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Een lysimeter wordt vaak gedefinieerd als een instrument, waarmede men de
hoeveelheid en de samenstelling van het zakwater in het veld kan bepalen. Er is
dus sprake van een tweeledig doel, namelijk de bepaling van de hoeveelheid en van
heeft de resultaten van
de samenstelling van het percolatiewater. MASCHHATJPT~
zijn Iysimeteronderzoek in twee delen neergelegd, welke op genoemde onderscheiden
dielstellingen betrekking hebben; in beide delen wordt zeer veel literatuur verwerkt,
waaruit blijkt, dat met behulp van lysirneters in beide richtingen veel gewerkt is.
KOHNEE,DREIBELBISen DAVIDSON
merken in hun A Survey and discussion of
lysimeters and a bibliography om their eo?zstruction and performance ook op, dat het
doel van het onderzoek zuiver hydrologisch kan zijn, maar dat vooral bij de meer
recente onderzoekingen het percolatiewater ook geanalyseerd wordt en dat de analyseresultaten deel zijn gaan uitmaken van een studie omtrent de balans op het gebied
der bodemauchtbaarheid en omtrent wording en verwording van de bodem. FBAAS
(1859), van wie de naam lysimeter (Lösungsrnesser) afkomstig schijnt te zijn, gebruikte het apparaat om de uitspoeling in de grond te bestuderen.
De historische ontwikkeling van het lysimeteronderzoek geeft mij dus het volste
recht om ook in een milieu van overwegend hydrologen beide aspecten van dit
onderzoek te belichten. Het belang van land-, tuin- en bosbouw, althans dat van
land- en tuinbouw, is zeker bij beide aspecten evenzeer aanwezig.
De hierboven genoemde overzichten vermelden zeer vele constructies van lysimeters. Er is geenszins alleen sprake van een volkomen omwalling, (buiten beschouwing blijft natuurlijk het bodemoppervlak) van de beschouwde grond of bodem.
KOHNKE,DREIBELBISen DA~IDSON
classificeren de lysimeters allereerst naar de
constructie in drie rubrieken, namelijk (1) Honolith or undisturbed soil-block, (2)
Ebermayer and (3) Filled-in.
Bij het Ebermayertype treft men geen zijwanden aan: de beide andere benamingen spreken voor zichzelf. Het is o.i. verder ook toelaatbaar het drainageproefveld,
waarbij de drainwaterhoeveelheden gemeten kunnen worden, als een lysimeter te
beschouwen.
Het karakteristieke element van het lysimeteronderzoek is de afbakening van
het object, waardoor het mogelijk is tot een min of meer volledige beschrijving van
de waterhuishouding in de bodem en van de invloed van het water op bodem en
plant te komen. Hieraan moet dan worden toegevoegd, dat de afbakening dermate
eng genomen moet zijn, dat er van ,,precisiemetingenfl sprake kan zijn. HESSELIXK
en HUDIGzijn bij hun onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen van dennen
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op stuifzanden, dat onwillekeurig gedrongen werd naar de studie van de waterhuishouding van de stuifzandbodem, begonnen met het verrichten van vocht-,
bepalingen in pleksgewijze genomen grondmonsters. Toen bleek, dat de uitkomsten
van deze bepalingen bij monsters, die vlak naast elkaar en direct na elkaar genomen
werden, zeer grote variaties vertoonden, hebben genoemde onderzoekers het nut
van een afbakening der proefobjecten, homogenisering van de gebruikte grond, enz.
bepleit en zijn tot de uitgebreide lysimeterproef bij Stroe gekomen, welke voor
het gestelde probleem, namelijk de bestudering van de invloed van bodembedekking,
voohttoevoer en vochtonthouding op de waterhuishouding van de grond en de groei
der dennen, van nut is gebleken. Nu wil ik direct toegeven, dat het in dit geval
misschien wel mogelijk geweest zou zijn om door een sterke vermeerdering van het
aantal vochtbepalingen en met behulp van een meer moderne statistische bewerking,
op welke richting van onderzoek Ir VISSER straks nader zal ingaan, ook zonder
lysimeters het gestelde probleem tot een oplossing te brengen. De ervaring leert
echter, en daarop willen wij in het bijzonder wijzen, dat beperking van de standaardafwijkingen der waarnemingen, welke door uitschakeling van vele in de practijk
voorkomende variabelen wordt verkregen, er onwillekeurig toe leidt, dat er meer
denkenergie overblijft om tot het fundamentele der processen door te dringen.
Inderdaad zal men zich dan moeten afvragen, of de verkregen resultaten in kwantitatief opzicht zonder meer op de practijk zijn over te dragen. Veelal zal daarnaast
veel onderzoek met andere hulpmiddelen verricht moeten worden om de resultaten
van het lysimeteronderzoek nader tot waarde te brengen. Wij zouden het vooral
van belang voor het land-, tuin- en bosbouwkundig onderzoek willen noemen,
wanneer het onderzoek op het fundamentele van enkele problemen gericht zou
kunnen worden. Dit hoop ik in het hier volgende in het bijzonder te belichten.
Over de wijze van afbakening van het studie-object, dus over de inrichting van
lysimeters, is veel te doen geweest. Al naar de grondsoort en de aard van het te behandelen object zal deze inrichting met zorg gekozen moeten worden. Na de verdediging van MÂSCHHAUPTwagen wij het er op de stelling te poneren, dat lysimeters
wel zo ingericht kunnen worden en de resultaten wel zo critisch bekeken kunnen
worden, dat de vele aangevoerde bezwaren het nut van de inrichting niet overwegend
beschaduwen. Vakspecialisten moeten ter ondervanging van de bezwaren overleg
plegen. Het is onze taak enige perspectieven te openen voor het onderzoek.

