1922) voor onbegroeide gronden regel.Deregenverdeling endeverdampingsomstandigheden tussen
debuien zijn natuurlijk van groteinvloed;wanneer de grond vrywelpermanent nat is,
zelfs van veel meer invloed dan bodemkundige factoren (STEINBRUCK, 1929; SCHOFIELD 1947)

Hoge waarden voor deverdamping per dag kwamen ook voor op gronden met een
zeer slerke capillaire opstijging. Deze getallen waren met zo ^ ^ « J m " ^ T
denkt dat volgens PENMANen SCHOFIELD(men zieook ARENS, 1949en MISRA, 1949)
r v erdampTng 8van eenvochtigegrond dievan eenvrij wateroppervlak kan^evenaren.
(De DriemLndelijkse Berichtender Zuiderzeewerken gpvenLvoor eenvry wateroppervlak als normale gemiddelde dagverdamping over demaanden Jum, Juh en Augustus
offers van 3,3 a 3?5mm,terwijldegemiddelde regenval over dat tydvak slechts ± 2,3
m

O v e r i S s ' S o e m ' n o g m a a l s op worden gewezen, dat dergelijke h o f waarden uitz o n S g e n waren Men krijgt een dergelijke maximaleverdamping slechts indien de
benedenhetmaaiveld^^^^^^

Z'pTng* De*Tlagdan tussen 1,5 en2,0mm daags,waarden diewelongeveer kloppen
met wat PENMANen SCHOFIELD(1941)Wj™gi
d u r e n d e de z o m e r niet
Indien wordt ^ ^ ^ i ^ r S S l S t z ^ S t de to Rothamsted verzamelde gemeer isgeweest ^ ^ ^ S ^ ^ b e r een verdamping berekenen van
gevens voor de maanden ^ l ™ ™ ™ ' ^ „/ v a n deregenval.Dit zalwelalseen
1,4 mm daags,^
^
^
^
^
o
^
t
te veld!de capillaire opstijging,
minimumwaarde moeten worden b e s c " ^ ,
e n i g s z i n s z a i bijdragen tot de
althans voor ^
^
^
^
verdamping,hetgeen by d e n i

e

^
^
^
™°'^-

,

^

4

^

niethetgevalkon zijn.

e " en v r i j wa teroppervlak. Voor deze ver-

hcrhaaldehjk te ™ k X w « , k i „ * i £ < S v e r s c h i l in indrogingwerd teweeggebracht,
N , « dat doord e g r o n d t e „ e r t o g | n f j o
b e t o m e r d (en/of de watermaar wel werd de• • W ^ " S k v o o r periodenmet kansopwaterafvoer en voor
(tabel30).
Deverdanrpinggedurende^^^^^

& & ^ r £ £ i S r £ ~ ^oterlbezwarenwarenverbonden
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dan aan de berekeningen van de capillaire opstijging. In de tweede plaats verhinderde
het optreden van een naar omvang onbekende bovengrondse afvoer, ook in gevallen
dat de neerwaartse waterpassage voldoende bekend was, de berekening van de verdamping.
Slechtsindiegevallenwaarin geenbovengrondseafvoer optrad endeberekening van
deneerwaartse waterpassage toelaatbaar kon worden geacht, washet mogelijk enig inzicht teverkrijgen in de grootte van deverdampinggedurende de wintermaanden.
Voor zover deverkregen cijfers conclusies toelieten werd deindruk gewekt dat het al
of niet begroeid zijn van de grond geen invloed had op de verdamping gedurende de
wintermaanden. Voorts waren de gevonden waarden voor de verdamping redelijk
goed in overeenstemming met de cijfers voor een vrij wateroppervlak bepaald door de
Dienst der Zuiderzeewerken. De opgaven indeliteratuur betreffende deverdamping in
de winter ontlopen elkaar niet zo veel (tabel 80). De gegevens voor deze tabel werden
ontleend aan ZUUR (1938) voor de Wieringermeer, aan MASCHHAUPT (1938) voor wat
betreft Rothamsted, Groningen, Lea Bridgeen deBilt en aan het Driemaandelijks BeTABEL 80. Verdamping uit de grond en van een vrij wateroppervlak gedurende de wintermaanden.
V e r d a m p i n g uit de grond
Evaporation from the soil
Maand

Month

Wier Ingermeer

October
November . . . .
December . . . .
Januari
Februari
. . . .
Maart

15
5
5
5
10
20

Totaal

60

Total

Rothamsted

34
16
9
7
12
22
• 100

V e r d a m p i n g van een vrij wateroppervlak
Evaporation from an open watersurface

Groningen

IJsselmeer

Lea Bridge

D e Bilt

9
13
15

54
20
12
9
8
23

27
18
15
19
15
27

29
16
13
13
17
35

126

121

123

TABLE 80. Evaporationfrom thesoilandfrom anopenwatersurfaceduring winter.

richt betreffende de Zuiderzeewerken (no 29 van 1948) voor de verdamping van het
IJsselmeer. Ook DEY (1945) en SCHUBACH (1952) vermelden cijfers, die tamelijk goed
met de in de tabel genoemde overeenstemmen. De cijfers van het onderzoek van
Maschhaupt zijn - zoals hij zelf ook vermeld - voor de maanden October, November
en December niet betrouwbaar, omdat niet bekend is, hoeveel neerslag heeft gediend
voor aanvulling van het vochtdeficit van de grond. Het voor Groningen opgegeven totaal voor het eerste kwartaal (37 mm) komt goed overeen met de in Rothamsted gevonden waarde (41 mm) en met het gemiddelde (35 mm) van de overigens weinig betrouwbare cijfers van HUDIG en WELT (1911).(Voor deze berekening zijn alleen de gegevens gebruikt van de tweede akker, die volgens HUDIG en WELT de beste cijfers
leverde.)
De gegevens van Rothamsted moeten als behoorlijk betrouwbaar worden aangemerkt. De waarnemingsperiode omvat 50jaar en het betreft onbebouwde grond waarvangemiddeldhetvochtgehalteper 1Octoberenper 1Aprilnietergveelzal verschillen.
Jaar voor jaar kunnen deze verschillen wel tamelijk groot zijn. De grond kan ruw geschat per 1October zowel maximaal een 40mm meer als ook ten hoogste een 20 mm
minder vocht bevatten dan per 1April. [MILLER (1905/1906) neemt voor deze zelfde
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proeven aan dat in het algemeeninOctobernog > £ « ^ ^ % g £ f i &
Bezietmen figuur 7indepubhcatie^ r ^ Z S i S S ? i a n . t o 50mm. Hoewel
verdampingin hetwinterhalfjaar s c h o ^ t d e ? v e S l e n ten deletoch wel moeten
^
S
^
S
Z
S
E
^
X
A
van de grond ti jd ens de
T S S S E ^ verandermgen —
met
v
voordevariatiesindeverdampin&wa^t^publ^ue^

