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Naaraanleidingvaneenvoorstel,datuitgingvanhetC.I.L.O.,
heeftde"DirecteurvandeAkker-enWeidebouwop12Januari1949een
vergaderingbelegdteUtrecht,waarvrijwelalleinstellingen,die
zichinNederlandbezighoudenmetlandbouwkundig onderzoek,waren
vertegenwoordigd.
IrH.T.Tjallemaleiddehetonderwerpalsvolgtin:
Erisbehoefteaanexactegegevensoverdewerkelijkeendemogelijkeopbrengsten,dieopbouw-engraslandwordenverkregeninverschillendestrekendeslands.Hetbelangrijksteisweldevraag,hoe
dezeopbrengstenwordenbepaalddoorverschillendefactoren,zowelmin
ofmeerconstante,alsbodemtype,klimaatengrondwaterstand,als
variabele,diesterkonderinvloed staanvandevakkennisderboeren.
Develevragen,diezichtenaanzienvandeuitvoeringvaneen
dergelijk onderzoekvoordoen,legdehijvervolgensaandevergadering
voor.Dereactiesuitdevergaderingwareninhetalgemeentengunste
vanhetgenomeninitiatief.Vandezijdevanverschillendeinstellingen
werdenvoorbeeldengenoemdvanonderzoekingenaanpraktijkpercelen,
welkereedsingangzijnengoedeperspectievenbieden.Dezeonderzoekingengebeurenplaatselijkenbepleitwerdderesultatenhiervanop
hunalgemenegeldigheid teonderzoekendooreenopzet,diehetgehele
landbestrijkt.Overdedetailsvandetevolgenwerkwijzewerdenvele
tegenstrijdigemeningennaarvorengebracht.
Naaraanleidingvanhetbesprokene isdoordeDirecteurvande
Akker-enWeidebouweenaantalpersonenuitgenodigd omzittingtenemenintweecommissiesomdeproblemenverderuittewerken.
AlsvoorzittervandeAkkerbouwcommissiewerduitgenodigd IrN.
H.H.Addens,alsvoorzittervandegraslandcommissieDrH.J.Frankena.
Dezecommissieshebbentweevergaderingengehouden,nl.op16
Maarten10Juni1949.Bijdiegelegenheid zijnverschillendeprincipiëlepuntenuitvoerigbesproken.Enigedervoornaamste puntenmogen
hierwordengereleveerd.
1.Devraagofdeverlangderesultatengrotendeelsuitreedsbestaande
gegevenskunnenwordenverkregen,werddooreenmeerderheid ontkennendbeantwoord.
2.Beslist werd,datnietdebedrijvenofgehelepercelenalsuitgangspuntzoudenwordengekozen,maarproefplekkenvan1are.
3.Voortswaseenmeerderheidvanoordeel,dateenlandelijke opzet
metuiteraard sterkverspreide liggingderproefplekken devoorkeurverdiendebovenregionaalintensief onderzoek.Dit'laatstegebeurtreedshierendaar.
4.Aaneentoevalligekeuzederproefplekkenwerddevoorkeurgegeven
bovenuitzoekenopbepaaldekenmerken.Hetgrotevoordeelvande
eerstgenoemdewerkwijzeis,dateentoevallige steekproefuitde
Nederlandselandbouwgegevenskanverschaffen,dieookstatistisch
waardevolzijn.
5.Aanbevolenwerdtebeginnenmet4000proefplekken,gerangschiktin
133"nesten"meteenstraalvan4kmenhierzoveelmogelijkalle
gegevensteverzamelen,dievoordeproductiviteitvanbelangzijn.
Dithoudtdusin:profielonderzoek,grondonderzoek,waterstandsopnemingen,gegevensbetreffendecultuurmethodenenbemesting,ziekten
enanderecalamiteiten.

-2Deproductiviteitzelvekanwordengemetendooroogstschattingen,
aangevuldmetbepalingendoorweging.DebotanischegraslandanalyseneemthierbijookAeenbelangrijkeplaatsin.
6.Betreffendedecontrolevandegrondwaterbeweging werdaanbevolen
degrondwaterstand 4xper jaaroptenemenenbovendienpernest
in3of4waterstandsbuizenwekelijks.
,-iBijhetopstellenvandezeaanbevelingenmeendendecommissies
tweeaspectengelijkelijktothunrechttelatenkomen,nl.:
a.Hetverkrijgenvanstatistischmateriaaloverdetoestandvande
landbouwgrondenenoverdecultuurmaatragelen.
b.Devraagnaardeinvloedvandebestudeerdefactorenopdeproductie.
Tenaanzienvandezelaatstevraagkwammentotdeslotsom,dat
hetproefveldonderzoek,waarbijbepaaldefactorenwerdengeïsoleerd,
.aanvullingbehoeftmeteenandertypeonderzoek,datuitgaatvanhet
gehelecomplexvanfactoren,waardoorenerzijdsdevolgorde inbelangrijkheidvangevaltotgevalkanblijkenenanderzijdsdestudieder
onderlingebeïnvloedingderfactoren (interactie)tothaarrechtkomt.
Voortswerdalsbelangrijkeoverwegingaangevoerd,datdevele
moeilijk ofnietopproefveldentevariërenfactoren (grondwaterstand,
physischebodemeigenschappen)bijeenproefplekkenonderzoekzeergoed
kunnenwordenbestudeerd.
Speciaalinteractiestussendezeenerzijdsendegemakkelijkte
beïnvloedenfactorenanderzijds,zijnvanenormpractischbelang.Een
dergelijkekennisvandezesamenhang leertonsimmersvooriederebodemgesteldheid deoptimalecultuurtoestandkennen.
. DEPRACTISCHEUITVOERING
Voorbereidingen
In1950iseenbegingemaaktmethetonderzoek.Dewerkwijzekan
inhetkortalsvolgtwordengeschetst.
Hetpersoneelbestonduit6veldassistenten,diedirectzijnaangesteld,terwijlindeloopvanhet jaareeningenieureneenadministratieveassistentzijntoegevoegd.
Develdassistentenwareninde2ehelftvan1949reedszoveelmogelijk opgeleid intaxatievangranen (waarbijdeAfd.Onderzoekvan
deCultuurtechnischeDienstgewaardeerdemedewerkingverleende)enin
botanischegraslandanalyse.Van15Januari1950afzijndeveldassistentenbegonnen omplekken,dievolgenstoevalopdetopografische
kaart1 :25.000warengekozen,optezoeken.Alsdezemeteenlandbouwperceelcorrespondeerden,werdhieropeenproefplekaangewezen.
Ditgebeurdeeveneensvolgenstoevalmetalsvoorbehoud,datdeplek
ophetooggelijkmatigmoestzijn.Voorpunten,diemoestenvervallen,
isvolgenseendaartoevastgesteld voorschrift opkorteafstandoen
anderperceelgekozen.Puntenmiddeninstedenofbossenzijngeheel
vervallen.
Bijhetopzoekenvandezepercelenisveelgeprofiteerdvande
plaatselijkekennisderrayon-assistentenvandeVoorlichtingsdienst,
dieinhetalgemeenookkondenzorgen,datdegebruikervanhetperceelbekendwerd.
Eenvragenlijstbetreffende devoorgeschiedenisvanhetperceel
(het"A-formulier")isinhetalgemeenookdoorderayonassistenten
metdeboeringevuld.Debereidwilligheid vandeboerenomonsophet
bedrijftoetelatenengegevensteverstrekken,wasinhetalgemeen
zeergroot.DitisstelliggrotendeelstedankenaandedoordeVoorlichtingsdienst gekweekte "goodwill".VandezijdevanhetC.I.L.0.is