Thans komen wij dan allereerst tot het hydrologisch aspect van het lysimeteronderzoek. In het raam der hier gehouden inleidingen zouden wiJ het een waterstaatsbelang en in sommige gevallen ook een belang van de waterleidingbedrijven willen
noemen om georiënteerd te zijn over de samenhang tussen regenval, verdamping
en zakwater onder verschillende omstandigheden. Immers het is de taak van de
waterstaat om de verdeling van het voor Nederland beschikbare water te verzorgen
en het is voor de drinkwatervoorziening van belang om bijvoorbeeld de invloed
van bebossing op de hoeveelheid ,,nuttige neerslag" te kennen, zoals door Ir VAN
NIEVELTis uiteengezet. Het groots opgezette onderzoek in de Rottegatspolder
betreffende de verdamping van een polder, waarvan een drainage-lysimeterinstallal
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tie 1 deel uitmaakt en dat in deze commissie reeds eerder werd besproken, is in ons
verband vooral als een waterstaatsbelang te zien. Ook de voorgenomen Iysimeterproef aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen
heeft in eerste instantie tot doel de waterstaat in te lichten over het waterverbruik
van grasland onder verschillende omstandigheden van. watervoorziening en bemesting. Ten slotte wordt de installatie te Castricum terecht van de zijde der waterleidingbedrijven behandeld.
Aan de andere kant is het ook voor land- en tuinbouw van belang over het totale
waterverbruik der gewassen in eerste instantie georiënteerd te zijn. VON SEELHORST
wijdt beschouwingen aan het jaarlijks waterverbruik van verschillende gewassen
in verband met de vruchtopvolging.
In Deel I van &~ÀSCHHAUPT'S
,,Lysimeteronderzoekingen aan het Rijlrslandbouwproefstation te Groningen en elders", dat bij onze taakverdeling overwegend
op waterstaatsbelangen betrekking heeft, wordt ook een hoofdstuk gewijd aan ,,de
hoeveelheid water, welke de gewassen tijdens de groei verdampen". Daarin worden
niet alleen de resultaten van Ïysimeterproeven, maar ook die van potproeven, welke
eigenlijk in zeker opzicht toch als kleine lysimeters te beschouwen zijn, behandeld.
M~SCHHAIJPT
constateert, dat de door de verschillende onderzoekers gevonden
waarden nogal uiteenlopen. Het wordt door hem nog niet zeker geacht of er ten
aanzien van het waterverbruik per kg droge stof tussen de verschillende gewassen
nog verschillen bestaan, uitgezonderd dan misschien tussen de leguminosen enerzijds
en de graangewassen anderzijds (eerstgenoemde gewassen zouden een iets lagere
coëfficiënt hebben). Onze kennis over het waterverbruik van grasland is zeker nog
onvoldoende. Grasland neemt in verband met de zodevorming een op zichzelf staande
plaats in. T e e j l IMASCHHAUPT bij met akkerbouwgewassen begroeide lysimeters
vindt, dat de jaarlijkse verdamping onafhankelijk is van de regenval, vermeldt hij
resultaten van Engelse proeven bij lysimeters met grasbegroeiing, waarbij een
sterkere afhankelijkheid tussen de verdamping en regenval wordt gevonden.
Het zal in dit verband duidelijk zijn, dat de drainage-lysimeterinstallatievan
de Rottegatspolder, waarbij te zijner tijd drie gewassen onderling zullen worden
vergeleken, ook voor de landbouw bruikbare gegevens kan verschaffen, terwijl de
aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te verkrijgen resultaten
bij de lysimeters met grasbegroeiing ongetwijfeld ook voor ons landbouwkundig
onderzoek van belang zullen zijn. Ten aanzien van de lysimeterinstallatie te Castricum, een waterleidingbelang, verdedigde TE WECHELkrachtig de betekenis vaii
deze proef voor de bestudering van het waterverbruik van verschillende houtopstanden.
Het moge juist zijn, dat jaarcijfers voor het waterverbruik van gewassen voor
land-, tuin- en bosbouw van belang zijn; het is ongetwijfeld van meer belang, wanneer
wij meer kennis kunnen vergaren omtrent het gebruik over kortere perioden en
vooral ook omtrent de waterbehoefte, wat iets anders is dan waterverbruik, inners
in dit laatste kan een belangrijk deel aan luseconsurnptie verborgen zijn. Kennis
omtrent de waterbehoefte der gewassen is vooral van belang bij gronden, waarbij
de watervoorziening te wensen overlaat. Vragen omtrent de toelaatbaarheid van
wateronttrekking aan de bodem worden in Eederland nogal eens gesteld; het antwoord daarop moet meestal met veel reserve worden gegeven.
L
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De lysimeterinstallatie te Groningen (8 bakken, 89 dm2, diepte 140 cm) is niet
zó ingericht, dat in hydrologisch opzicht een gedetailleerde beschrijving van de
waterhuishouding van de bodem in samenhang met de watervoorziening van het
gewas kan worden gegeven. Wij zullen zo aanstonds zien, dat de installatie ten
opzichte van het chemisch aspect van het lysimeteronderzoek in dit opzicht veel
~ ~ hierop
T
zelf herhaaldelijk en betoogt daarbij het
volmaakter is. ~ ~ S C H B Lwijst
nut van weegbare lysimeters, zodat op elk tijdstip de waterbalans kan worden opgemaakt en de ontwikkeling van het gewas daarbij kan worden beschouwd.
Deze wenselijkheid komt onder andere in het bijzonder naar voren bij een beschouwing van de vraag of lichtere zavelgronden, mits deze tot een diepte van 1 m
uit fijnzandig materiaal bestaan, zelfs bij de meest ideale drainage zoveel water
vasthouden, dat zij ook in abnormaal droge jaren maximale oogsten kunnen geven.
~I~SCHHAUPT
geeft deze beschouwing met betrekking tot de groei van de tarwe
in het abnormaal droge jaar 1921 en komt dan tot de conclusie, dat de grond over
de gehele diepte tot minder dan 1% vocht moet zijn uitgedroogd geweest; de groei
van de tarwe liet niets te wensen over, er werd een zeer hoge oogst verkregen.
Daarbij moet de uitdroging tot lager dan 1% vocht als een onmogelijkheid
worden beschouwd. Het heeft geen zin na te gaan, waar een foute raming werd gemaakt. Men staat reeds dadelijk stil bij de vraag, welke invloed dauw op het resultaat
der berekening kan hebben, maar nog talrijke andere vragen doen zich voor. Het
doel van dit voorbeeld is de wenselijkheid te illustreren van het vergaren van kennis
omtrent de werkelijke behoefte der gewassen aan water enerzijds en omtrent de
beschikbaarheid van water in de bodemlagen boven het gesloten capillair gebied
respectievelijk ook van de aanvoer uit het grondwater voor de watervoorziening
der gewassen anderzijds. Dit wijst dus heen op de noodzakelijkheid van weegbare
lysimeters en ook van een inrichting met regelbare waterstand.
Zoals U weet, waren de lysimeters te Stroe weegbaar; het is mij niet bekend,
in welke toestand deze zich thans bevinden. Het ligt in de bedoeling de inrichting
aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek uit weegbare lysimeters met regelbare waterstand samen te stellen. Hoewel hiermede in eerste instantie een waterstaatsbelang wordt gediend, kan men er verzekerd van zijn, dat
daaraan ook zuiver landbouwkundige studies verbonden zullen worden. Ten slotte
wordt aan het Landbouwpoefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen aan een installatie met regelbare waterstand gewerkt, waaromtrent men
nog van mening zal kunnen verschillen of hieraan de naam van lysimeter mag worden
gegeven.

