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Debemerkingenvan delysimeter
Alshetmeestverfijndehulpmiddel omeenwaterbalansvast testellen,
wordttotdusverre inhet algemeendelysimeterbeschouwd.Daarde lysimeter
uiteenbakmetgrondbestaat,isdemeestnauwkeurige uitvoeringdeweegbare
lysimeter.Ishetvolume vanhetgrondblok voorweging tegrootofheeftmen
eenuniform gebiedvangrotere omvanginhetveld dooréénofanderehydrologischekunstgreep vanhetomringende gebied afgezonderd,dankanhetbepalen
vanhetvochtgehalte doorbemonstering ofmetéénofandereelektronische metingdegewenste gegevens omtrentdevochtinhoud vanhetbeschouwde profiel
leveren.De lysimeterwaarnemingenberusten welbeschouwd ophetmetenvan
volumina ofgewichten.
Hetuit gegevens omtrent regenval,afvoerenvochtinhoud vanhetprofiel
beschrijvenvandewaterhuishouding vanhetgrondblok inde lysimeterisdoor
waarnemingsfoutenendeveelalvrijlangetussenpozentussendewaarnemingen
nogniet zoeenvoudig.Maar zoumenerinslagendezebeschrijving toteen
bevredigende nauwkeurigheid optevoeren,dannogzalhetnieteenvoudigzijn
vasttestellenofdezeresultatenvooreenbepaald gebied,waarvoordegrond
indelysimeterrepresentatief is,gelden.De toestand ineengrotergebied
kanmenniet zomaar identiek achten aandesteedsenigszinskunstmatige omstandigheden inde lysimeter.Het zwakke puntbijde lysimetersteektinde
moeilijke overdraagbaarheid vandegegevens.Men zietdanook,datbijde
studievandewaterbalans vaneengebiedmaar zeldenvanderesultatenvan
eenlysimetergebruikwordtgemaakt.
•Delysimeter iseenopbijzondere omstandigheden toegespitsthulpmiddel.
Datmenbijdelysimeterdeafvoerafzonderlijkkanbepalen,wijsterop,dat
deoptimalebruikbaarheid vandezemeetmethode daar zaloptreden,waarraen
teveldedeondergrondse afvoereveneensgemakkelijk kanbepalen.Zoudende
afvoerennamelijknaartijd ofplaatsgerekend onoverzichtelijksamenhangen,
danzoudaaruit debeperking indetoepasbaarheid vande lysimeterreeds
blijken.V/aarinhellende terreinenmet onoverzichtelijke grondwaterstromingen
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deafvoernietvalt tebepalen,ishet lysimeterresultaat moeilijkoverdraagbaa1"envormtheteen zwakuitgangspuntvooreentoetsing.Waardeafvoergoed
::.•:•_-•tbaaris,zoalsinpolderland,isdewaardevandelysiraetergroter.

Demeetmethodevoorhetvrije_veld
Dewaterbalansmetingen ineengroot gebied zijnniet,alsbijeenklein
veldje,alsvolume-engewichtsbepalingen uittevoeren.Voordergelijkegrotereobjectenpleegtmeninanderegebiedenvanonderzoek eentechniek tevolgen,
waarbijeenonderscheid gemaaktwordtineigenschappenvanhettemetenobject,
dieblijvend zijnentoestanden,dievariëren.Dezevariabele toestandenworden
doorspanningen,drukhoogten ofdrukvervallenvastgelegd,terwijldeblijvende
eigenschappen alsdoorstromingsoppervlakten, doorlatendhedenenstromingsweerstandendooreenmaalofhoogstens enkelemalenmeteneensvoor alwordenvastgesteld.
Bijdevolledigewaterbalnnswordenaldezemetingenmetelkaarverbonden
doordecontinuïteitsvergelijking, dievoor elkewaterstroming geldt.Dezewet
zegt,dathetverschil inhoeveelheid water,diedoordegrensvlakkenvaneen
kubus stroomt,diemenindestroombaanafgezonderd denkt,gelijk isaande
hoeveelheid,die< M^HHMB<'wordt geborgenofafgestaan.Nuisdeberginginde
verschillende delenvanhetdoorhetwaterafgelegde traject aanbepaalde wettengebonden.Dezeberginghangt vandeeigenschappenvangrond engewas alsmede vandesterktevandevechtstroomaf.Menkandaaromdevochtstroom opelk
gewenst punt onderwegtelkensverklarenuitdepotentialeneneigenschappen,
diedestrominglangsdegehele afgelegdewegbepalen.
De combinatie vanhoeveeiheidsmetingenstromingsmeting
Het isvanbelanghetrvvtenvandewaterbalans doorstromingsmetingencok
voordelysimeter principieel opdevoorgrond teplaatsen-alisditdemethode
voorgrotegebieden-omdat dezemeetmethode opdekleine oppervlakte vande
lysimeter eveneens uitvoerbaar is'.Devolume-ofgewichtsmeting isi,pdegrote
oppervlaktenmetredelijke dichtheid enfrequentienietgoed toetepassenen
isdaardoornietgeschikt omdeband tussenlysimeterengebied teleggen.
Uitdezeredeneringvolgthoemenvaneenlysimetereenjuistgebruikkan
maken.Degebruikelijkemeet-enweegtechniek levert degrote nauwkeurigheid,
diede lysimeter toteenwaardevoltoetsingsmiddelmaakt.De stromingenlaten