^

=

—

wintermaanden

^
jaar

hij ook.voor
tev°^*™^^S£
de verdamping van een vrij
voor jaar verschillen vindt. Ook in de ajiersoc-.
^ m e t betrek_
wateroppervlak te deBill ° v « d e n j a a n d e £ O r t g ^ 9 » kwamen afwijkingen voor
king tot de winters 1945 op 1946t o t n m t m * P
ersw e r d e n a a n s c h r y .
tot maximaal 15% van^ f S ^ t e T m o S i g p n s mogendezecijfers alleen in
ver dezesverstrekt door hetK.N.M.l. teaeSJJU
6
relatieve zinworden gebruikt;»^ ^ J ^ ^ o n & g r o e i d e grond tamelijk
Beschouwd over ^ n heeljaar z a l d e v e r d a m p g
^ ^
^
^ ^
variabel zijn en een verbandi yertonen m e tde gam ^ ^ ^ ^
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1948 toonden cijfers van 2,9 en 2,8 mm daags. De resultaten van 1945waren moeilijk
vergehjkbaar, omdat de waarnemingsperiode wat te kort duurde en bovendien de
gegevens geen betrouwbare berekening toelieten, maar waarschijnlijk zal 1945 ook
waarden hebben gehad van 2,9 a 3,0mm daags.
Terwijl deverdamping van kale grond nauw aansloot bij deregenval, was de evapo-'
f c ^ S ? nf^o u * £ V a . - d e n e e r s l a g a f h a n k e l i J k ( m e n z i e o o k M A S C H H A U P T , 1938).
1945,1946en 1948haddenbijeenregenvalvan2,0a2,1mm indegroeiperiodevan het
graan eenverdampingvan 2,8 a 2,9 mm daags,in 1947haalde echter het gewas bij een
regenval van slechts 1,3 mm toch een (trouwens nog enigszins te laag berekende) vertTTvZ™ v ?mPer/af' t e n g e v o l g e v a n e e n v e e l s t e r k f * e indroging van de
C J J l j d e n s k o J e P™0*™ k o n deverdamping ingunstige gevallen wel oplopen tot
boven 4 mm per dag. In het algemeen sloten de gevonden cijfers aardig aan bij verdampmgsmetingenvan VON SEELHORST(1910,b),waarnemingenvan BAUMANN (1937)
m f l S r n g K ^ P A S Q U I L L i 1 9 4 9 ) - E e n w a a r devolle steun vormde het rlfke cJ e maternal van FRECKMANN en BAUMANN (1937 en 1938), dat verscheidene eewassen
omvatte. De door BASTISSE(1951) gepubliceerde waarden z i £ J S ^ g ? S ? S
hiervoor genoemde, vermoedelijk ten dele alsgevolgvan de Ifwijkende^waafnemingsVan verschillen in verdamping tussen diverse gewassen viel niets te merken of het
rnoes zyndat demdrukwerdverkregen datJonggraslandletsmeervochTgebruikt dan
bouwlandgewassen (SEITSER, 1952). Boomgaarden zullen wel h o L r e v f r d a m p n s "
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40 % (1947). De capillaire aanvoer vanuit de ondergrond leverde 10a 15 %. In natte
zomersishetaandeelvandecapillaireopstijgingwellichtietsgrotergeweest,omdat dan
soms afvoer van regenwater naar de ondergrond optrad, waardoor voor het capillair
transport een te lagewaardewerd gevonden. De regen leverdein nattezomers 70a 75
% (in 1946 met een natte nazomer zelfs 80a 85 %) van de totale verdamping. In de
droge zomer van 1947echter slechts45a 55%. In natte zomers zalhetwerkelijke aandeelvan deregenwelietskleinerzijn geweest, omdezelfde redenwaaromde werkelijke
capillaire opstijging groter zalzijn geweest.
8. B E T E K E N I S VAN HET V E R R I C H T E O N D E R Z O E K VOOR DE K E N N I S VAN DE
V O C H T H T J I S H O U D I N G VAN N I E T - G E I N U N D E E R D E G R O N D E N