Het is wel nodig nog iets nader in te gaan op bovengenoemde hydrologische
studies omtrent de samenhang tussen de waterhuishouding van de bodem en die
van de plant. Wij lopen hiermede misschien wat vooruit op de onderwerpen, weke
op de volgende bijeenkomst van de commissie behandeld zullen worden. Het is
slechts mijn bedoeling even de aard der onderzoekingen aan te stippen, waarmede
men met de ontwikkeling van het lysimeteronderzoek op agrohydrologisch gebied
te maken krijgt.
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onderzoekingen met andere ,,groeifactorenH (meststoffen) waren ~HITSCHERLICH'S
proeven er op gericht de grootte van de zogenaamde werkingsfactor te bepalen
(de c in de formule
dyl, = c @-Y)
y opbrengst, x groeifactor, a optimale opbrengst, c werkingsfactor).De proeven werden in potten onder gecontroleerde vochtverhoudingen gedaan.
Het resultaat was, dat, wanneer de vochthoeveelheden op bepaalde wijze werden
toegediend en het water een constant gehalte aan plantenvoedende bestanddelen
bevatte, de werkingsfactor onder alle andere omstandigheden van bodem, klimaat
en gewas een constante was. Er is op de vele onderzoekingen van MITSCHERLICH
betreffende de werkingsfactor nogal critiek uitgeoefend. Het spreekt vanzelf, dat
daarover het laatste woord nog niet gesproken is. Bovendien doen zich nog vele
andere vragen voor, namelijk betreffende de invloed van droogteperioden op de
verrichtte hieromtrent met een uitontwikkeling van het gewas. VAN DER PAATJW
gebreide serie potten oriënterend onderzoek en verkreeg bij haver als gewas zeer
aardige resultaten over wateropname en vooral ook betreffende de ontwikkeling der
verschillende onderdelen van de plant in afhankelijkheid van de vochtverhoudingen
tijdens de groeiperiode. Hierover zal op onze volgende bijeenkomst verslag worden
uitgebracht. Thans stip ik een en ander even aan om er de nadruk op te leggen, dat
agrohydrologisch lysimeteronderzoek niet op zichzelf moet staan, maar een onderdeel
moet vormen van meer uitgebreid onderzoek.
Ook het bodemkundig onderzoek van de factor water zal verder uitgebouwd
moeten worden, wil het lysimeteronderzoek volledig tot zijn recht komen. Wij
mogen hieromtrent verwijzen naar de zeer leerrijke voordracht van R. K. SCHOFIELD
over T .PF of the water in soil ter gelegenheid van het derde internationale bodemkundige congres te Oxford in 1935 en naar enkele andere mededelingen hieromtrent
in de verhandelingen van dit congres. De pF is een maat voor het a i j e energieverschil tussen water in de bodem en water met een vrij oppervlak bij dezelfde
temperatuur en uitwendige druk; dit verschil wordt aangegeven door de log van een
kolom water in cm en kan al naar de grootte van de pF door verschillende physische
hulpmiddelen worden gemeten. De samenhang tussen de pF en het vochtgehalte
van de grond in gewichtsprocenten hangt er van af of men bij stijgend vochtgehalte
of bij dalend vochtgehalte meet. Met dit feit hangt het verschijnsel samen, dat men
bij vochttoediening aan de bodem met een heterogene verdeling te maken krijgt,
waarbij ook de aard van het profiel een rol van betekenis speelt. De pF belooft voor
vochtstudies in de bodem in verband met vochtopname door de wartels een bruikbare
maat te zijn. Het is nameïiJk gebleken, dat bij verschillende gronden en ook bij
verschillende gewassen de zogenaamde permanent wilting (blijvende verwelking)
bij dezelfde PF, namelijk ongeveer 4,2 optreedt. Het is duidelijk, dat reeds lang
voordat blijvende verwelking optreedt de watervoorziening van grote betekenis
voor de plantengroei kan zijn en dat in dit opzicht de grootte van de pF voor verschillende gewassen een verschillende betekenis kan hebben. Het is duidelijk, dat
dergeiijke metingen in de bodemlagen boven het phreatisch vlak bij het lysimeteronderzoek betrokken zullen moeten worden. Het zal van de aard van het onderzoek
afhangen of het een bezwaar is, dat er mogelijk bbij de metingen wat al te zeer in de
grond zal worden gewoeld. Men moet niet vergeten, dat het ons vooral om fundamenteel onderzoek begonnen is.