zichinhetalgemeenbindernauvkeuri- irasTste]len.«'ordenzeechtergemeten
bijlysimeter engebiedbeide,«anmaker.r:ijhetnogelijk lysimeterresultaten
overtedragen ophotveld. TG .-:•--v::irr-s-otingeninhetgebied kunnenopeen
ruimaantalplaatsenwordeviuit.f;voordenmakendestudievande lokalesubbalansen onderinvloed vanf"epi-J-olijke omstandighedenmogelijk.Hieruit
volgt,datelke lysimeterposvollodi---hvuikbaarvooreenpraktischedoelstellingmagwordengeacht,wv-nnoerr.qnrjtwogingenenvolumemetingenookdespanningsmetingeninvoldoereeomvav verricht"'orden.
Het overdragen vanhut .••esui'J-n.-.tvar:de lysimeter opdewaterbalansvan
eengebiedberust opdemcelijklo:i^?idebalansen alseenfunctievande
zelfde stromingsparameteiT tebeschrijven.Ce lysimeterheeftnutweetoetsingsfuncties.Dewaarnemingenv.n ticlysimetermoetenpassen indevoorhet
gebied opgestelde functie,D-icmaastmoetdelysimeteraantonen,datdewaterbalans,berekend uitdestromingsfunctie,overeenkomt metdie,welkevolgtuit
wegingenvolumemeting.Detoetsing doormiddelvande lysimeterheefthet
zelfdedoelalselke anderetoetsing.Nodigiseenbeoordelingvandefunctie
eneenbeoordelingvandeconstanten.Nodigishetkennenvandetermenvande
waterbalans naarhunabsolute waarde onderconstante omstandighedenendeinvloedvanvariatie indeomstandigheden opdeverandering indeafzonderlijke
termenvandezebalans.

Herhaaldelijkheeftmendewaarde vande lysimeter trachtenteverhogen
doornevenbepalingen tedoen,dietypischelysimetermethodenwarenenvoorgebruik teveldemindergeschikt waren.Wijdenkenbijvoorbeeld aanhetnemen
vanvochtmonsters,aandePopoff-lysimeterenz.Dezewaarnemingen zijnaan
hetobjectteveldenietofonvoldoende uittevoerenofzeggenweinig-omtrent
het objectinzijnongestoorde toestand.Hier zoektmendeverbeteringbijde
lysimeter zelfennietbijdeoverdraagbaarheid.Metdezenevenbepalingenzal
mendanooknietveelverderkomen.