Bij elknatuurwetenschappelijk onderzoek dient men zichaf tevragen welkede fouten zijn van degebruikte meetmethodiek en ofdemeettechniek geeninvloed uitoefent
op het onderzochte object zelve.Aan dezevragen is ook bij het beschreven onderzoek
ruimschoots aandacht besteed en de conclusies zijn getrokken met inachtneming van
de over debetrouwbaarheidvan deresultatenverkregen gegevens.
Bij toepassing van de conclusies op normale gronden dient men echter nog wel te
bedenken dat allewaarnemingen werden verricht in een van het normale afwijkend want zout- milieu.
*j
Een vergelijkende literatuur'studie (o.a. van het zeer recente werk van ASLYNG en
KRISTENSEN, 1953)leerde evenweldat dein Zeeland verkregen gegevensgoed overeenstemden metwaarnemingenverrichtondernormaleomstandigheden. Hetlijkt daarom
geoorloofd en gewenst om de betekenis van de bereikte resultaten hier beknopt te releveren.
Een deel van de hieronder gememoreerde conclusies had ook kunnen worden getrokken uit waarnemingen op niet gei'nundeerde gronden. Toch zijn ook deze gevolgtrekkingen vermeld, omdat de waarde ervan vaak pas kon worden beoordeeld dank
zij de studievan debewegingen van het zout.
In de eersteplaats kwam aan het licht dat de waterbeweging in de grond uitermate
variabel envaak onverwacht gecompliceerd was,indetweedeplaatswerden uitvoerige
gegevens verkregen over de totale omvang van verschillende grootheden met betrekking tot het vochtregime van de grond.
Onder Nederlandse omstandigheden overheerst - gezien over een heeljaar - in de
grond deneerwaartse waterpassage, afgezienvan deregen die onmiddellijk na het vallen of na een kort verblijf in debovengrond verdampt. Gedurende de wintermaanden
is de neerwaartse waterbeweging de enig voorkomende, zij het dat de grootte ervan
sterk kan varieren alnaar gelang deintensiteit van dewinterneerslag. Maar zelfs in de
zomer overtreft de neerwaartse waterpassage de opwaartse, althans in onbegroeide
gronden en gedurende natte zomers ook in begroeide gronden.
Gemiddeld zalin Zeeland, over een geheeljaar gerekend, uit begroeidegronden een
200 mm tot wegzakking komen. Deze hoeveelheid kan echterjaar voorjaar sterk varieren- tengevolgevan schommelingen in dejaarlijkse hoeveelheid neerslag - alsook
plek voor plek. In de eersteplaatszaktuithooggelegen gronden 's zomers water weg
naar plaatsen met een lager phreatisch vlak. Eerstgenoemde verliezen ook boven de
grondwaterspiegel nog water, doordat de capillaire zone met de dalende grondwaterstand meezakt.
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Ookvooreenperceelgeldtdatditbedragslechtseengemiddeldeis.Deregendieop
degrondvaltkomtnietaltijd terplaatsetotwegzakking.Opverslemptegronden- en
diezijner,althansinZeeland,ookbuitenhetinundatiegebied verscheidene- stroomt
hetregenwatergedeeltelijk bovengrondsnaarkleinedepressiesinhet bodemoppervlak
en dringt daar in degrond. (Opgei'nundeerdegronden kan zelfs bovengronds watertransport over grote afstanden voorkomen, met als gevolgrechtstreekse afvoer naar
drainsleuven of sloten.) In zomer enherfst dringt eengroot deelvan de neerslag niet
gelijkmatig, dochviascheuren degrond binnen.Eendergelijke opkorteafstand varierendeindringingsintensiteit vanderegenmoetookbijdragen totdedoorvelengeconstateerde onregelmatigeverdelingvanmeststoffen doordegrond.
Maarzelfsindienderegennietoverdegrondwordtverplaatst,maaronmiddellijkin
degrond dringt,daniswegzakkingterplaatse,duseenverticalewegzakking,noglang
niet zeker.In goeddoorlatende grondenisdewaterbeweginginderdaad - althans ongeveer tot draindiepte - nagenoeg verticaal,"afgezien van uitzonderingen als de omgevingvan drains,greppelsensloten.Degenoemdeuitzonderingen daargelaten, passeert in dergelijke gronden b.v. op 80cm diepte overal evenveelwater. Anders is het
evenwelin gronden meteenondoorlatende ondergrond.Ineendergelijk gevalbuigen
destroombanenreedsboven80cmafenwordtdeindegrondgedrongenneerslagover
de ondoorlatende laaginzijwaartse richtingverplaatst; overigenskan dewaterbewegingopzichzelfoverhetheleperceelgenomenzeergelijkmatigzijn.Hetkwamevenwel
ook voor dat men de indruk kreeg dat het water op een perceel soms over een kort
traject zijwaartswerdverplaatst,alvorensverticaalwegtezakken.
Totnutoewasaandeorde,dewijzewaaropderegenindegronddrongendoor de
bovenstelagenwegzaktemaar ook hetverderetransport naar slootofwatergangwas
in het onderzoek betrokken. Hiertoe werden grondwaterstanden gemeten, draindebieten berekend enzoutgehalten vanhet drainwater bepaald.
Na de winter daalden de grondwaterstanden - de dalingving aan tussen half Februari enbeginApril- behoudens kleineonderbrekingen, tot diepin dezomer of tot
indeherfst. Dedalingkonvarierenvanminderdan 1 totmeerdan2meter.De stijging
begon meestalin October maar werd somseerstin December vanbelang. Desamenhang tussen regenval en grondwaterstanden was duidelijk, behalve voor sterk verslempte gronden, waar het regenwater lang opde grond bleef staan, alvorens weg te
zakken. Ook het verband tussen grondwaterstanden en drainafvoeren was veelal
scherp,uitgezonderd somsindeaanvangvandewinter.Detotaledrainafvoer bleef,althansvoordeonderzochteprofielen,benedendeberekendewaterpassage,hetgeenwees
op afvoer van water buiten dedrains om; dezeondergrondse afvoer liep sterk uiteen
naargelangdeaardvandediepereondergrond:Daterwaterbuitendedrainsomwerd
afgevoerd, bleekookuitdedalinggedurendedewintervandegrondwaterstanden tot
beneden draindiepte, uit het zoutgehalte van het afgevoerde drainwater en uit het
verloopderisohalinenindediepere ondergrond.
Figuur22geeft eengeschematiseerdvoorbeeldvandewaterhuishoudingvaneengeinundeerdeZeeuwsekreekruggrondineennormalewinter;eenbeelddat,afgezienvan
debovengrondseafvoer,ookgeldtvoornietgei'nundeerdegrond.Aangenomenisdataan
dewintereennormalezomervoorafgingendatdegrondeengraangewasheeftgedragen.
Niet alleen de waarnemingen betreffende neerwaartse waterbewegingen waren een
beschouwing waard, ook de gegevens over capillaire opstijging leverden belangwekkendegezichtspunten.
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FIG. 22. Schematisch beeld van de waterhuishoudingvan eenjongeZeeuwsegrondover deperiode
1 October tot 1Maart van een normalewinter.
FIG. 23. Schematisch beeld van de waterhuishouding van een met graan begroeide jonge Zeeuwse
grond in deperiode tussen begin April en begin Augustus.
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FIG. 22. Diagramofthewater-relationshipsinayoungsea-claysoilduringanormalwinter(October1March 1).
FIG. 23. Diagram of the water-relationships in a young sea-claysoil undersmall grains duringthe
growingseason(earlyApril to early August).