De vraag zal rijzen of voor de hierboven aangestipte onderzoekingen nu wel een
lysimeterinstallatie nodig is en of men niet even goed in het vrije veld bij daarvoor
in aanmerking komende bodemprofielen zijn onderzoek kan verrichten. Ir VISSER
zal hierop nader ingaan. Van onze kant willen wij er op wijzen, dat het ons in ieder
geval voor het verkrijgen van een fundamenteel inzicht zeer nuttig voorkomt genoemd onderzoek te verrichten bij een afgebakend object met regelbare waterstand
en bij ook overigens controleerbare vochtverhoudingen.
De bosbouwkundigen zullen zich afvragen of ook zij bij een dergeïljke ontwikkeling van het onderzoek met lysimeters moeten werken. Ik wil niet verzwijgen, dat
ik enigermate terugdeins voor die grote bomen, die steeds een grote heterogeniteit
met zich meebrengen. Het zal o.i. serieus moeten worden nagegaan, of met een
combinatie van Stroe (in welke toestand bevindt zich deze apparatuur '2) en Castricum
nuttige gegevens verkregen zullen kunnen worden. TE ~VECHEL
stipt een dergelijke
samenwerking ook in ander opzicht aan. I r VISSERzal mogelijk zijn oordeel nog
uitspreken, hoever men op dit gebied met pleksgewijze en laagsgewijze bemonstering
zal kunnen komen. Ook in de literatuur komen hieromtrent gegevens voor.
Het spreekt vanzelf, dat voor de tuinbouw het vraagstuk even belangrijk is
als voor de landbouw,