-3indezeperiodehetonderzoekzoveelmogelijkgepopulariseerd doorde
landbouwpers,eenradiovoordracht enhetopruimeschaalverspreiden
vantoelichtingenaanmedewerkers.
InAprilenMeizijninallenesten3à4waterstandsbuizengeplaatstomwekelijksoptenemen.
Ditgeschiedde omdehydrologische toestandvandenestentebestuderenenomnategaanofuiteenplaatselijkbeperktaantalmetingendeschommelingenvandewaterstand opdeproefplekkenkunnen
wordenafgeleid.
Degraslandtaxaties
BeginMei'isbegonnenmetdegraslandtaxaties.Dezebestondenuit
eenbotanischeanalyseinhetveld,waarbijeenschattingwordtgegevenvanhetgewichtspercentage,waarmeedesoortenvoorkomenen.voorts
eentypering,berustende ophetfrequentiepercentage,waarmeeeensoort
voorkomt.Degraslandtaxatieszijnvoortgezettotdiepinhetnajaar.
Denattezomerhielponshierbij,opverdroogdepercelenwordtdit
werknatuurlijk sterkbemoeilijkt.
Detaxatiesvanakkerbouwgewassen
DegraantaxatieszijnbijnageheelinJuliverrichtnaeenoefenperiode indelaatsteweckvanJunimetrogge.Demethodewasinbeginselgelijkaandie,welkebeschrevenisdoorIrW.C.Visseren
medewerkersindeserie"landbouwvoorlichting"nr.2.
Dewaterstandsopnemingen
Doordegrotemoeilijkheden,diehetvervoeropleverde,bleven
deopnemingenopdeproefplekbeperkttotveelaltwee,vaakzelfs
slechtseengegevenperproefplek.
Hetplan,ompernestenkelewaterstandsbuizenwekelijkstelaten
opmeten,bleekgoeduitvoerbaar.Hetbleekindemeestegevallengemakkelijk omhiervoorvrijwilligemedewerkerstevindenbijdeVoorlichtingsdienst enzi^Gconnecties.Ditwerkontmoetbijdeboeren
groeiendeinteresse.
Hetbleektotonzevoldoening,datdehydrologische toestandper
nestindenregelhomogenerwas (althansin1950)danwijhaddendurvenhopen.Ditimpliceert,dathetinderdaad indemeestegevallen
mogelijkblijktomdegangvanhetgrondwater opeenproefplekmetbehulpvanenkelesteekproevendoorvergelijkingmetdegeregeldopgenomenbuizentekarakteriseren.
Voortsbleekhetmogelijk omdevormvandewaterstandscurvente
herleidentotenkeletypen,hetgeenhetoverzichtzeervergemakkelijkt.
EenstatistischoverzichtvandeliggingderNederlandselandbouwpercelent.o.v.zomer-enwinterpeilisinvoorbereiding.
Hetgrondonderzoek
Van1Augustus1950afhebbendeveldassistentenallebezochte
percelenbemonsterd.Indemaand Octoberisderestbehandeld,zodat
tegenheteindevan1950vrijwelallemonstersbijhetBedrijfslaboratoriuminOosterbeekwareningezonden.
De'profielbeschrijving
Dezegeschiedde inhetvoorjaarvan1951.Tevenswardende
percelen ingedeeldvolgensbodemtypenaarderichtlijnen,diedoor
deRijkslandbouwoonsulentvoorBodemaangelegenhedeninsamenwerking
metdeStichtingvoorBodemkarteringzijnontworpentenbehoevevan
hetgrondonderzoek.

-4Hetverzamelenvangegevensoverdecultuurmaatregelen
Eendeelvandezegegevenskantijdensdetaxatievanhetgewas
wordengenoteerd,b.v.rijenafstand enzaaidieptebijgranen.Demeeste
vragenechtermoetenaan,deboerwordengesteld.Hiertoezijnvragenlijstenontworpen,nl.een,betreffendedevoorgeschiedenisvanhet
perceel (A-formulier)eneenbetreffendedebehandelingvaneenbepaaldgewasineenbepaald jaar(B-formulier).
SamenwerkingmetdeVoorlichtingsdienst
Bijhetverkrijgenvan,dezegegevensisveelhulpondervondenvan
deVoorlichtingsdienst.Ineengevalkonhiervoorgenerleihulpworden
verkregen,zodatdebetreffendeveldassistentzelfalleboerenmoest
bezoeken.Inenkeleanderegevallen,waareenrayon-assistenttoevalligmetveelproefplekkenkreegtemaken,iseenaantalboerenaangezochtomzelfstandigdebetreffendevragenlijsten"intevullen.Wanneerhierbijopdepersoon wordtgelet,iserzekereenredelijke
kansopeenbevredigendewerkwijze.
IneenaantalconsulentschappenwaseenleraarvanhetmiddelbarelandbouwonderwijsinoverlegmetdeRijkslandbouwconsulentbereid omhulpteverlenenbijinvullingvanvragenlijstenenschattingswerk.Ditheeftuitstekendvoldaanenwijwillengaarnehierbijde
HerenIrR.VeenstrateSchagen,IrJ.Th.SmedingteMeppel,IrH.
lolkemateEmmen,IrD.J.BruggemanteEmmen,IrN.O.Rookmakerte
Veendam,IrE.BolleteCuijkdankzeggenvoorhunmedewerking.
Deoorspronkelijkeopzetwas,datvanhetpersoneelvandeVoorlichtingsdienstdehoofdassistentenAkker-enWeidebouwzoudenworden
uitgenodigd omdetaxatiesmeetemaken,resp.vanbouwlandgewassen
engrasland.
Enerzijdszijndeta^atiemethodenvoordezeassistentenvoorhet
eigenwerkvanbelang,terwijlanderzijdshunplaatselijke ervaring
konwordenovergedragenaandeassistentenvanhetC.I.L.Q.
Bijdegraslandtaxaties iserinderdaadveelnuttigesamenwerking
geweest,maarindeakkerbouwsectorlietdezetewensen over. Het
enormetempo,waarindegraantaxatiesmoestenwordenverrichtenenkeleandere oorzakenhebbenhiertoebijgedragen.Hetisteverwachten,
dateenvolgend jaar,numeerervaringisverkregenenkalmergewerkt
kanwordendoorbetervervoer,dezesamenwerking inde juistebanen
wordtgeleid.Wijhopen,datdezeeerstemededelingendevoordrachten,dieerindiverseconsulentschappenoverhetonderzoekzijngehouden,hiertoemogenbijdragen.
DeorganisatievanhetwerkbinnenhetC.I.L.0.
Hoeweldeterm "Productie-Niveau-Onderzoek"bijdeVoorlichtingsdienstendeInstitutenenigebekendheidheeftverkregen,ishiervoor
tochindeorganisatievanhetC.I.L.O.geenafzonderlijkeafdeling
ofonderafdelinggesticht.Dewerkzaamhedenzijnondergebracht,enerzijds,bijdeAfdelingWeide-enVoederbouw,anderzijdsbijdeAfdeling
Akkerbouw.
IndeAfdelingWeide-enVoederbouwisondersupervisievanhet
hoofdvandeafdeling,IrM.L. 'tHart,hetonderzoekgeleiddoor
IrTh.A.deBoer,terwijlinenigegevallenIrJ.G.P,DirvenenH.G.
H.Meyersmedewerkingverleenden.
BijdeAfdelingAkkerbouwwaseveneensdesupervisiebijhet
hoofdderafdeling,DrW.H,vanDobben,endezeheefttevens,metIr
M.M.deLint,hetonderzoekgeleid.
DeveldwerkzaamhedenzijninhoofdzaakverrichtdoordeassistentenM.Draisma,J.Holstein,C.P.J,vanIwaarden,W.D.Jagtenberg,
J,KoopmansenA.Voogd.Dezehebbenzichvanditwerk,datdikwijls
zwaarwas,metgrotetoewijdinggekweten.Zijhebbenookenigemedewerkingverleendbijhetuitwerkendergegevens,dochhetrekenwerkis

-5voornamelijkgeschieddoorandereaanhetC.I.I.O.verbondenpersonen.
BijhetoplossenvanstatistischeproblemenzijndoorG.C.J.F.Fielen
enC.Lugtwaardevollegegevensverstrekt.
Deverslaggeving
""" Dezehiernavolgendebewerkingenvormentezamengeenszinseen
eenheid,zo zijnslechtsdeeerstediegereedkwamen.Voortszijnze
bijnageheelvanstatistischeaard,zodatdeanalysevandewaargenomenopbrengstennognietaanbodkomt.
Dehoofdstukken opblz.9 en15,betreffendedeopbrengstenop
bouwlandenderesultatenvanhetbotanischegraslandonderzoekin1950,
zijnontleend aandoordeveldassistentenvanhetProductie-NiveauOnderzoekverzameldegegevens.Hethoofdstuk opblz.33omvatderesultatenvandegrondwaterstandsopnemingenin1950,diedoorvelemedewerkerszijnverricht.
Vandeoverigehoofdstukkenishetcijfermateriaalontleendaan
devragenlijstenbetreffende desituatieendevoorgeschiedenisvan
hetperceel (A-formulier).Zezijnverstrektdoordegrondgebruikers,
vaakinsamenwerkingmetrayon-assistenten,
Depercelen,waaraanhotonderzoekgeschiedt,zijngelegenin
"nesten",gebiedenmeteenstraalvan4km,waarvandecentravolgens
toevalzijngekozen.Binnendenestenzijn33percelengekozenvolgenseenschema,datalszodanig ookweereentoevalligeliggingheeft.
Desituatieendenummeringvandenestenzijnweergegevenopbijgaand
kaartje.
Bijdebewerkingdercijfersiseenindelinggebruikt,berustend
opdebekende("oude")indelinginlandbouwgebieden.Echterzijnuit
dezelandbouwgebiedenindenregelietsgroteredistrictensamengesteld,die,genummerdvanI-XXVI,zijnaangegeveninhetkaartjeen
inhethieropvolgendeoverzicht.
DewndDirecteurvanhet
CentraalInstituutvoor
IandbouwkundigOnderzoek,