Capillaire opstijging van beneden 80cm trad vrijwel altijd op enwas, ondanks de
groteverschilleninzomerregenval,gemiddeldjaar voorjaar nietergverschillend. Dit
betekent niet dat decapillaire opstijging zeer eenvormig zou zijn. In deeerste plaats
warensomszelfsvooreenplekdeverschillenjaarvoorjaarbelangrijk. Bovendienwas
decapillaireopstijgingvoordediverseprofieltypenineenzelfdejaarveelalzeeruiteenlopend. Bedroeg de capillaire aanvoer voor een prima ontwaterdejonge zavelgrond
zelden meer dan enkele tientallen millimeters, voor een laaggelegen gemoerde poelgrond kon dezeaanvoer door hetvlakop 80cmdieptetot verbovende 100mm stijgen, doordat de grondwaterstand door kwelvoor sterke daling werd behoed, waardoor ookdecapillaireopstijging gedurendedegehelezomerbleefvoortduren.
Degroteschommelingenjaar voorjaar enplekvoorplekwerdenveroorzaakt door
verschillen in aard, mate en tempo van de wateronttrekking aan de grond door de
planten, door variaties in capillaire stijgsnelheid bij verschillende vochtgehalten en
grondwaterstanden en door verschillen in capillaire stijghoogte bij uiteenlopende
grondwaterstanden (biz.165 e.v.).
Ook binnendebemonsterdelaagvan 80cmdikte kwamcapillaire opstijging voor.
Eendeelvanderegendrong,ondermedenemingvanslechtsweinigzout,enkeledecimeters degrond in omvervolgens gedeeltelijk weer op te stijgen naar het oppervlak
vandegrondendaareenverdereverziltingteveroorzaken.
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Evenals de neerwaartse waterbeweging vertoonde ook de capillaire opstijging microvariaties,b.v.onderinvloedvanscheurenindegrond.
Tenslottezijn devochtgehalten vandegrond opzichzelf noghetvermeldenwaard.
Hetvochtverliesvanonbegroeidegrondwasgering,ookindrogezomersenkon,evenalsdecapillaire opstijging nogverderworden verminderd door eenherhaaldelijk toegepasteoppervlakkigegrondbewerking.
Dezeindrogingvanonbegroeidegrondtradreedsvroeginhetvoorjaar openkwam
spoedig tot een einde. De indroging van begroeide grond was groter en ging langer
door, zij hetdat in natte zomersdeherbevochtiging somsalweer aanving kort na of
zelfs even voor de oogst. Deze herbevochtiging geschiedde niet ergregelmatig en de
herfstregens drongen reeds in de ondergrond door voordat in de bovengrond het
vochtdeficitgeheelwasaangevuld.
Indrogezomerskondegrondvaak150mmofmeerindrogen,tegensomsnietmeer
dan 50mmineennattezomer.Plekvoorplekliepdeindrogingnogaluiteen.Intensiteitendieptevandewortelontwikkeling warenhieropvaninvloed, alsook degrootte
vandecapillaireopstijgingenvanhetvoorjaarsvochtgehalte. Bovendienwarenerverschillen tussengewassenmeteenlangeendiemeteenkortegroeiperiode.
Ook devochtgehalten van degrond konden sterk varieren op korte afstand; in de
bovengrond als gevolg van een ongelijkmatige afdroging - veroorzaakt door ongelijke liggingvan het oppervlak van degrond of sterkeindroginglangsscheuren - ; in
de ondergrondvoornamelijk ten gevolge van de uiteenlopende wateronttrekking op
korte afstand door deplantenwortels. Ookdevariatiesindegranulaire samenstelling
van degrond konden verschillen in vochtgehalte veroorzaken. Tenslotte dient nogte
worden vermeld dat het waterhoudend vermogen van deeerstelaagonder de bouwvoorgeringerbleektezijndanvandeonder-enbovenliggendelaag.
Dank zijdezout- envochtbepalingen washetmogelijk eenbeeld teontwerpen van
de vochthuishouding van begroeide en onbegroeide grond in de zomer. Figuur 23
geeft een dergelijk beeld voor eenjonge,goedontwaterde enmet een graangewas begroeidegrondineendrogezomer.Erzijvermelddatineennattezomerdewaterhuishoudingingewikkelder kanzijn doordat dan ooknogregenpassagekan optreden.
Fig.23- endatisdan nogeenuitzonderlijk gunstiggeval- toontreedsaandat het
nietaltijdgeoorloofdisverdampingenteberekenenlouteropbasisvanvochtbepalingen.
Zolaatzichde„watersparendewerking"vaneenherhaaldelijk toegepaste oppervlakkige bewerking beslist niet berekenen uit vochtbepalingen. Uit de cijfers van BUTIJN
(1950) kan b.v. wel worden geconcludeerd dat de strobedekking watersparend heeft
gewerkt,maarniethoegrootdeverkregenwinstisgeweest.
Zowel infig.22 enfig.23 als in de voorgaande alinea kwam ook de verdamping
ter sprake.Dezekonvoordezomermaandenveelalgemakkelijk worden berekend uit
regenval + indroging + capillaire opstijging. In de wintermaanden werkte de veelvuldigoptredendebovengrondseafvoer vaakstorend.Tochmogehieronderallevoorbehoudintabel81 eenschattingwordengegevenvandeverdampingbijeenvoorZeeland gemiddelderegenval.
Deslotconclusiemogeluidendatuithetvoorgaandewelisgebleken,datzoutegronden unieke mogelijkheden bieden ter verruiming van het inzicht in de waterhuishouding van Nederlandse gronden. De vraag is zelfs gewettigd of het geen aanbeveling
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TABEL 81. Waterbalans van eenjonge, goed ontwaterde, met een graangewas begroeide, Zeeuwse
zavelgrond in eennormaaljaar.
Periode

Neerslag

le kwartaal

2e kwartaal

3ekwartaal

4e kwartaal

144
10

147
90
30

204
-40

214
-60

115
±40

±265

±165

95
±60

Cap. opstijging

Period

Precipitation
Lossofmoisture
Capillary rise
Downward waterpassage
Evapo-transpiration

TABLE 81. Moisture balancein a young, welldrainedlight seaclay soil,croppedwithsmall grains,
duringanormalyear.

verdient- geziendekortstondigheidvandeziltheidvanoverstroomdegronden onder
Nederlandse omstandigheden- overtegaantotdeaanlegvanmetopzetge'inundeerde
zouteproefvelden.