Wij zijn er volkomen van overtuigd, dat voor welgekozen onderwerpen in deze
richting zeer nuttig onderzoek is te doen. Het spreekt vanzelf, dat wij onze voorbeelden zullen ontlenen aan het werk van MASCHHAUPT.
De inrichting van de lysimeterinstallatie te Groningen is door de aanwezigheid van de mogelijkheid voor
horizontale, laagsgewijze bemonstering uitermate geschikt voor fundamenteel
onderzoek op het gebied van bodem en bodemvruchtbaarheid. MÂSCHIFBUPTwerd
bij zijn werk in de richting van het fundamenteel bodemkundig onderzoek geïnspidie er steeds met nadruk op wees, dat inzicht in bodemreerd door G. J. MULDER,
kundige processen nodig is om te kunnen beschouwen, waar wij met onze wijze van
behandeling der bouwbare aarde in de toekomst heengaan. De keuze der onderwerpen voor ons lysimeteronderzoek moet ook vanzelfsprekend daarop gericht zijn.
Dit willen wij nader toelichten aan de hand van een tweetal voorbeelden betreffende
twee complexen van onderwerpen, te weten de stikstofbalans onder verschillende
omstandigheden van bodembehandeling en het verweringsproces der minerale
bodembestanddelen; beide gebieden van onderzoek betreffen dus het verouderingsproces der gronden en middelen ter bestrijding daarvan.
Het stikstofvraagstuk had aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen
vanzelfsprekend reeds eerder de aandacht getrokken. I n 1900 werd te Uithuizermeeden op initiatief van SJOLLEMA
een proefveld aangelegd, dat systematisch gedraineerd werd en waarvan het drainwater in reservoirs verzameld kon worden;
in onze terminologie een drainage-lysimeter dus. De Franse proeven van DE HE RA^
te Grignon hadden bij SJOLLEMA
de stoot tot dit plan gegeven. De jaarlijkse nitraatverliezen bleken namelijk zeer sterk te kunnen variëren. Te Rothamsted bedroeg
dit verlies op braakland gemiddeld 40 kg per ha; DEHERAIN vond op een zandige
bij een
leemgrond eens een verlies van 220 kg, een bedrag, dat ook door SJOLLEMA
zandgrond uit Wijster werd vastgesteld; door laatstgenoemde werd op een zavelige