Welke spanningenkunnenwordengemeten
Deeigenschappen enspanningen,die inlysimeter engebiedbepaald zouden
moetenworden,hangenvooreendeelafvandetermuitdewaterbalans,diebij
hetonderzoek degrootstebelangstelling geniet.Bijafvoerstudies zijndat
dedoorlatendheid enhetverval inhet grondwater.Waarverdampingsstudies

•wordenuitgevoerd,denktcieneerder aanmetingen vandestralingen derelatievevochtigheid vande luchtendewindsnelheid.Elkdeel vanhet doorhet
vocht doorstroomde trajectheeft echter zijneigenvoerdehand lirgende metingenvandeeigenschappen,diedespanningendestromingbepalen.Aan
sommigeaspectenmoet echternogveelworden gedaanomeenmethode teverkrijgen,diebijtoepassingdegrond enhetgewasopdelysimeternietverstoort,
dietevelde opveleplaatsen sneluitvoerbaar isendieeen juist inzicht
kangevenindestroming.
Menkanhetdoorstroiriingstrajectverdelen ineengedeelte,waarhetwater
alsgrondwater stroomt,waarhet stroomt alsbodemvocht inde capillaire zone,
waarhet stroomtdoorhet gewasenwaarhet zichbev/eegtdoordelucht.

De strominginhet grondwater
De stromingvanhet grondwaterwordtbeheerst doorhetdrukverval,de
dikte vandedoorstroomde laagendedocrlatendheid.Het isvoldoende,wanneer
mendezegroothedeninslechtsenkele dwarsopdestroomrichting staandedwarsprofielenmeet.Deprofielendienenhetgehele stroomveld tedoorsnijden.Grondwaterdieptenkanmendesgewenst opnogeenaantal controleplekkenextranieten.
Waardedoorlatendheid vande ondergrond grilligisendedikte vandoorstroomde laagvarieert,kandezebepalingswijzevandeondergrondse afvoerwelmoeilijkworden.Bovengrondse afvoermoet afzonderlijkewordengemeten.
3ijdelysimeter zijngeenafzonderlijkemaatregelennodig,omdathierde
afvoergeheel opgevangenwordt endewatertoevoer indroge perioden ookbekend
zullen zijn.Strorningsmetingenzijndusoverbodig.
De capillaire stroming
De stromingdoordecapillaire zov.ewordtbeheerst doorhc-tspanningsvervalendecapillaire doorlatendheid.Dit spanningsvervaikanwordenbepaald
doordegrondwaterdiepteeneenspanning in eendaarbovengelegenvlak tebepalen.Hiertoe zijntensimeters ofgips-en andereblokkenbeschikbaar.Soms
zalmenhet spanningsprofieluitdepF-curveenhetvochtgehalte ofuit depFcurve enhetbergend vermogen tesamenmetdegrondwaterdiepte kunnenafleiden.
Indeze gevallenhebbendespanningsmetingenindecapillaire zoneduidelijk
defunctie vaneenmiddelt-^tverhoging vandenauwkeurigheid.
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Devochtstroom inderiant
Het zouvanbelangkunnen zijn,indienmenaandeplant enkelespanningsindics,tieszoukunnen :;iitlenenofstromingstoestanden zoukunnenmeten,die
omtrent dit traject vanJe v-ccht;;trooneen indicatie zoukunnen geven. Inde
literatuurwordenmethoden genoend omdevechtstroom inde stengelvanplanten
vast testellen.Ookvoorhet bepalen-vandewijdte vandeopeningvande
hv.idmondjesiseen techniek ontworpen.Erbestaat omtrent deze methodennog
onvoldoende zekerheid ten aanzienvanhunbruikbaarheid voorhetbepalenvan
destroomsterkte enrichting,maardergelijke metingenhebben ietsaantrekkelijks.Deopstijgende vochtstroomk-.ninhet traject indegrondbeterbeoordeeldwordendaninhet traject cioorhetgewasendoor de lucht enelkeverstevigingvandekennisvanditdeelvande stromingsweg zouvanveelwaarde
zijn.
Hetbepalenvajidewijdte vandeopening vandehuidmondjes -welkewijdtereageert opde A^Ochtspanninginhet gewasendebelichting -lijktdemeestemogelijkhedentebieden.Hetvoordeelvaneenbepaling vandestromingstoestand aanhetoppervlak v-: -K_-tblad bijniet tehoogopgroeiende gewassen
zalduidelijk zijn,geziendebelangrijke plaats,diedeplant aisregulator
vandeverdampinginneemt.Demoeilijkheden,diemen zalmeetenoverwinnen,
zijnechter eveneensduidelijk.Deongelijkmatigheid naartijd ennaarde
plaatsvanhetblad inhetbladerdek vandeverdampingdoordebladeren ligt
hetmeeste voordehand.i'-endient echter tebedenken,datbijdebepaling
vandewaterbalansdemeting aandeplant slechtseenbeschrijvingvaneen
puntvanhetbeloopvanhet spanningsvervalbehoeft te geven. Zelfsishier
dekennisvandespanningincmofmnietnoodzakelijk,maarkanmenmeteen
relatief cijferreedsvolstaan.Debepaling vandeabsolutewaarde vande
vochthoeveelheid kanmenbeteruitvoeren indatdeelvanhet doorstroomdetraject,waardestromingeenvoudiger tebepalenvalt.