SUMMARY
ON SALT- AND MOISTURE CONDITIONS IN SOILS INUNDATED WITH SEAWATER
' In 1944and 1945largeareasintheS.W. oftheNetherlandswereinundatedwithseawater for military purposes. After the removal of the flooding water extensive investigations were carried out to
study the salt content of the soil.These investigations not only served agricultural practice, but were
also used for studying salt- and moisture movements in the flooded soils.
I. ON SAMPLING, METHODS OF ANALYSIS, SYMBOLS AND ERRORS
Sampling was carried out with different types of samplers. Each sample was composed of 16
separate borings. Often two or more samples were taken on the same spot.
Cl-content of the soil was determined by titration after Mohr. Figures found were calculated as
NaCl on dry matter basis (B-figures). Besides the moisture content of the soil was determined
(A-figure) and used to calculate theconcentration ofNaCl in the soilsolution (C-figure). In samples
taken only for practical purposes this concentration was determined potentiometrically. The results
of these two methods agreed quite well, especially at low levels. At high concentrations values obtained titrimetrically were somewhat lower than those determined potentiometrically (fig. 1).
Errors in determining A- and B-figures proved to be mainly caused by insufficient mixing of the
original borings. Themean errors of A-, B-andC-figures, ascalculated from duplicate analyses, are
mentioned in table 2.
Salt- and moisture figures opened the opportunity to calculate the downward passage of water
through the soil.For this purpose the loss of salt from a column of soilwas divided by the concentration ofthesolution leavingthebottom ofthecolumn.Thisconcentration wasnotmeasured directly, but wa>itaken equal to the mean C-figure of the lowest part of the column during the period of
observation. The use of this method is limited by some conditions viz: Not too short columns, no
flow from the column in lateral direction and onlyaslightfall intheC-figure ofthelowest part of the
column.
Capillary rise wascalculated in a similar way (See the article of the author in Transactions of the
Int. Congr. of Soil Science, Vol.Ill, p. 165-169, 1950).
Samplingmust becarried out quickly.In dryweather thecoressuffered anotablelossof moisture
during sampling (table 3).Thetechnique ofsampling aswellasthetypeofsamplershardly influenced
the results obtained (table 4).
A general difficulty in sampling wascaused by soilborne variations on short distances in the A-,
B- and C-figures. Variations in A-figures were due to two different causes viz: Irregularities in soil
texture (table 9) and unequal loss of moisture. This unequal loss of moisture was caused by slight
undulations of the soil surface (table 10), by crack formation (table 11) and by irregular uptake of
water by plant roots (table 12).
The B-figures were also influenced by irregularities in soil texture. Variations in B- and C-figures
caused byirregularitieswere slight however,compared,with the effect of water movement. Detailed
measurements revealed a rather irregular distribution of chloride through the soil. Irregularities of
this kind weredueto unequalpenetration oftheseawater (table 13),movement ofwatertotile drains
(table 15),runoff to shallow depressions (table 16andfig.3)and largecracksinfluencing percolation
and capillary movement (table20).
Often the growth of crops gave a good indication about the variations in C-figures on small distances.
II. ON SALT-AND MOISTURE CONDITIONS IN INUNDATED SOILSDURING SUMMER
The loss of water from the soilduring summer wasstudied bymoisture determinations. Capillary
rise of water from the subsoil to the rooted zone was calculated from salt measurements. Together
with the rainfall these two figures rendered sufficient data to calculate the sum of transpiration and
evaporation.Furthermore attentionwasgiventotheincreaseinsaltconcentration intheupperlayers.
Thissalt concentration isthemain factor determiningplant growth insalinesoils.In some cases loss
of water during summer is not only due to evaporation and transpiration but for a small part also
to a downward movement of soil moisture initially present.
In theupper 80cm of bare soilonlyaslightlossof water occurs (fig. 6,table 26,table28).Even in
1947- a very dry summer - this loss scarcely surpassed 40mm.Thislowfigurewasstill diminished
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byrepeated hoeing(table22,table28).Duringa dryperiod theloss'ofwaterfrom a baresoil rapidly
came to an end; moreover it wasmainly limited to the upper 20 cm.
The loss of water from cropped soilsisrelated to the amount and the distribution of the rainfall.
In normal summers this loss averaged 80mm (table 26,fig. 9, table 35,table 77). In dry summers
figures twiceashighmaybefound (table35,fig.10,table77).Itmustbestated,thatinsalinesoilsroot
development may be seriously hampered by the salinity of the subsoil. In most cases this restricted
root development did not substantially influence thelossofwater from thesoil.
Capillary riseof salt waterfrom below 80cm wasacommon feature (table 24),but its magnitude
varied greatly (table78).Generallyitsdetermination wascomplicated bydownward water movement
occurring during the period of observation.
Especiallyinuncropped soilsthedownwardwaterpassageinsummersometimesexceeded capillary
rise. Moreover thelatter might bedecreased byrepeated hoeing (table22,fig.8).
During summer the useful effect of percolating rainwater upon desalinization wasmuch less than
in winter (table 43).So the removal of salt in the upperJO or 20cm was generally exceeded by the
accumulation caused by capillary rise (table 32). Salinization however was restricted to periods in
which the soil was sufficiently moist to enable capillary transport (table 26, table 29,table 31).
Calculated for a whole summerperiod evaporation of bare soils nearly equalled precipitation.
During dryperiodsevaporation exceededrainfall, butinwetperiodsitlaggedbehind.Theevaporated
partof therainfallamountedmostly to 90% ofthetotalevaporation (table 30).Soils with a notable
capillary rise however mightpossess higher values for evaporation in which the share of the rainfall
waslower. Shallow tillagehampered evaporation from baresoils(table 30,table36).
Evapotranspiration duringthegrowingseasonofcropswasrathervariable,but averaged for small
grains from 2,6 to 3,0 mm/24hrs. Calculated for the entire summer- the stubble period included the evapotranspiration averaged 2,0to 2,1mm/24hrs.
Comparisonofdifferent summersshowedthatoncroppedsoilsthevariationsinevapotranspiration
werelessthanthoseinprecipitation.Inadrysummerarelativelyhighportionofthetotalevapotranspiration wasrendered bythesoil,whereasasmallportionwasdelivered byrainfall. In a wet summer
the reverse was true. In a rather wet summer precipitation furnished 70 to 75%, sometimes even
85%oftotalevapotranspiration;inadrysummerthispartdecreasedto45to55% (table34, table38).
Special attention wasgiven to the increasein C-figures in the furrow slice,whichisimportant for
the germination ofcropssown.In dryyearsthesaltconcentration intheupper 10cmincreased to the
tenfold of itsspring value. In normal years it mounted to three timesthe original value (table 76).
III. ON SALT-AND MOISTURE CONDITIONS IN INUNDATED SOILSDURING WINTER
First of all the winter observations wereintended to investigate the rapidity of desalinization of
the soil especially of thetopsoil.Examined werethepenetration of therainfall intothesoil,the percolation through thesoiland thedischargeof water bytiledrains.From thesedata themutual ratios
between these three items were calculated. Finally some supplementary observations were made,
among other things about the relations between rainfall and groundwater levels.
DuringwintertheC-figures werealwaysdiminishing (table 50,table 52,table67,table68),though
in a very dry winter this decrease wasrestricted to thetopsoil.In a wet winter desalinization of the
furrow slice in permeable and well-drained soilswashigh enough to enable sowing with rather salttolerant cropsin thenext spring(fig. 17,appendix 1,table74).Penetration oftherainwater inthesoil
wasoften hampered byacollapseoftopsoilstructure.Desalinization wasfurthermore sometimesimpeded byimpermeablelayersin theprofile or byan upwardflowof groundwater (table 59,table68,
table 75). Correlation between C-figures of the layer 5-20 cm (important for sowing) and those of
the layer 20-40 cm was generally rather narrow (fig. 11, table 51).
,,„.„.
Just abovethetiledrains(inthefilled-uptrench)thewashingoutofthesalt often notably differed
from desalinization between tile drains (table 54,fig.15,table 62,table72).
In thesubsoil thedecreaseinC-figures wasprogressingmoreslowlyandmight befollowed during
several years (fig.20).
Moisture content of the soilincreased after summer. In bare soilsor after a preceding wet period
in late summer the rise in moisture content of the soil might be as low as 40 mm or less (table49,
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table 57).After a dry summer however 100to 150sometimes even 200mm of theprecipitation were
required to reach field capacity (table 63,table 64, table 66).
Precipitation during the months of October up to March inclusive averages 350mm. The mean
evaporation duringthisperiod maybeestimated at 100mm,whereastheincreaseofmoisture content
oftheprofile willbeabout 90mm.Accordingtothesedata anaveragepercolation of ± 160mm may
beexpected innormal winters.Thispercolation may alsobecalculated from themeasurement of salt
movement, but this method generally rendered lower values. The main reason for this discrepancy
wasthedeclineof structure inthetopsoil,causing alowpermeability and runoff (table 57,table63).
In suchcaseswaterpassagemightbeincreased byapplication ofstructureimproving substances (e.g.
gypsum) (table 58). Moreover in a dry winter (1948/1949) the greater part of the precipitation was
consumed by evaporation and by replenishment of soil moisture (table 70).Besides in such a dry
winter calculations of waterpassage from salt data might be slightly influenced by upward diffusion
of salt. In profiles with an impermeable layer at some depth (1m or less)lateral flow might occur in
periods with high groundwater tables. Under such circumstances calculation of waterpassage from
salt movement is not allowed. If still the conventional method was used, too low figures for the
waterpassage were obtained (table49).
About evaporation in winter few reliable data could be collected. Calculation of this item is
restricted to casesin which runoff isabsent and in which calculation of waterpassage from salt data
is allowed. Figures found were in accordance with those given in literature.
The watertables generally quickly followed rainfall (fig. 14), except in the cases that the furrow
slice had become very impermeable. Frost had a temporary positive effect on permeability of those
collapsed topsoils, so that during a short time after thawing a normal relation between rainfall and
watertablewasfound. In generalfrost caused a strong fall ofthewatertables.During thawing sometimes clogging of the porous material around the test wells occurred. Apart from this complication
the watertables behaved rather uniformly (fig. 13,fig.16).
In theprofiles investigated totaldischarge ofwaterfrom tiledrainswasalwayslessthan the downward movement ofwatercalculated, except if notable runoff occurred (table 57,table 63,table70).
This runoff water generally reached thefilled-uptrench above the tile drains and moved downward
there. Relation between groundwater level and tile drain discharge was narrow (fig. 18) except
whenthewatertableshadrisenunusuallyhigh.C-figures oftheoutflow from thetiledrainswere often
closely connected with the quantity of the water discharged (table 55,fig.18).These salt concentrations were good indications for the origin of the outflowing water. During onewinter the fall in salt
concentration oftheoutflow wasslight,but overaperiod offour yearsthisfallwasnotable (table79).
Though there appeared to be many restrictions to the usefulness of the methods described, they
may be able to render interesting information on watermovement in saline soils with thehelp of
simple analyses of salt content.
USED SYMBOLS
A
B