kleigrond te Aliddelstum een verlies van 70 kg nitraatstikstof gevonden. Deze resultaten stippen wij slechts even aan; wij willen wat langer stilstaan bij de resultaten
van MASCHHBUPT,aangezien deze een volledige balans heeft kunnen opmaken.
Bij stikstof hebben wij namelijk te maken met biologische vastlegging in de bodem,
met afbraak en verliezen door uitspoeling en opname der gewassen en met vastlegging van stikstof uit de lucht. Laatstgenoemde grootheid lijkt ons ter beoordeling
van de gezondheidstoestand van de bodem van veel betekenis.
Het resultaat, waartoe MÀSCHHAUPTbij de zavelgrond in zijn lysimeters komt,
kan als volgt kort worden weergegeven.
Over de periode 1923-1933:
Jaarlijks verlies door drainage.
Jaarlijks verlies door gewassen

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

61 kg N
186 lrg N
247 kg N

Toediening door bemesting (30 kg N), regen en zaaizaad

51 kg N

. . . . . .

196 kg N

Jaarlijks verlies

In de grond was aanwezig O,11% N. Opgemerkt moet worden,dat de lysimeters
geheel met grond van de bouwvoor werden gevuld. De verliezen uit de grond door
afbraak van de humus zullen daarom gedurende een lange reeks van jaren hoog zijn.
Vanaf 1918 tot 1938 wordt hiervoor gemiddeld 120 kg N per jaar gevonden. Wanneer
MASCHHAUPTde balans opmaakt, komt hij tot een stikstofbinding uit de lucht van
ongeveer 60 kg N per jaar. Dit is een hoog bedrag te noemen. De vraag doet zich in
dit bijzonder geval voor, hoe de balans zal zijn, wanneer het profiel in de lysimeters
een normaal profiel geworden zal zijn. Bij een bodemkundige studie van de Dollardpolders (zware klei) van opeenvolgende ouderdom komt MÁSCHHAUPTbij een voorzichtige raming echter eveneens tot een jaarïljkse N-binding van 60 kg N per jaar.
Bij de lysimeters wordt thans zeker roofbouw gepleegd, dat wil zeggen, dat er
veel meer verloren gaat dan wordt toegediend. Het algemene probleem is nu of dit
tegen te gaan is door toediening van stikstofmeststof alleen. Vanzelfsprekend is het
thans niet mogelijk meer stikstof in de vorm van kunstmest toe te dienen, aangezien
dan de gewassen gaan legeren. Zal het noodzakelijk zijn te zijner tijd in te grijpen
door toediening van organische bemesting? Zal mogelijk organische bemesting
in de vorm van groenbemesting de N-binding uit de lucht verhogen? Dit is bekend
van de leguminosen. Hoe intensief moet men met leguminosen werken ? Waar komen
we terecht, wanneer de koolzure kalk-verliezen zover zijn voortgeschreden, dat de
reserve hieraan uitgeput zal raken ? Zal dan de N-binding uit de lucht ook belangrijk minder worden? Is de grond dan te herstellen door gebruik van kalk alleen?
U zult inzien, dat zich hierbij allerlei vragen voordoen van fundamentele aard,
welke door lysimeteronderzoek nader tot een oplossing gebracht kunnen worden.
Het spreekt vanzelf, dat ook veldonderzoek bij proefvelden tevens moet worden
verricht. Gedurende de paar laatste jaren worden er door ons instituut stikstofhoeveelhedenproeven genomen met de bedoeling de auchtbaarheiclstoestand van
de grond onder verschillende omstandigheden vast te leggen.

b. De verwering der minerale bestanddelen
Thans komen wij tot het voorbeeld op het gebied der verwering. Wij beschouwen
verkregen cijfers betreffende kali- en Si0,-balans.
daarom de door MASCHHAUPT

Over de periode 1923-1933:
Jaarlijks verlies in zakwater
Opname door de gewassen .