Ir
"Wageningen,September1951

Wind

-6HETPROCENTUEELAANDEEL-VANBOUW-EN GRASLANDINNEDERLAND(1950)
(SamengestelddoorLrW.H.vanDobben)

IntabelIzijndezecijfersweergegeven,berekenduitdeaantallengevallen,dieeveneenszijnvermeld.Tervergelijkingzijnde
cijfersvanhetCentraalBureauvoordeStatistiekweergegeven.Het
isnatuurlijkeeninteressanteproefopdesomomdeinonzesteekproefverkregenverhoudingentevergelijkenmetofficiëlecijfers.
Deaanduiding"gewogengemiddelde"onderaantabel-Iwilslechts
zeggen,datbijhetmiddelenvaniedercijfereengewichtistoegekendevenredigaanhetoppervlak vanhetbetreffendedistrict.YfenneerwijdealdusvoorgeheelNederlandverkregencijfersvergelijken,
blijktdeovereensteramingmatigtezijn.TerwijlhetC.B.S.4-1.5 %
bouwlandberekent,komt onzesteekproef op45%.Bezienwijdedistrictenapart,danblijktvrijweloverdegehele liniedesteekproefwat
meerbouwland opteleverendands C.B.S.cijfers.Hetsterkstis
dezetendentie inDrente,BrabantenLimburgenvoortsindeakkerbouwstrekenopzeeklei.
InDrente (zandgebied)ishetzeergroteverschil (48.1 %bouwlandtegen38.9 %officieel)welteverklarendoorhetfeit,datde
nestentoevalligmeerinhet Oostenvandeprovincieliggen,waar
meerakkerbouwisdaninhetWesten.Ookin
Ïïest-Brabant
heefthet
toevalweleendergelijkeinvloedgehad,maarmenzouverwachten,dat
ditweergecompenseerd zouwordendoortoevalligetegengesteldeafwijkingeninandererichting.
Hetfeit,datditniotvollediggeschiedt,zodat^dusdegemiddeldecijfersvanhetgehelelandafwijkenvandeofficiëlegegevens,
kanmendusopvattenôlseenaanwijzing,datdeomvangvandesteekproefnietgrootgenoegisonoendergelijkeafwijkinguittesluiten.
Het'anderealternatiefisdeveronderstelling,datindeofficiëlecijferseendeelvanhetbouwlandalsgraslandisgerekend.Bij
hetProductie-Niveau-Onderzoek isdezemogelijkheidweluitgesloten.
Sinds1948wordendekunstweidenindeofficiëlecijfersbijgrasland
gerekendenditheeftdemogelijkheid totmisverstand ongetwijfeld
verminderd,zodathetniet ergwaarschijnlijkis,daterveelbouwlandabusievelijkbijgraslandwordtingedeeld.
Binnendecategoriegrasland onderscheidthetC.B.S.thans:
blijvendgraslandvan5jaarenouder
blijvendgrasland jongerdan5jaar
ku£s1»
weide.
Hetblijktechter,datdetweelaatstegroepenindepraktijk
niet^cherpwordenonderscheiden,zodatmenzebeterkansamenvoegen
toteengroepgrasland jongerdan5jaar.
DezegroepomvatinhetP.N.-Onderzoek in1950 8-3 %vanalle
landbouwgrond;indeC.B.S.-cijfersechterslechts6.4 %.Ditisrelatiefdegrootsteafwijking,dievoorkomt;hetkomthieropneer,
datdesteekproef20 %meer jonggraslandaanweesdandeofficiële
gegevens!InvrijwelalledistrictenblijkendeC.B.S.-cijferslager
teliggen,zodathiervoormoeilijkhettoevalverantwoordelijkkan
wordengesteld.
Wijzijninditgevaleerdergeneigd aantenemen,datdeC.B.S.cijferstelaagzijnenwelomdevolgenderedenen:
VoorMei1950geefthetC.B.S.voorgraslandtotaal1.317.810ha.

-7VoorMei1945wordtopgegeven1.118.666hablijvendgrasland, jongen
oud.Omdetotale oppervlaktegrasland teverkrijgen,moethierbij
gevoegdworden"dekunstweide.Hieroverbestondentoengeengegevens,
maarwijkunnenhetoppervlak schatten ophoogstens20.000ha.Yfij
krijgendusvoorgraslandtotaal:
Mei1950
1.317.810ha
Mei1945
1.138.666"
Hetverschilbedraagt

179.144ha

ErwasdusinMei1950179.144hagraslandmeerdaninMei1945
enditmoetdangraslandgeweestzijn, jongerdan5jaar.
Degroteinzaai-campagnenadeoorlogisdanooknaMei1945"begonnen.ïTuisditcijferzekernogietstelaag,wantnatuurlijkis
erooknaMei1945nogwelietsvanhetgrasland,datopdiedatumin
destatistiekvoorkwam,gescheurdennieuwingezaaid.Inwerkelijkheid
kandusdecategorie "jongerdan5jaar"inMei1950weinigbeneden
de200.000hagelegenhebben. ^
HetC.B.S.-cijfervoordeze'categorie("jongblijvend"plus
"kunstweide")isechter slechts144.000haïDe8.3 %, ontleendaan
hetProductie-Biveau-Onderzoek,komtneerop187.000ha.Ditisdus
waarschijnlijkdichterbijdewaarheid.
DelagecijfersvanhetC.B.S.zijnwellichtaldusteverklaren,
datgrasland,kortnaMei1945ingezaaid,in1950veelalwerdopgegevenindecategorie "5jaarofouder",terwijlvoordeP.ïï.0.-perceleneenenanderpreciesisuitgezocht.
Nadrukkelijkmoethierbijwordenvermeld,dathetC.B.S.,blijkenshierovergevoerde correspondentie,eengeheelandereverklaring
geeftvoorhetgesignaleerdegebrek aanovereenstemmingbinnenhaar
cijfers.
VolgenshetC.B.S..ishaaropgavegraslandvanMei1945veelte
laag.Ditisenerzijdstoeteschrijvenaandetoengevolgdeteltechniek,dieca.4.500halosverpaohthooilandbuitenbeschouwinglist.De
voornaamste oorzaakvandetelageopgave1945zouechterzijn,datca.
43.000hablijvend grasland,"welkedooroorlogsomstandighedentijdelijkbuitenbedrijfwarengesteld (enderhalvenietwarenmedegeteld)}
na1945geleidelijk aanweerindetelling zijnopgenomen.Hetbetreft
hiernietgrasland,hetwelk nieuwwerd ingezaaid,dochblijvendgrasland,hetwelktijdelijkbuitengebruikwasgesteldenwaarvandezode
wasbehoudengebleven" (geciteerduit eenbriefvandeDirecteur-GeneraalvandeStatistiekvan29Augustus 195D.

-8DBLIGGINGVANHETBOUW-ENGRASLAND
TENOPZICHTEVANDEBOERDERIJ
(SamengestelddoorDrW.H.vanDobben)