Devochtstroom indelucht
Deverplaatsingvanhetvocht doorde luchtvaltuiteen inderegenmetin«
endebepalingvandeverdamping.Deregenval isbijkorte gewassen zeereenvoudigvast te stellen.Het lijktevenweleenlacunebijdebepalingvande
regenval,dat zozeldendehoeveelheid vochtwordtvastgesteld,dieinhet
bladerdekblijfthangen.Bijboswordt ditnogwelalsaanvullende bepaling
aanderegenmetingtoegevoegd,naarookvoorkortegewassen lijkt een dergelijkebepalingweluitvoerbaar.
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Tenaanzienvandeverdampingwordenvelepogingengedaanomhetdamptransportuitmetingenvanderelatievevochtigheid endewindsnelheid afte
leiden.Velemoeilijkheden zullenhiernogoverwonnenmoetenwerden.Ditzal
echterongetwijfeld sneller gaannaarmatemen-opgrond vandecontinuïteit
vandevechtstroomeneenregelmatigwaarnemenvande potentiaalvervallen
opéénofneerplaatsen L.ngsdestroombaanindeplant ofindegrond -met
groter frequentie deuitkomstenvanhetverticale damptransportkantoetsen
aandevochtstroom inhet gewasende capillaire zone.

Nevenoepalingenaannelysimeterenhoofdbepalingentevelde
Gaatmennawat indevoorgestelde richtingmetweinigmoeitegedaankan
worden,danlijkthet plaatsen v-nwaterstandsbuizenopaldieplaatsenwaar
degrondwaterstroming enigszins regelmatig isheteerste inaanmerkingte
komen.Gpberghellingen ofbijrctsige ondergrond zal ditminder spoedigtot
een oplossing leiden.Temotingvar:üewaterstand heefthetvoordeeleenvoudigenbetrouwbaar tezijn.
Be capillaire spanning zalmenindatdeelvanhetprofiel,datniette
zeeruitdroogt,mettensimeterskunnen meten.Deze zijnminderbetrouwbaar
dandegrondwaterstandsbuis,maarnogweleenvoudig.Hetmet gips- ofnylonblokkenbepalenvanhetvochtgehalte endevochtspanning isveelmindereenvoudigenvereist veel aanaachtvoorde instandhouding.Inde lysimeterhoren
deze metingsmethoden voor de capillaire none zekerwelthuis,detensimeter
isechter ook inhet vrij- veldbruikbaar.
Bemetingaanhet gevcsisnoghet minstebeproefd.Hier lijkt demogelijkheid omeenroutineincthodetoe tegaanpassennogniet aanwezig.Wellijkt
het var.belang onderzoek indeze lichtingtestimuleren.
Demotingvanderelatieve vochtigheid vande lucht inenbovenhetgewaswordtverder opveleplaatsenin iewereld alsmethode totbepalingvande
verdamping endauwvorminr-ir:onderzoekgenomen.Dezebepaling vanhetvertikaaldamp+ransportiswe] inhet bijzonder eenbepalingvoorgrotere gebieden
en zouvooreenlysimeter Traarb<jp'..rktewaardebezitten.Het verkrijgen van
relatieveuitkomsten isookhiereenvoudigerdanhet opwerken tothetniveau
var:eer.absolutemeting,'/âra.yr..;>./•..•va-amemingenopgenomen indereeksvsn
metingen aanderr.u^rtioor •+•.•••.•htckcrlopentrajecten,danzouden dezr,
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methoden elkaar overenwu«~-rkunnensteunen,ookwanneerverschillendevande::'.
metingen op zichzelfgeenuitkomst tenaanzienvandewaterbalans zoudenkun••
nengeven.
Enkele metingenkunnennog overwogenworden alsaanvullingvandereed;:
genoemdemetingen.Menkar,denkenaan de-vochtbupalingmet^-stralen,aanhet
"bepalenv;:.ndebladtenporataurer./ar.hetbepalenvande capillaire spanningen
indegrond bovende rv rdwatei^ri.-^ul.Aldezebepalingen zijnechternevenbepalingennaasthet nini:.• •