. . . . . . . . . . . 58 kg K,O
. . . . . . . . . . . 246 kg K,O
304 kg KzO

..

73 kg K,O

.....

231 kg K,O

Aanvoer door bemesting (52), regen en zaaizaad
Verlies

.

Ook hierbij grijpt dus roofbouw plaats. Het gehalte van de grond aan KSO,
oplosbaar in 5% HCI bij kooktemperatuur, bedroeg bij de wlling der lysimeters
0,201%. Deze hoeveelheid komt overeen met 31 705 kg &O per ha. Wanneer alleen
de in 5% HC1 oplosbare kali ter beschikking van de gewassen zou kunnen komen,
zouden wij na 137 jaar aan het einde gekomen zijn. In 1938, dus 20 jaar na het
aanzetten van de proef, is dit gehalte aan kali echter practisch nog niet gedaald.
Er komt dus voortdurend kali uit de mineralen ter beschikking. Het totale gehalte
aan kali bedraagt 1,61% dus ongeveer achtmaal zoveel als werd gevonden voor in
5% HC1 oplosbare kali.
Er grijpt echter voortdurend roofbouw plaats. De plantenwortels helpen daaraan
dapper mee, want de jaarlijkse verliezen bij de onbebouwde grond bedroegen slechts
57 kg K,O.
Deze afbraak treedt ook duidelijk aan het licht bij de Si0,-cijfers. Op de bebouwde
grond bedroegen de verliezen in de periode van 1923-1933 jaarlijks 233 kg SiO,
per ha ten gevolge van onttrekking door de gewassen en 31 kg SiO, in het zakwater,
dus in totaal 264 kg SiO,. Op onbebouwde grond werd een gemiddelde van 91 kg SiO,
gevonden. Ook hierbij blijkt, dat de plant een belangrijk aandeel in de verwering
heeft, Granen en vooral tarwe zijn veel actiever dan de overige gewassen (610 kg
SiO, tegenover 36 kg SiO,).
Er doet zich ook hierbij de vraag voor, waar wij in de toekomst met onze gronden
heengaan. Het zou in dat verband zeker belangrijk zijn de balans voor een oude
zavelgrond op te maken. Verder komt het probleem om de hoek Ejken of wij de
afbraak bij onze alluviale minerale gronden niet eerder moeten bestrijden dan voor
de groei der gewassen nodig is.
De vraag zal opkomen of de bepaling van de chemische samenstelling van het
zakwater ook voor bosbouwkundige problemen van belang is. Alle lysimeterwaarnemingen voor de bosbouw richtten zich uitsluitend op de waterhuishouding. Het
effect van de begroeiing of van een bepaalde behandeling van de begroeiing op het
gehalte van het drinkwater aan chemische stoffen blijft steeds buiten beschouwing.
Dit zal moeten worden toegeschreven aan het feit, dat de onttrekking van minerale
stoffen aan de bodem door het bos in vergelijking met land- en tuinbouwgewassen
kunnen voor de jaarlijkse onttrekking door het hout
gering is. Volgens EBERMAYER
(bij een goed verterend strooiseldek kan men zijn beschouwingen hiertoe beperken)
de volgende cijfers voor de totale hoeveelheid mineralen (som van kali, kalk enz.)
in rekening worden gebracht: 30 kg voor de beuk, 57 kg voor de wintereik en 15 kg
voor de grove den bij een omloop van respectievelijk 120,20 en 100 jaren. HAUSRATH
berekende uit de hoeveelheid mineralen, die in een omloop met het hout wordt
onttrokken en uit de analyses van de grond, dat een grove dennengrond al naar zijn
kwaliteit uitgeput zou zijn: na 4000 tot 7000 jaren, wat de kali betreft, na 1300 tot
57 000 jaren, wat de kalk betreft en na 7500 tot 9800 jaren, wat fosforzuur betreft.