Deafstandenhebbenbetrekking ophettraject,datmenmeteen
wagenmoetafleggen omvandeboerderijtothetperceelterijden,He
blijkt,datdegemiddeldewaardenvoordezeafstand overheelNederlandmeestalindeordevan1kmliggenenhierdikwijlsbovenkomen.
Indetabellenzijndecijfersdistrictsgewijegegevenvoorbouwland
enoudgraslandapart.Alsregelzijndegemiddeldeafstandenvoor
graslandgroter.Eenuitzonderinghieropvormt- deNoordelijkeklei,
waarmenopbedrijvenmet overwegend akkerbouwdikwijlseenperceel
graslandvlakbijdeboerderijheeftliggenenhetlossgebiedin
Zuid-Limburg,waarhetgrasland (metofzondervruchtbomen)veelal
inhetdalbijdeboerderijligt.
Overaleldersligthetgraslandgemiddeldverderweg,hetgeen
samenhangtmetdehoogteligging;oplage,slechtontwaterdegronden
zondermenselijkebewoningvindtmeneerdergraslanddanbouwland.
Zeer grootisditverschilvooralinDrente (bouwlandgem.
1.280km,grasland2.050km).
Bezietmendecijfersalsgeheelalsmaatvoordeverkaveling,
danblijktdeze,watdezeekleibetreft,,-etuigodelagecijfers,het
gunstigst indeNoordelijkebouwstreek vanGroningenendeNoordHollandsebouwpolders.
Noord-ErieslandisveelmindergunstigdanNoord-Groningenen
hetZuid-WestelijkkleigebiedvanNederlandvaltalsgeheelnietmee.
Ditlaatstegebiedblijktnietgunstigerdanhétrivierkleigebied,
waardegemiddeldeliggingt.o.v.hetbedrijf ooktamelijkverboven
de1kmligt.
Hetenigelandbouwgebied,waardeverkavelingduidelijknog
slechteris,vindenwijopdeZuidelijke zandgronden,waardevele
eenzameontginningenduidelijkindecijferstotuitdrukkingkomen.
Hierligt12 % van hetgraslandverderdan4kmvanhetbedrijf,dus
gemiddeldminstenseenuurrijden;het rivierkleigebied endeZuidwestelijkeakkerbouwstrekenkomenhierookheeldichtbij.
InhetNoordelijkezandgebied vallenvooralDrenteenhetOverijsselsweidegebied (omgevingStaphorst)opdoorhogecijfers.Zeer
goedkomtYfesterwoldevoordendag.DeVeenkoloniënvallentegen.De
langgestrektevormvandobedrijvenleidthiertotgroteafstanden.
Gunstigecijfersvertonendezandgrondeninhetmiddendeslands,
vooraldeGraafschapinhetZuidenvanOverijssel.Hierzijndebedrijvenbeterafgerond daneldersopdezandgrondenendeboerderijen
vertoneneengunstige spreiding overdecultuurgrond.Met 63 %vande
bouwlandpercelenbinnen250mligtdelaatstgenoemde streeknietver
vandeidealeverkavelingvansommigeNoord-Hollandsebouwpolders.
Indeweidegebieden opklei-enveengrondblijktdegroep kleiweide-Noordhetbestverkaveldtezijn.•Veenweide-Noord,datookhet
lagemiddenvanFriesland omvat,heeftveelhogerecijfers.DeWestelijkeweidestrekenkomenookindezelfdeorde,metweinigverschil
tussenkleienveen.Delanggestrektevormvandepercelenenbedrij-venlaathierzijninvloedgelden.
Hetisopmerkelijk,datdebouwlandpercelenindegraslandgebieden,wathunliggingt.o.v.deboerderijbetreft,nietvanhetgemiddeldeafwijken,m.a.w.erwordenevengoedpercelendichtbijalsveraf
gescheurd.

-, 9 DE OPBRENGSTEN VAN DE AKKERBOUWGEWASSEN IN 1950
(Samengesteld door Dr W.H. van Dobben en I r M.M, de l i n t )

Inleiding
Deze opbrengstenzijn,watdehakvruchtenbetreft,bepaalddoor
eenaantalplantenvandeproefplekterooienentewegen.Naderebijzonderhedenhierovervindtmenvermeld onderdebetreffendegewassen.
Bijdegranenwerdeengeheelanderemethodetoegepast,nl.eentaxatie, waarbijhetgewaseencijferwordtgegevenineenschaal0-100.
Ditcijferkomttotstanddoordedichtheidvanstandendeaarontwikkelingbeideeencijfertegeventussen0en10,waarnadezeworden
vermenigvuldigd.
Deomrekeningvandittaxatiecijferinopbrengsten(uitgedrukt
inkgperha),blijktalleenmogelijktezijn doorineenaantalgevallenvangetaxeerdegewassendezeopbrengstflooroogstenenweging
tebepalen,zodatdesamenhangtussenpuntenschaalenwerkelijkeopbrengstaanhetlichtkomt.Dezemethodeisafgeleidvandeinmededelingnr.2vandeserieLandbouwvoorlichting ("Taxatievangewassen")
beschrevene,waardetaxatiecijferswordenbetrokkenopeen'ideale"
opbrengst (bijroggeb,v.4500kg/ha). Dedooronsgevolgdemethode^
welkedusberust opeenvergelijkingvantaxatiesenwegingenvoor
eenaantalgevallen,brengtookzijnmoeilijkhedenmede.
Desamenhangtussentaxatiecijferenopbrengstblijktindividueelvoordetaxateursteverschillen.Dezemoeilijkheidiswelte
overbruggen,maarernstigerishetfeit,datookeentaxateurniet
steedsindezelfde schaalschat.Ditbezwaargeldtvooral,wanneer
deschattingenovereenvrijlangeperiodemoetenwordenverdeeld.Bij
deAroggetaxatiesisgeprobeerd ditbezwaarteondervangendoorconsole-schattingen,waarbijeenaantal,opverschillendedagendoor
eenpersoongetaxeerdepercelen,gelijktijdig is herschatdooreen
ander.Hetontwikkelenvangoedetaxatiemethodeniseenonderzoekop
zichzelf.Wijstaanhiernogslechtsaaneenbegin.Inverschillende
landenistegenwoordigbelangstelling voordezemethodenalshulpmiddelbijlandbouwkundig onderzoek.
Voortskomtdevraagaandeorde,hoedeverhouding istussende
opbrengst opeenproefplekendievaneengeheelperceel.Deproefplekligtsteedsenkelemvandekantennietopeenwendakker,zodat
hetvermoedenrijst,datmensystematischietstehooguitkomtbij
eenvoudig omrekenenvanproefplekopgemetenmaat.
Voorsuikerbietenisditreedsdooronderzoekvanhet Instituut
voorRationeleSuikerproductievastgesteld.Voorgranenenaardappelenishierovergeenervaringbeschikbaar.
Alsslotsommoetenwijdusvooropstellen,datdein1950verzameldegegevensvoordeonderlingerangordederproefplekkenredelijk
bruikbaarschijnen(voorhakvruchtenmeerdanvoorgranen,waarde
persoonlijkefactoreengrotereinvloedheeft), maardatdeomrekening
opabsolute cijfersmetgrotevoorzichtigheidmoetwordengeïnterpreteerd.Pasnavoortgezette studiedertaxatiemethodenzalmetmeer
zekerheid eenoordeeloverhettotaleopbrengstniveauuithetonderzoekkunnenvoortvloeien.

-10GRANEN(zietabelIV)
Rogge
OnderaantabelIVisdeschattingvoorgeheelNederlandvergelekenmetdedefinitievecijfersvanhetC.B.S.enhetverschilisin
ditgevalverrassendgering!
Bijhetdistrictsgewijsrangschikkenvanonzegegevensmerken
wijop,datnatuurlijk slechtswaardekanwordengehechtaangegevens
betreffende diedistricten,waarbinneneenbehoorlijk aantalschattingenviel.
Uitdespreiding,welke detaxatiecijfersvoorrogge overhetgehelelandvertonen,isberekônd,dateengemiddeldevan25taxaties
eenmiddelbareà^tarijkingvertoont,welke ongeveerovereenkomtmet
100kg/ha.Ditgeeftonsenigideevanhetaantalgevallen,waarover
menmoetbeschikkenomeenredelijkbetrouwbaargemiddeldeteverkrijgenvaneendistrict.Voorderogge-opbrengstenheeftdusalleeneen
vergelijkingzinvandedistrictenopzandgrondmeteenbehoorlijk
aandeelbouwland.
Wijziendan,datWesterwoldeendeVeenkoloniënbovenaanstaan;
dezeliggenaanmerkelijkbovendeDrentsezandgronden.OokZuidOverijsselendeGraafschapvertonenhogecijfers.DeZuidelijkezandgrondenliggenhetlaagst.Dezeverhouding lijktwelinovereenstemmingmetdealgemeneindruk.Wijkunnenonzedistrictennietvergelijkenmetgeg evensvan het C.B.S., wclechterd©provincies.
C.B.S.
Groningen
Drente
Gelderland
N.-Brabant

25O3
2314
2466
2309

P.N.0.
272O
24OO
242O
2200

aantalproefplekken
30
62
36
97

Indebeidegroepencijferszitonmiskenbaardezelfdetendentie,
zijhet,datdeC.B.S,-eijfersmeernivelleringvertonen.
Haver
Voorafmoetwordenopgemerkt,datdeherleidingvandetaxatiecijferstotkg/habijhaverin1950veelmindergoedgefundeerdwas
danbijrogge.Deomrekeningheeftplaatsgehadaandehandvaneen
kleinaantaltaxatiesopproefvelden,waarbijduseencorresponderende
opgaveomtrentdegewogenopbrengstkonwordenverkregen.Deabsolute
cijfershebbendientengevolge eengeringebetrouwbaarheid.
VoorNederlandwerdeengemiddeldeopbrengstberekendvan3010
kg/ha,terwijlhetC.B.S.2706kg/hageeft.Bijvergelijkingvande
districtenkomendeGroningerkleigrondenbovenaanmetbijna4000
kg/ha.Deoverigekleigronden (weinigwaarnemingen)liggenduidelijk
lager.Opderivierkleikunnende13getaxeerdepercelengemiddeld
de3000kgniethalen,de7percelen oplossliggenookindieorde.
Opdelichtegronden staandeVeenkoloniënbovenaanmet3440kg/ha.De
3perceleninWesterwoldegevenhetzelfdebeeld.DeDrentsezandgrondenmet 3120kg/ha staanhierbijachter.InZuidelijk Overijsselen
deGraafschap,diebijderoggetegenoverdeanderezandgrondeneen
goed figuurmaakten,schijnenookdehaveropbrengstenwatbeter
(slechts10waarnemingen).
Eenbehoorlijk aantalwaarnemingenstamt tenslottevande
BrabantseenLimburgsezandgronden,dieverrewegdelaagst©haveropbrengstenvangeheelNederland schijnentehebben.
EenvergelijkingmethetC.B.S,ishierookweerprovinciegewijs
mogelijk.