Number of grams of water per 100grams of dry matter in the soil.
Number ofgrams ofNaClper 100grams ofdrymatter inthesoil.

C

( = •—-—; number of grams of NaCl per litre soil moisture (parts per thousand).

Ws
ZN

Number of grams of waterper cm2in a soillayerwith a thickness ofN cm.
Number of grams of NaCl per cm2in a soillayer with athicknessofN cm.

RESUMfi
LA MIGRATION DU SEL ET LE REGIME HYDRIQUE DANS LES SOLS
INONDES A L'EAU DE MER
Pendant les dernieres annees dela guerre mondiale les armees allemandes ont tendu des inondations a l'eau de mer dans quelques provinces maritimes des Pays-Bas. L'evacuation des eaux de
submersion s'opera generalement en automne 1944 et au cours de l'ete de 1945, sauf dans l'ile de
Walcherenmisea secen 1946.Lestravaux deremiseenetat deculture,entrepris desl'armistice ont
necessite l'analyse chimique de ces terres recuperees, dans le but d'examiner la teneur en sel. On a
base sur ces chiffres primordiales les directives precises aux agriculteursisinistrespour la remise en
culture deleursterres.Au point devuescientiflque cesdonnees ont permisl'etude approfondie des
mouvements de l'eau et du sel dans cessols inondes.
I. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS, METHODES D'ANALYSES, COEFFICIENTS
UTILISES, PRECISIONS DE MESURE, ECARTS ET ERREURS
Leprelevement desechantillons aeteeffectue avecdifferents types desondes-tarieres.Tout echantillon moyen resultait du melange de 16sondages.En gdneraldeux outroisechantillons moyensont
etepreleves aumeme endroit.
La salure(lateneurenchlore)aetedetermineeal'aidede la methode titrimetrique de Mohr. Les
resultatsonteteexprimesenCINapourcentgrammesdesolbrutsechea 105°(lecoefficients). Lateneur eneau (lecoefficient A)aetedetermineeet apermisdecalculer laconcentration en CINa dela
solution du sol(lecoefficient C).Lamethodepotentiometrique a eteegalementutiliseea cause desa
grande rapidite, enparticulier pour conseiller lesagriculteurs en rapport avecl'ensemencement. Les
resultats des deux methodes sont suffisamment analogues, surtout en cas de concentrations faibles.
Aux concentrations elevees, les valeurs obtenues par la methode titrimetrique etaient un peu plus
bassesquecellesdetermineesd'apreslamethodepotentiometrique (fig.1).
Des erreurs importantes pouvaient provenir d'une homogenisation insatisfaisante de la terre
humide. Le tableau 2 indique les erreurs moyennes sur A, B et C calculees d'apres des analyses de
controle.
Lesteneursen selpermettaient decalculerlesmouvementsper descensumetper ascensumde l'eau
dans lesol.Dans cebut laperte deseld'une colonne desolpendant uneperiode d'observation etait
divisee par la concentration de la solution qui s'ecoulait au bas de la colonne. Ce taux de concentration, utilise comme diviseur, n'etait pas mesure directement, mais on prenait la moyenne de la
valeur du coefficient C de la couche la plus basse de la colonne. L'application de ce calcul de percolation estlimiteepar quelques conditionsessentiellesasavoir:unehauteur suffisante dela colonne
de terre consideree et l'absence de circulations laterales. En outre ilfaut que la teneur en sel de la
solution du sol, s'ecoulant dela colonne,nebaisse pas fortement.
Lesremonteescapillairessecalculaientd'unemaniereanalogue.Uneampledescription(enanglais)
decettemethode decalculsetrouvedanslesTransactions oftheIntern. Congr. of Soil Science, Vol.
Ill, p. 165-169, 1950.
Le prelevement des echantillons devait Stre effectue rapidement. Surtout en periode seche, les
carottes de terre presentaient pendant les prelevemeritsune perte d'eau sensible par dessiccation
(tableau 4).Les diversestechniques d'echantillonnage nilesdifferents typesdesondes n'influencaient
lesresultats desprelevements(tableau4).
IIsepresentaitunedifficulte generatequantalaprisedesechantillonssuffisamment caracteristiques,
parcequ'ils'averait quelesvariationsdescoefficients A,BetCetaientassezfortesmemesaux surfaces
reduites. Lesvariations du coefficient Aetaient partiellement dues aux diversitesdanslatexture des
sols dans une memeparcelle sipetite qu'ellefut (tableau 9);partiellement a une dessication irreguHere.Cette derniereetait causeepar deslegeresondulations dela surface du sol (tableau 10),par la
fissuration(tableau11)etpar leprelevement irregulier del'eau parlesracinesdeplantes(tableau 12).
Lesvariations du coefficient Bsont aussilegerement influencees par lesirregularites de la texture
du sol,maisellessont essentiellement causeespar lesmouvements del'eau a distancesreduites.Les
analysesrevelaientunerepartition irregulieredechloruresdanslesol,dueaunepenetration de l'eau
demerjusqu'uneprofondeurvariable(tableau 13);aumouvementsdel'eauverslesdrainsenpoterie
ou des tranchees a ciel ouvert (tableau 15); au ruissellement superficiel del'eau vers despetites de-
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pressions (tableau 16, fig. 3); aux grandes crevasses qui modifient la percolation de meme que les
mouvementscapillaires (tableau 50).
Dansbeaucoup decas,lacroissance desrecoltesdonnait uneindication satisfaisante des variations
de la valeur C a courte distance.
II. LA MIGRATION DU SEL ET LE REGIME HYDRIQUE ESTIVALSDES SOLS INONDES
La dessiccation des sols sans ou avecvegetation a ete etudiee par des determinations dela teneur
en eau. La remontee de l'eau saleedusous-sol par voie de capillarite versla zone d'enracinement a
etecalculee d'apres lestaux de salinite.Sur cesdeux facteurs, combines aveclachutetotale depluie,
se basaient les calculs de l'evaporation du sol et de l'evapo-transpiration desvegetaux. L'accroissement dela salure descouches superieures aretenu l'attention speciale dansun but pratique.
La dessiccation des terres nuesjusqu'a une profondeur de 80cm s'est revelee insignifiante (fig. 6,
tableau 26,tableau 28).Memependant l'etede 1947,extremement secauPays-Bas oilleclimat maritimeregit,cettedessiccation nes'elevait guereau-dessus de40mm.Lesfacons superficielles reiterees
avaient encore l'effet de reduire legerement l'evaporation d'un sol nu (tableau 22, tableau 28). La
dessiccation d'un sol en jachere se manifestait assez rapide au cours des periodes de secheresse, se
limitant essentiellement aux couches superieures.
Le degre de dessiccation des terres cultivees est fonction de la quantite et de la repartition de la
precipitation. Pendant lesetes normales laperte en eau m'ontait ala moyennede 80mm (tableau 26,
fig.9,tableau 35,tableau 77).Cettequantite sedoublait pendant desetesiressees(tableau 35,fig.10,