Nu wij in Nederland over een lysimeterinstallatie met bebossing beschikken, zou
het o.i. toch wel van betekenis zijn het drainwater eens op zijn belangrijkste bestanddelen te onderzoeken l.
Ten aanzien van de tuinbouw kunnen bepalingen van de samenstelling van het
zakwater zeker van belang zijn, vooral ook om problemen van uitspoeling van vaak
overvloedig gegeven bemesting te bestuderen. Naar men mij mededeelde, zou het
in de bedoeling liggen tuinbouwgewassen op de lysimeters van Rijnland te gaan
verbouwen.
Uit mijn inleiding zou men misschien de indruk kunnen krijgen, dat ik een pleidooi hield voor een sterke uitbreiding van het aantal lysimeterinstallaties in ons
land. Dit heeft echter geenszins in onze bedoeling gelegen. Men zal hierbij een gezond
evenwicht moeten bewaren en door coördinatie van het onderzoek moeten trachten
het grootste nuttig effect te verkrijgen. Voor langjarige proeven zullen de te bestuderen onderwerpen met veel zorg gekozen moeten worden. Wij vragen ons af
of voor dit concrete onderwerp een samenwerking in wijder verband, dus ook buiten
Nederland, mogeïijk zal zijn. KOHNKE,DREIBELBISen DAVIDSONmanen ook tot
grote bezinning bij de opzet van lysimeterproeven. Zij wijzen er op, dat, wanneer
het onderzoek niet op vragen van lokale aard, maar op fundamentele problemen
betrekking heeft, men er op bedacht moet zijn, dat reeds vele principiële vragen
werden beantwoord. Een grondige kennis van de literatuur is dus een eerste vereiste.
~ Dr VAN VLOTEN
voor hun aantekeningen,
Ten slotte bedank ik Ilrs M h m en
die ik heb mogen doornemen, mijn collega's aan het proefstation voor hun intern
uitgebrachte critiek en ik prijs mij gelukkig, dat ik zo van nabij kennis heb kunnen
P Tdit gebied.
nemen van het werk van Ir M . , ~ ~ c ~ uop
DISCUSSIE
Prof. W. F. J. M. KRULis het geheel met Drs BRUINeens, dat verdere coördinatie van het lysimeteronderzoek in het algemeen noodzakelijk is. Zo zal samenwerking met het
buitenland zeer nuttig en noodzakelijk zijn. I n dit verband wordt gedacht aan
het congres van de Union Géodésique e t Géophysique Internationale (U.G.G.I.),
dat in Augustus 1948 in 0810 za1 worden gehouden. Over het lysimeteronderzoek
in Nederland zal aan dit congres een samenvattend rapport worden gezonden.
Wellicht zou van deze gelegenheid gebruik kunnen worden gemaakt om het internationaie contact over dit probleem op te nemen. Nationaal zou de coördinatie
kunnen geschieden door de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. of
door de Nationale Sectie van de U.G.G.I.
Voorts lijkt het wenselijk om ook in het lössgebied lysimeterproeven te nemen
om de zogenaamde ,,nuttige neerslag" in dat gebied te bepalen. De kwestie is
namelijk, dat in Limburg het grondwaterpeil zakt, wat grote problemen met zich
medebrengt voor de drinkwatervoorziening. Het zou nuttig zijn om na te gaan
in welke mate het grondwater in het Hoogterras en het Krijtmassief aldaar wordt
gevoed door de neerslag. Hier is een mooie taak voor de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. weggelegd.
ANTWOORD: Zeer veel. onderzoekingen over dit onderwerp komen van bodemkundige kant.
Daarom zal het zoeken naar internationaal contact beter kunnen geschieden door
middel van de Internationale Bodemkundige Vereniging.
Prof. Dr O. DE VRIES:Deze kwestie zal op de vergadering der Hydrologische Commissie zelve
ter sprake worden gebracht.
l Men leze ook, wat F. A. VAN BARENin zijn dissertatie ,,Het voorkomen en de betekenis van
kali-houdende mineralen in Nederlandse gronden" schrijft over ,,De betekenis van de minerale
reserve voor de bosbouw".
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