- 11 C.B.S.Groningen
Drente
Gelderland
JT.-Brabant
Limburg

3403
2947
2569
2075
2300

P.N.0. aantalproefplekken
3700
36
3280
35
3210
17
2640
42
2190
27

Deovereenstemmingtussenbeidegroepenismindergoeddanbij
rogge.Derangordeisweldezelfde,behalveindeverhoudingtussen
BrabantenLimburg.
Tarwe
Deherleidingvande taxatiecijfersvanditgewastotkg/haberust openkelewaarnemingenopproefveldenenoptaxatievannaderhandgeoogsteengewogenopbrengstenvaneenaantalproefplekkenop
Walcheren,dieineenonderzoekwarenbetrokkenonderleidingvan
IrC.vandenBerg (landbouwproefstationenBodemkundig Instituut
T.N.O.,Groningen).
Hetaantalwaarnemingenaanzomertarweisgering.Hotniveauvan
dezonertarwe-opbrengstlag,evenalsbijdeopgavevanhetC.B.S.,
+900kg/habenedendatvandewintertarwe.Zowelbijzomer-als
wintertarwe ligtdeschattingvanhetP.N.O.4à*500kg/habovendie
vanhetC.B.S., hetgrootsteverschilvanallegranen.Huligthet
C.B.S.-eijfervoortarwewelopvallend laag.Opdeinterprovinciale
veldproevenbedroegdegemiddelde opbrengstvandepraktijkrassen
AlbaenStaringin1950+4400kg/ha.Alswijinaanmerkingnemen,dat
detarwecultuuralsgeheelopeenpeilstaat,datnietzoverbeneden
dievaneengemiddeldproefveldligt,moethetlandelijkecijfervan
hetC.B.S.(3317kg/ha,n.b.meerdan1000kglager)onwaarschijnlijk
wordengenoemd.HetP.N.0.-gemiddelde(3750kg/ha)ligtvermoedelijk
dichterbijdewaarheid.Hierbijmoetbedachtworden,datdehuidige
prijsregelingvantarwebijkandragentoteenpessimistischesfeerin
deschattingscommissies.
Wanneerwijdedistrictenvergelijken,blijktdeT/estelijkezeekleihetenigetezijn,datvoldoendewaarnemingenomvatomaanhet
gemiddeldewaardetehechten.Ditligt220kgbovenhetlandsgemiddelde;deNoordelijkekleistrekenkomenhiermee ongeveerovereen.De11
waarnemingenindeN.0.Po3&erliggenopvallend laagenhebbenertoe
bijgedragenhetlandsgemiddeldetedrukken.Deextensievebedrijfsvoeringishiernogbemerkbaar.
Rivierkleienlossliggenongeveerbij3500kg/ha,deweinige
waarnemingenoplichtegrondliggenweerlager.
DeprovincialevergelijkingC.B.S.-P.I\T.0.geefthetvolgende:

Limburg
Groningen
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

C.B.S.
2781
2905
3369
3718
3744

P.ïï.0. aantalproefplekken
3370
19
3410
18
3700
27
3970
22
4200
36

Derangordeisinbeidegevallendezelfde,hetverschilinabsoluutniveauisnoghetgeringstinNoord-enZuid-Holland.
Zomergerst
Deherleidingvandetaxatiecijferstotkg/haisgeschiednaar
aanleidingvangetaxeerde engewogenopbrengstenvanhetreedsbij
tarwegenoemd proefplekkenonderzoek opWalcherenvanIrC,vanden
Berg.
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Het landsgemiddelde, 3660kg/ha,ligt ookhierweer boven,de
schatting vanhet C.B.S., nl. 300kg.Het voornaamste teeltgebied,
deYfestelijkeklei, ligt aanmerkelijk bovenhet landsgemiddelde met
4120kg/ha.In alle overige teeltgebieden ishet aantal waarnemingen
per district te gering om erlang bijstilte staan.
Een vergelijking van 3provincies geeft:
C,B,S,
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland

3203
3773
3904

P.N.0.
3450
4240
4090

aantalproefplekken
17
4

37

De ervaring,dat dezomergerst inZeeland hogere opbrengsten
levert daninNoord-Holland,wordt hier bevestigd.
Wintergerst
Het aantalwaarnemingen (21)istegering om aan eenvergelijking der teeltgebieden waarde tehechten.Het landelijk gemiddelde
komt vrijwel overeenmet datvahhet C.B.S.
HAKVRUCHTEN (zietabel V)
Suikerbieten
Zoalsreeds opgemerkt,berustenhier de taxaties opweging van
een aantal bieten;6rijtjes van 2m, gekozen over deproefplok volgens eendiagonaal,werden hiertoe gerooid.Uiteraard geschiedde dit
enige tijd voor de oogst,zodat de verkregen cijfers telaagzijn.
Indehierbijgeoogste bieten isdoormedewerking vanhet Instituut voor Rationele Suikerproductie teBergen opZoom het suikergehalte bepaald,waarnauit debeide verkregenwaarden,nl.bietgewicht
en -gehalte,deuiteindelijke opbrengst isberekend volgens demethode,
welke door DrvanG-innikenwordtaanbevolen (Mededelingen Instituut
voor Suikerbietenteelt,V-I935,blz. 167-234).Dehieruit berekende
schatting van degemiddelde opbrengst overhet gehele land bedraagt
5I.73Okg/ha,terwijlde definitieve raming vanhetC.B.S.40.610bedraagt,m.a.w.belangrijk minder.
Nuverkerenwijindit geval in degelukkige omstandigheid, dat
het Instituut voor Rationele Suikerproductie teBergen opZoom via de
industrie overgoede-gegevens enveel ervaring beschikt.Dit instituutberekende,aan dehand van de leveranties aandefabrieken en
een schatting vande elders verbruikte suikerbieten,voor 1951 eengemiddelde van +44,000kg/haD . Ditbetekent dus,dathet cijfer verkregen uit het productie-niveau-onderzoek waarschijnlijk ongeveer
15 %tehoog ligt.
-jj
Nu isuit onderzoekingen vanhet genoemde instituut ookgebleken,dat bij suikerbietenhet opbrengstniveau vaneen willekeurige
plek inhet perceel,maar niet opderand ofeenwendakker gelegen,
gemiddeld 6 %hoger ligt dandat vanhet geheleperceel.
Alswijdit inrekening brengen, komenwijtothet resultaat,
dat onze cijferstoch nog bijna 10 %liggenboven de ongetwijfeld goed
verantwoorde raming vanhet Instituut voor Rationele Suikerproductie.

1)Een enander berust opmondelinge mededelingen,waarvoor wijde
Directeur vanhet Instituut voor Rationele Suikerproductie dank
verschuldigd zijn.