vievreeksenvangegevensenweldedrukhocg-

teterplaatse vanhetaan-edr-.~ <-:j-'anvanhotgrondwater,daarnaast eendrukhoogte ergensophetd..•.• h<_iv-~h~doorlopen traject,deregenhoeveelheid en
deverdampende kracht va^de "-ir:osfeerindevormvaneenpotentiëleverdamping.Eenoplossingopg^ond "ar.het uiterste minimum aangegevens zalechter
eenteweinignauwkeurige uitspraak toelatenvoordeandere termenvandewaterbalans.Dit zalinsterkerematehetgeval zijnnaarmatehetgedeeltevan
het doorstroomde traject,waarvo-jr.nendevechtstroom wilkennen,verderaf
ligtvanhet traject,wó.arvoordemetingvanhetvervalgeldt.Eenoplossing
isnamelijk mogelijk,weuneerhet totale spanningsverv.al,vastgelegd doorhet
verdampendvermogen vanritatmosfeerendewaterstand inde sloot,alseerste
gegeven overhet spa.nningshel.oopbekend is.Alstweede gegeben moeteensprainingtussenditbegin-eneindpunt gegeven zijn,bijvoorbeeld eengrondwaterstand.Wanneer eendergelijk tussenpunt niet indebeschouwing omtrenthet
spanningsbelooppast,wijst deafwijkingopeenvcchtberging.Tenslotte isals
derdegegeveneengetalnodig,datde stromingnaarabsoluut volume leertkennen.Hiervoor zalmenveelalderegenhoeveelheid gebruiken,maar ookdeafvoer
vanbeek ofsloot kandeze absolutewaarde geven.Inhet veldkandezetussengeschakelde spanningeengrondwaterstand zijn,bijde lysimetermoethet,in
gevaldelysimeter steedsgrondwaterbevat,een capillaire spanningzijn.Bij
delysimeter zondergrondwatermoetbovendieneencapillaire spanning alseindspanningonderindegrcndcylindergemetenworden,omdathier geen grondwater
ofopenwateris,dat alsnulvlakvoordedrukkandienen.

Het r:octste bezwaar van dehuidige Iy.-j.irietr.-ris het ontbreken var de
meringen, die overdracht -;r--ide -.vjarnerangen r.aarhet vrij.e veld n:ogeJijk
zuLiGen kunner.;i:akon.I'espanningsmetinger zijn hiervoor de aangewezen meetmethoden.Men Lan noI.r;etingen v?ride spanning inhet grondvster, inliet
cfpili'ire water,,in :?e plant en in de lucht tassen en boven het t;ewassich
een heeld van de hoeveelheid '/.instromin:-en herring vaiivocht in het vrije
veld vormen, v.'elke vi.::,•••-t11jnsoortige metingen aan de lysimeter te toetsen
:Jijn.Vanneer de lysimeter d:<nook nog de Klassieke metingen van afgevoerd
en in de grond achtergebleven vocht geeft,kan Ten de nauY.d»-eirigheid van
deze metingen overdragen op de berekeningen voor de spanningsrrietinj'en,d ; e
toelaten, dat het nex van metingen nauw aan de variaties van luescnnden in
het ,•rebied wordt aangepast. Met een beperkt aantal methoden van :netdngkan
nen te velde reeds toe.Er zijn echter vele nevenbepalingen denkbaar,d:io
de nauwkeurigheid kunnen opvoeren. Over het algemeen zal een goedeherverkiu.van de resultaten, die het meest in aanmerking komen belangrijker zijnde.:':
een minder gedifferentieerde bewerking van de metingen volgens e*'ngroter
aantal meetmethoden.