tableau 77).D'autrepart dansnombredecaslaperteeneaudusoletaitpartiellementoccasionneepar
le cheminement de eau gravitation. Enfin il faut se rendre compte du fait quedanslessols fortement sales l'alimentation en l'eau des plantes se cantonnait essentiellement dans les couches superieures du sol; la toxicite deshorizonsplusprofonds yentravant lapenetration desracines.
La remontee par voie decapillarite deseaux salinesprovenantes du sous-sol profond (>80cm) se
revelaitenZelande asseznorrhale(tableau24),maistresirregulierequant aux quantites d'eau remontes(tableau 78).Lemesurage decetransport capillaireetait enoutreparfois entrave par un cheminementdegravitation apartir dela colonneconsidereeverslescouchessous-jacentes etpar l'infiltration
deseaux desurface pendant despluiesfortes.
Surtout dans lessolsnus en maintscas lesmouvements per descensum 1'emportaient en ete sur la
remontee en surface,celli-cicontrecarree par l'application defacons superficielles(tableau22,fig.8).
En ete1'effet utile d'eau depluie percolante a travers le sol sur lelessivage du seletait beaucoup
plus moins qu'en hiver (tableau 43).C'est pour cela que generalement le dessalage dans les couches
superieures (jusque 10ou 20cm) etait excedepar l'accroissement dela salure cause par la remontee
capillaire (tableau 32).Du reste l'augmentation du taux de seletait restreinte aux periodes pendant
lesquelles l'humidite du sol suffisait pour permettre le transport capillaire (tableau 26, tableau 29,
tableau 31).
L'evaporation d'une terre enjachere seprouvait a peu presegalea laprecipitation a moins que la
periode d'observation ne fut trop reduite. En outre il fallait exclure les pluviosites minimes et
excessives.Dans le premier cas l'evaporation 1'emportetandis que lesgrosses averses ont pour consequence dela surclasser. Dans laplupart descasl'evaporation delapluiefournissait 90 % de l'evaporation totale (tableau 30).Les sols a forte montee capillaire donnaient naissance a des coefficients
d'evaporation elevespar suite desquels la quantite d'eau depluie evaporee subissait une baisse relative.
Les facons superficielles avaient pour effet d'entraver l'evaporation des sols sans couverture
vegetale (tableau 30, tableau 36).
La transpiration des vegetaux - ycompris l'evaporation du sol lui-meme - variait passablement.
Unemoyennede2,6a 3mmparjour aetedeterminee.Calculeepourl'ensembled'uneepoqueestivale
- y compris la periode apres la moisson des cereales - la transpiration etait environ de 2 a 2,1 mm
par jour.
II s'averait au cours dequelquesannees que cette moyenne subissait moins defluctuations que les
quantites de precipitation des memes periodes estivales en question, puisque les etes arides le sol
lui-memefournissait davantage.Lesetespluvieuxlesprecipitationsfiguraient pour les 70a75% dans
letotal d'evaporation. Lesetesa faible pluviosite cepourcentage s'est reduit iusque 45a 55 (tableau
34, tableau 38).
Lamonteedescoefficients Cdeshorizonssuperficiels aretenul'attentionspeciale,etant importante
aussi bien pour l'ensemencement, quepour lagermination etpour laleveedescultures.
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En annee sechela saluredanslacouche0-10cmaugmentait,produisant desvaleurs decuples par
rapport aux coefficients enr6gistres danscettecoucheauprintemps.En anneenormaleilfaut durant
l'ete toujours s'attendre a des triples valeurs du coefficient de la salinite primitive de printemps
(tableau 76).
III. LA MIGRATION DU SEL ET LE REGIME HYDRIQUE HIVERNALS
DES SOLS INONDfiS
Lesobservationshivernalesvisaient a etudier en premier lieu la vitesse et l'intensit6 du dessalage
des terres en question, surtout la diminution dela salure des couches superficielles. En outre on a
examine les pourcentages dela precipitation hivernale totale s'insinuant dans les sols,les quantites
utiles et actives decesprecipitations descendant enprofondeur verslesous-sol et enfin les quantites
d'eau percolee s'ecoulant parlesrangees dedrains.Depluson a envisagelesfluctuations du niveau
dela nappephreatique enrapport avecleschutesdepluie.
Durant l'hiver sous lesconditions climatologiques desPays-Bas, lesvaleurs du coefficient C subissaientunefortebaisse(tableau50,tableau 52,tableau67,tableau68).Or leshivers afaiblepluviositeneproduisaientqu'unediminutiondelasaluredansleshorizonssuperieurs.IIaapparuqu'enhiver
humide le dessalage de ces couches superficielles des parcelles bien drain6es et d'une permeabilite
satisfaisante
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Le comportement de la nappe phreatique etait normal. Generalement les niveaux de la nappe
reagissaient rapidement et distinctement aux chutes de pluie notees (fig. 14),excepte au cas que la
couche arable etait devenue impermeable. Ces parcelles a structure ddfavorable regagnaient une
meilleurereaction dela nappe auxprecipitations apres quelesgelees avaient agisur l'entierete de la
couche arable. Or cette amelioration n'etait que passagere.
D'autre part la gelee avait pour consequence une forte baisse du niveau de la nappe phreatique.
Lestubes piezometriques etaient tapisses debandes dejute afin d'eviter lebourrage.Durant ledegel
ce revetement protecteur lui-mSme se rendait inactif. Excepte ces obstructions le comportement
des nappes en question se trouvait assez uniforme (fig. 13,fig.16).
On a constate que le debit total des rangees de drains des types de sols examines etait toujours
inferieur a la quantite infiltree enprofondeur selonlescalculs,amoinsqu'ilneseproduisitleruissellement superficiel en direction des tranchees rebouchees, autrefois creusees pour poser les tuyaux
(tableau 57,tableau 63,tableau 70).Normalement lerapport entre leniveau dela nappe phreatique
et le debit des drains etait sensiblement etroite (fig. 18),pourvu que la nappe phreatique ne fut pas
trop elevee. IIy avait parfois un rapport assez etroit entre les degres de salinite et les quantites des
eauxsortant desrangeesdedrains(tableau 55,fig.18).Lesalinitedeceseauxensignalaient assezbien
laprovenance. La diminution du taux desalinite del'eauvehiculeepar lesrangees dedrainsseprouvaitetreassezreduiteenvisagee sous l'aspectmomentane.Pourtant calculee sur l'ensemble de quatre
saisons hivernales, elle ne manque pas d'interet (tableau 79).
Detoutescesobservations,analysesetcalculsonpeut- semble-t-il- tirerlaconclusionsuivante.En
depit demultipleslimitations, amplement demontrees,lesdosages delachlorure, d'execution facile,
permettent d'obtenir des donnees interessantes quant au regime hydrique des solssarins.
COEFFICIENTS UTILISES
A
B