-13Ditverschilmoetvermoedelijkwordentoegeschrevenaanhetfeit,-dat
bijonsonderzoekdebietenvoorzichtig zijnschoongemaakt;bijhet
tarrerenaandefabriekvalterveelmeeraf.
Eenvergelijkingvandeprovincialecijfersgeefthetvolgende:

Groningen
F.-Holland
Z.-Holland
Zeeland
F.-Brabant

0.B.S.
34080
40100
44430
45290
38420

P.N.0. aai atalproefplekken
44780
13
56220
13
57720
18
5204O
36
47670
18

Y/ijzien,datdeP.N.0.-cijfers,dieregionaaldoor3verschillendeassistentenwerdenverkregen,steedsveelhogerliggen.
Watderegionaleverschillenbetreft,dehogere opbrengstenvan
deWestelijkekl@igebieden,vergelekenmet Groningen,komenduidelijk
uit,alsmedehetachterblijvenvanNoord-Brabantt.o.v.Hollanden
Zeeland.IndeverhoudingtussenZuid-Holland (voornamelijkdeeilanden)enZeeland isgeenovereenstemming.
Voederbieten
Ookbijditgewaswerdhetcijferverkregendoorhetrooien§n
wegenvanbietenopeentijdstip,datinvelegevallenvrijvervoor
deoogstviel,b.v.inSeptember.Hiernaiseenzekerecorrectietoegepast,aandehandvaneengroeicurveverkregen,doordeopbrengsten
grafischuittezettentegendetijd.
Alsgemiddeldevandeproefplekkenwerdhiergevonden76.600
kg/ha.Wegensdeverwantschapmetdesuikerbietenendeovereenkomstigebemonsteringsmethode,kunnenwijdeveronderstellingwagen,dat
ookbijdevoederbietenhetP.N.0,-eijfer15 %ligtbovenhetniveau
vanhetInstituutvoorRationele Suikerproductie.Wijkomendanop
65^100kg/ha.HetC.B.S.geeft61.500kg/haenligtdandusslechts
5a6 %lager.Hettotaleaantaliswatkleinomeenvergelijkingper
provincie interessanttemaken.
WanneerwijdezandgebiedenindeNoordelijkeenZuidelijkeprovinciesvergelijken,krijgenwijhetvolgende:
gem.opbr.
Aantalproefplekken
C.B.S.
P.N.0.
65.000
60.000
Priesland,Groningen,Drente
16
90.000
60.000
Noord-Brabant,Limburg
18
Wijzienhier,dathetgroteverschilzitindecijfersvoorhet
Zuiden.Daarspeciaalzoudendebietenopbrengstenin1950doorde
schattingscommissies onderschatzijn!Alsditinderdaad zois-endus
decijfersvanhetP.N.0.deverhoudinggoedweergeven-ishetopmerkelijk,datdevoederbieten (opzandgrond)inhetZuiden,althans
ineen jaarmetvoldoendeneerslag,veelmeer opleverendaninhet
Noorden.Ditzoudaneenanalogievormenmetdesuikerbieten opkleigrond.
Aardappelen
Detaxatiesberustenopwegingvan10gemiddeldestammenper
proefplek (beoordeeldaandeloofontwikkeling)eneentellingvanhet
aantalstammen.Dezemethodeis,zoalsreedsopgemerkt,nietvoldoende
objectiefenzalwordenvervangendoorhetrooienvan20stammenvolgenstoeval.
Daardeypbrengstschattingvandeaardappelenopverschillende
tijdstippenvoordeoogçtplaatshad,werdentweegroeicurven,nl.
eenvoordevroegeeneenvoordelaterassen,bepaalddoordeopbrengstschattinguittezettentegendedatumvanschatten.Aande

-14handvandezegroeicurvenwerdendeopbrengstcorrectiesvastgesteld,
waarbijechter ookrekeningisgehoudenmetdematevanafstervenvan
hetloofbijdeopbrengstschatting.Dematevanafstervenwerdbeoordeeldineenschaalvan0-10.Deuiteindelijke opbrengstcorrectie
werdberekenddoordeuitdegroeicurveberekendecorrectietevermenigvuldigenmethetcijfervoordematevanafstervenenditproduct
tedelendoor10.Naarmatehetloofdusmeerafgestorvenwas,werdde
opbrengstcorrectiekleiner.
Bovengenoemde correctiemethodewerdbijgebrekaaneenbetere
toegepast,maarbevredigde onsniet,waaromnaareenanderemethode
gezochtwordt.MisschieniserinanalogiemetdedoorDrvanGinniken
voorsuikerbieten ontwikkelde omrekeningsmethode ietstebereikenmet
deknolopbrengst enhetzetmeelgehaltederknollen.
Uithetresultaatiseengemiddeldeaardappelopbrengst vande
proefplekkenberekendvan37.200kg/ha.Omditcijfervergelijkbaar
tenakenmetdatvanhetG.B.S.,moetenwijinaanmerkingnemen,dat
bijonzewegingendetotale opbrengst,afgezienvandemaat,isbetrokken,terwijlbijdeC.B.S.-cijfershet "kriel"nietisinbegrepen.
Alswehetpercentagekrielop15 %stellen,komenwijnaaftrekop
31.620kg/ha.DedefinitieveramingvanhetC.B.S.bedraagt24.400
kg/ha.Tussenbeidecijferszitduseenbredemarge,dieookniet
overbrugdkanwordendoor,vooromrekeningvanproefplek opgeheel
perceel,eenzekereaftrektoetepassen,Foalsdatbijsuikerbieten,
volgenshetInstituutvoorRationele Suikerproductie,moetgeschieden.
Wijzijngeneigdtotdeconclusie,datdeaardappelopbrengsten
in1950sterkzijnonderschat.Bijditalgemeenverbouwdegewasis
eenvergelijkingperprovinciegoedmogelijk.Dezeleverthetvolgende
op:
gein.opbrengst
C.B.S, /P.N.O.
Aantalproefplekken
^26200
38200
Groningen
42
18
24000
41200
Priesland
24100
^7300
Drente
53
11
26100
393OO
Overijssel
12
23300
34700
Gelderland
24200
36500
Utrecht
3
22300
34OOO
N.-Holland
11
27700
38800
Z.-Holland
19
25IOO
37100
Zeeland
21
217OO
354OO
N,-Brabant
22
226C0
33600Limburg
15
Naarmenziet,zijnderegionale schommelingenrelatiefnietzeer
belangrijk.Destemeervaltop,datdeonderlingeverhoudingder
provinciesgoedovereenstemt.
InbeidereeksenkomenGroningen,OverijsselenZuid-Hollandzeer
goedvoordendag,terwijlNoord-Holland,Gelderland,Noord-Brabanten
Limburghetlaagstliggen.Hetplaatselijkrassensortimentzalhier
medeinvloeduitoefenen.

-15DEVOORLOPIGERESULTATENVANDESCHATTINGEN
DERBOTANISCHE SAMENSTELLINGVANGRASLAND
(TamengestelädoorIrTh.A.deBoer)

Inleiding
Deproefplekkenopgraslandwerdenenigemalenperseizoenbezocht.
Hetvoornaamstedoelhiervanwas,naasthetverzamelenvaneengrondmonsterenhetbepalenvandewaterstand,hetvastleggenvandebotanischesamenstelling.Voorditlaatstewerdeensoortenlijstvandeop
deproefplekvoorkomendeplantensoortengemaakt.Vervolgenswerdhet
gewichtsaandeelvandeafzonderlijkesoortengeschat.Hierbijwerdzoveelmogelijkrekeninggehoudenmethetgroeiverloopderbetrokken
soortgedurendehetgroeiseizoen,waardoorenigszinshetbezwaarvan
eenaandetijdgebondenopnameondervangenwerd.Bovendiengafmen
aan,welkevoordetypering inaanmerkingkomendegrassoortenboven
hetvereistefrequentiepercentagekwamen,watduseenmaatisvoorde
verspreidingsdichtheid derbetrokkensoorten,eenmaat,dievooroverjarigeplantenstabiel.genoemdkanworden.Eenenanderwerdherhaaldelijkgecontroleerd,doordatdeassistenten,diemetdeopnamebelast
waren,gezamenlijkschattingendedenopproefvakkenindeomgevingvan
Wageningen.Vandezeproefvakkenwerdengeregeldmonstersgenomenvoor
hetmakenvaneenbotanischegewichtsanalyse inhet laboratorium.
Verderwerdgetrachttoteenproductiviteitsschatting tekomenin
eenschaalvan0-100.Dezecijferszullenechternoggetoetstmoeten
wordenaanproefvakken,waaropbrengstbepalingen zijnuitgevoerd,waarmedereedseenaanvangisgemaakt.
Uitdehierbovengenoemdebotanischegegevenswashetmogelijk,
metbehulpvandewaarderingscijfersderafzonderlijkeplanten,een
hoedanigheidsgraadteberekenen,zodatwijdefrequentieverdeling over
deverschillendehoedanigheidsgraadklassen vanhetgraslandperlandbouwgebiedkondennagaan.Hierdoorverkrijgtmenineenoogopslageen
beeldvan de botanischekwaliteitvanhetgrasland.Hetgeenhierboven
isaangegevengeldtalleenvoorgrasland,ouderdan10 jaar,waarbij
wijaannemen,datbovendezegrensdebotanische samenstellingongeveerinevenwicht ismethetcomplexvanmilieufactoren.Het jongere
graslandzullenwijafzonderlijkbeschouwen,waarbijwijechterdehoedanigheidsgraadnietalscriteriumvoordekwaliteitnemen.
Dehoedanigheidsgraadalleengeeftonsechterookbijhetoude
graslandgeeninzichtindeoorzaakvandebotanischekwaliteit.Een
graslandmeteenhoedanigheidsgraad vanb.v.4?kantedroogzijn,
dochooktenat,Inbe^degevallenkrijgengrassendeoverhand,die
eengeringeproductie ofvoederwaardehebben.Ditkomtviahunwaarderingscijferindehoedanigheidsgraad totuiting.Doornumetomschreven, juistgekozenvegetatie-eenhedentewerken,kunnenwehet
betrokkengrassenassortiment tennaastebij,wathungewichtsverhoudingenenfrequente soortenbetreft,aangeven.Doorkennisvandeecologiedezerplantensoortenkanmentevensglobaalietszeggenomtrent
demilieufactoren,diedevegetatie-eenheidbepaalden.
Overdeprincipesdezereenhedenwerdreedsietsgezegd inhet
Jaarverslag over1950vanhetC l .1.0.p,33.Wezullenerbijdebeschrijvingvanhetgraslandperdistrictnaderopingaan.
Hierbijzalmengeregeldkunnenopmerken,daterbinnendeze
vegetatieklassenvaakweereenonderverdelingvolgensbemestingstoestand,waterhuishouding ofpHgemaaktwordt.Menmoetdeklassendan
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invloedheeft,als"bepalendvoordeklasse isgenomen.Zoomvatb.v.
klasse11alhotgraslandvaneenmatigebemestingstoestand.Menkan
echternogeenonderverdelingmakennaardewaterhuishouding.De
uiterstenvallenerechterbuiten,omdatdenattegraslandenonder
klasse8vallenendebeslistdrogeonder6,AangeziendepHvoorhet
Nederlandsegraslandalsgeheelniettotdebelangrijkstefactoren
behoort,hebbenwedeze"alleenbijdeonderverdeling gebezigd,zodat
hijduswelaltijd aangegevenkanworden.Indetabelisditechter
nietgebeurd,wegevenhieralleendehoofdindeling.Indetekstzijn
weerwelgeregeldnaderopingegaan,waarditnodigwas.
TabolVila

Graslandklasse
District
NoordeLBouwstreek
Westel. Bouwstreek
Loss
Rivierklei
Kleiweide-Noord
Kleiweide-West
Veenweide-Noord
"Veenweide-West
Veenkoloniën
Overijssels Weidegebied
Zand-Noord
Zand-Midden
Zand-Zuid
Duinzand
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(I-V)
(VII)
(VIII)
(IX-X)
(XI)
(XII)
(XIII)
(XIV)
(XV)
(XIX)
(XVI-XVIII)
(XX-XXI)
(XXII-XXIII)

(xxiv-xxv)

1
10
1
4
2
1

2

3 5

42 23

24J32 3
46 7
33 3

14
10
25'
3 32
8
1 12

7
1 6
1 1
1 2
10 33

34
30
14
30
22
11
18
32
15
20

1
4

6

7
l
!

8 9 10 11 14 Aant.pero.
3
6

i

1 12 1
12 3
1 1 21
7i 3 30

4 18
1 32
29
2 37
20
1 9
2 30

•

i
i

28;
7!
361
2 21 111 3514
5 12 2 32 —
118
8
4 9
Ui;
3 7 | i 7i
3

25
28
15
24
41
1 53
20

38
71
28

2
2
1

3

193
74
100
121
127
14
46
198
91
98
30

Voordeindelingderdistrictenverwijzenwenaarblz.5onvolgende.Wezullenbijdebeschrijving vanhetgraslandmerkenhoewillekeurigvansamenstellingverschillendelandbouwgebieden zijn.Dit
druktzichsomsuitindeervoorkomendevegetatie-eenheden.Vooreen
volledigoverzichtderindehiernavolgendetekstbehandeldecijfers
zijverwezennaardetabellenVI,Vla,VIIonVila.
Beschrijving vanhetgraslandperdistrict
Noordelijkebouwstreok
Gemiddeld ishetoudegraslandhiervangoedekwaliteitmeteen
gem.hoedanigheidsgraad van7.2.Hiervanligt64 %boveneenhoedanigheidsgraadvan7.1,terwijlslechta3 %vanhetgraslandbotanischals
onvoldoendetekwalificerenis.Hetblijkt,dat75 %vanhetgrasland
totdevegetatie-eenhedenbehoort,waarhetEngelsraaigrasdetoonaangevende soortis.DitzijndegraslandklassenI,2en3,welkerespectievelijk eengewichtspercentage Engelsraaigrasvanmeerdan50 fa,
30-50 %en15-30%,gemiddeldgedurendehetgroeiseizoenbevatten.Juist
dezegrassoortisalswaardemetergenomen,omdathetintoenemendpercentageduidelijk opeengoedevruchtbaarheidstoestand engebruikals
weilandwijst.Alsbegeleidende soorten,dieookeenbelangrijkgewichtsaandeelkunnenvormen ? vallenruwbeemdgrasenfiorienop,terwijldewitteklaver,diesteedsfréquentais,
meestalmaareengering
gewichtspercentageuitmaakt,gemiddeld 5a7
%. Overhetalgemeenis
hetpercentageruwbeemdvandienaard,datwe
kunnensprekenvaneen
goedevochtvoorziening inditdistrict,voordegenoemdevegetatieeenheden.Welvielonsop,datindeklei-bouwstreekvanFriesland
nogaleensplantensoortenindusdanigehoeveelhedenoptraden,datze
indicatieskondenzijnvoorhetoptredenvantijdelijkedroogteperio-