Nombre degrammes d'eau par rapport a-100grammes deterredessechee.
Nombre degrammes deCINa par rapport a 100grammesdeterredessechee.

C

= — - — ; concentration dela solution du solen chlorure desodium,en grammes par litre.

WN

Nombre de grammes d'eau contenus par un horizon de N cm d'epaisseur, calcule a la base
de 1 cm2.
Nombre degrammesdeCINa contenusparun horizon deN cmd'epaisseur, calculiala base
de 1 cm2.
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BIJLAGE 1. Inundatiegebied Zuid-West Nederland, voorjaar 1946.
Overzicht van de C-cijfers in delaag 5-20 cm.

!:%••'•.':••'! Zeer lage e n Iagc C-cijfers
' ' " "iiJ C-figureslow and very low
„,.„„ M a t i g hoge C-cijfers
i^MllajJ C-figuresmoderately high
Onregelmatige (overwegend
| | $ f | | p | hoge) C-cijfers
s,daajB 1
** C-figures irregular (generally high)
7/77//A T e weinig C-cijfers o m een
ty/y/yfy goed kaartbeeld te verkrijgen
Data insufficient for mapping

APPENDIX 1.FloodedareaZuid-West Nederland, spring 1946.
Survey of the C-figuresinthelayer5-20 cm.
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BULAGE 2. Walcheren, voorjaar 1946. Overzicht van de C-cijfers in de laag 5-20 cm.

APPENDIX 2. Walcheren, spring 1946. Survey of the C-figuresinthelayer5-20 cm.