-17den,daarnaastdezedroogte-indicaties ookhetruwbeemdgrashierover
hetalgemeennogvoldoendeaanwezigwas.
Naastdeze 75 %vanklasse1,2en3treedt18 %vanklasse11
op.Dezevegetatie-eenheidbevatnogeengeringpercentageEngelsraaigras (2-15 % ) . Hierbeginnenechtersoortenalskamgrasenreukgras
voortekomen,dieopeengeringerevruchtbaarheidwijzen.Y/evinden
hier ookmeerpercelenonder,diegehooidworden.Hierdoortreden
soortenalsbeemdlangbloemendravik op.Verdergeldthierwatdevochtigheidbetreft,hetzelfdealsbijklasse1,2en3-Bijnaallepercelenvanklasse11vindenwe inhetFriesegedeeltevandeNoordelijke
bouwstreek,terwijlhierookweerhetmeesteroodzwenkgrasenveldbeemdgrasvoorkomt,watzouwijzenophetfrequentervoorkomenvan
droogte.
Ophettotaleaantalpercelenvindenwe 5 %percelenmeteen
plantengroei,dieopeenpHindebuurtvan7wees,dusmetzgn.kalkindicatoren.
Hetgunstigebeeldvanhetblijvendgraslandinditdistrictzal
tedankenzijnaanhetveelvuldiggebruikalszuivereweideendeintensieveexploitatie.
Grasland jongerdan10 jaarisindeeigenlijkeNoordelijkebouwstreekteverwaarlozen,hetgaathieromeenperceel.RekenenweechterdeN.O.P.ooktothetgenoemdedistrict,danhebbenwedebeschikkingovergegevensvan14percelen.HetgemiddeldepercentageEngels
raaigrasishiervan43 %envanwitteklaver20 %}zodatwekunnen
zeggen,datdebotanische samenstellingnoggoedis.Ditzegtnogniets
vandeproductie.Dezebleekvolgensdevoorlopige schatting nl.
sterkuiteentelopen.
Westelijkebouwstreek
Degemiddeldehoedanighoidsgraadligthierbijnaeenhelepunt
lagerdanbijhetvorigedistrictenis6.3.Hiervanis62 %voldoende,
d.w.z.heefteenhoedanigheidsgraad boven6.1,terwijlhierreeds
10 %beslistonvoldoendeis.
Tochvindenwehiernog57 %vandepercelen,dieeenbegroeiing
dragen,behorendebijdevegetatieklassen1,2of3,terwijl32%
behoorttothetmatigetypevanklasse11.
HetverschiltenaanzienvanhetvorigedistrictvindtzijnoorzaakineengeringerpercentageEngelsraaigras,watresultoortineen
toenamevanhetpercentagematigegrassen,zoalsfiorienenwitbol.We
vondenhierop56 %vanhetaantalpercelenkalkindicatoren,waarvan
op7 %zelfsvaneenzeerduidelijke indicatiegesprokenkonworden
(Z.WTIcleigebiedvooral).
Devochtigheidstoestand isinditgebiednietzoregelmatig,We
vondengeregeld percelen,dieplantensoortenbevatten,wijzendeop
drogereperiodeninhetgroeiseizoen»vooralhetmiddengebied (nest
94en 95),terwijlerookpercelenzijn,dievochtigzijn.Opvallend
isook.hetgeregeld optredenvankweekalstyperende soort.Verder
krijgenwemeerhooilandsoorten alsdravikenwitbol,diekenmerkend
worden.
HetpercentageklaverisoverhetalgemeenhogerdanindeNoordelijkebouwstreekenligtgemiddeld opeen8a10 %.Hetrietzwenkgras
iseensoort,diehierooknogaleensoptreedt.Eriseengeringpercentage (8 %)vanklasse8tevinden.Ditzijnvochtigtotnattepercelen,waarinditgevalgekniktovoasonstaart,ruwbeemdgrasenbeemdlangbloemdeboventoonvoeren.Debemestingstoestandisduswelvoldoende.
Deoverigeklassenkomenineendergelijkgeringpercentagevoor,
datwedezehiernietbespreken.
Hetgrasland jongerdan10 jaarisbotanischvangeringerekwaliteitdanindeN.O.P.,watvoornamelijkdooreengeringerpercentage
goedegrassenenklaverkomt.HetpercentageEngelsraaigrasispractischgelijk,maartimotheeenbeemdlangbloemkomenveelmindervoor.
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vandit jongograslandligtopgrond,dioindooorloggeïnundeerd
was (b.v.nest97en102K OpWalcherenisditduidelijkafwijkend
door.geringerpercentageruwbeemdgrasenfiorien.
Loss
Degemiddeldehoedanigheidsgraad van6.3.komthierovereenmet
dievandeWestelijkebouwstreek.Hijisechtermeergeconcentreerd
indeklasse 6.1-7.0,watresulteertineengeringerpercentagepercelenmeteenhoedanigheidsgraadboven7.1,terwijldatbeneden 6.1
ongeveergelijkis.Dusminderuitblinkers.
Tochishetpercentagevandevegetatieklassen1, 2en3nietzo
verschillend,zelfsietshoger.Deoorzaakzalzijn:meergebruikals
weiland.Vanklasse 11komt29 %voor,waarroodzwenkgraseenbelangrijkesoortis.Raardebotanische samenstellingbeschouwd,isdevochtvoorziening overhetalgemeenwelinorde.
WatdepHbetreft,vondenwein69 %vanhetaantalpercelenindicatorenvooreenp_Homstreeks7.Wevindendanookvaaknaast
Engelsraaienruwbeemd,roodzwenk enkropaartyperend,waarbijroodzwenk ookinmassavanbelangkanzijn.Hetfiorienisechterooknog
steedseenbelangrijkmassabestanddeel.Rodeklavertreedt ookgeregeld op,dochisinmassameestalvangeenbelang.
Hetgrasland jongerdan10 jaarheeftgemiddeldmaar27%
Engelsraaigras.Degehelebotanische samenstellingisookongunstige!
danindebeidevoorgaand© gebieden.Gemiddeldkomtereenpercentagevan30aanmatigegrassenvoor.Hetpercentageklaverisniet
veelhogerdanbijhot oudegrasland.Vooralhetfiorienensomshet
roodzwenkgraszijnmethetonkruiddegene,diehetingezaaidemengsel
invrijgrotehoeveelheidkunnenbinnendringen.
Rivierklei
Degemiddeldehoedanigheidsgraad wijkthiernietveelafvandie
indeWestelijkebouwstreekenvande ló'ss.Ditisookmetdefrequentieoverdehoedanigheidsklassent.o.v,delossniethetgeval.Toch
zienwebijdevegetatieklassenwelenigverschilenweleenhoger
percentageinklasse11.Indezevrijsamengesteldevegetatie-eenheid
is37 %v a n hel;graslandderrivierkleiondertebrengen.Hierbij
komtveelgraslandmetkalkindicatorenvoor.Voorhethelegebied
vondenwe31 %derpercelenmeteenvrijhogepH,waarvan5 %metpHaanwijzingbovende7.
Opvallend isookweerhetgeregeld optredenvanroodzwenkgras,
zowelinklasse1,2,3els11.Hettreedt,ofincombinatiemetkropaarenfiorien,ofmetdezelaatstealleen,op.Defiorien,diewein
hetrivierengebiedvinden,isvaakeenintermediairevormmetstruisgras,vooralbijdecombinatiemetroodzwenkgras.Hetiseencombinatie,diehieropdroogtewijst.Meerstroomafwaarts inhetWestelijk
deelvandeBetuweendeWaardenvindenwewitbolvakereninmassa
belangrijker,evenalsreukgrasensomshondsstruisgras.Ditzijnde
armegraslandenderkommen.Hetpercentage onkruidkanhiertot30%
stijgen.Tochvindenweslechts1 %uitgesprokenarmofonbemestland
Terwijlernog6 %inklasse11zeeronvoldoendebemestis,isderesindezeklassematigtotonvoldoendebemest.Opvallend ishetmeerder«
optredenvandeweidedistelinhetrivierengebied,terwijlookde
scherpeboterbloem endepaardenbloemgemakkelijktevindenzijn.
Ongeveer10 %derpercelenwijstdoorzijnplantenbestandduidelijkopdroogteperioden.
Deverhoudingvan~hetslechtetothet.goedegraslandneemtinhe'
Westenvanhetrivierengebied toe.Menheefthierdanookmeerkomgrasland.Indelageuiterwaardenendekommenligtde12 %vanklass<
8,diemeesteenmatigetotvoldoendebemestingstoestandheeft,doch
Uenatis.Typischvoorhetrivierengebied isookhetgeregeldvoorkomenvankweek,datsomszelfsbelangrijkwordtinmassa,voorname-

-19lijkindeuiterwaardenenkommen.Bij2 %bepaalthetzelfshetvegetatietype (klasse10).Ookbeemdvosseïïsïaartbepaalt nogaleenshet
beeld,Hl.opnormaalvochthoudendehooilandenvankommenenuiterwaarden.Tochvaltditinprocententegen,bij 1 %ishetslechts
overheersend.Verderkomthijbij3 %derpercelennogalsbelangrijke
begeleidendesoortvoor.
EleiweidegebiedNoord
Degemiddeldehoedanigheidsgraadhiervanis6.8enkont àxsweermeer
ophetniveauvandie der Noordelijkebouwstreek.Defrequentieverdelingoverdeverschillendehoedanigheidsklassen geeftaan,dat78 %
vanhetgrasland voldoendeis,terwijlslechts3 %botanischbeslist
onvoldoendeis.
fatdeindelingnaarvegetatie-eenhedenbetreft,draagt 60^ %een
vegetatie-eenheidvanklasse1,2of5,watongeveermetdeWestelijkebouwstreek overeenkomt.Erkomtechtereenbelangrijkhogerpercentage indevochtigeklasse8voor,waarvan30 %ofongeveer4 %
vanhettotaalslechtbemestis.Derestismatigtotvoldoendebemestvolgensdebotanischesamenstelling.Dezevegetatie-eenheidkomt
echteralleeninnest17voorenligteigenlijkreedsopeengrondslag,diebetertotdeveenweidestreek gerekendzoukunnenworden.
Verdervaltop,datde20 %derpercelen,dietotklasse 11behoren,voorhetgrootstedeelalshooilandgebruiktworden.Hierzijn,
naastEngelsraaigrasenruwbeemdgras,vooraldravikenroodzwenkgras
belangrijke soorten.Ookkomternogeenklein aantal beemdvossenstaart-hooilandenvoor.
.Op3 %vanhetaantalpercelenwarenvoldoendekalkindicatoren
aanwezig,omtezeggen,datzebijnaneutraalvanpHzijn.
Overhetalgemeenisdevochtvoorziening voldoende,hoewelerop
veleperceleneenlichteindicatievandrogereperiodenbestaat,die
echterslechtstijdelijkis.
KleiweidegebiedWest
Degemiddeldehoedanigheidsgraad ishierslechts0,2eenheid
lagerdaninhetvoorgaandegebied,terwijl73 f°vanhotgraslandvoldoendeismeteenduidelijkeverschuivingvanhetzwaartepunteen
klasselager,nl.6.1-7.0..Ookiserietsmeermatigenonvoldoende
grasland.Gemiddeldgezien,iseenhogerpercentagematigegrassen
hiervandeoorzaakenwelvoornamelijkfiorien.Watdevegetatie-eenhedenbetreft,ishetgroteverschilmethetvoorgaandegebiedeen
hogerpercentagevandevochtigeklasse8,waarvantevenseenhoger
percentagematigtotvoldoendebemestis.Dezeklasse8komtalleen
voorinnest91en95.
Verdervaltookopeenhogerpercentage percelenmetkalkindicatoren,nl.17/£.
Bijdebeterbemestepercelenkomthetnogaleensvoor,dater
zoweldroogte-alsvochtindicatorenophetzelfdeperceelvoorkomen.
Wemoetenhierdenkenaaneenwisselendewaterhuishouding.
VeenweidegebiedNoord
Hierzienweeengeheelanderbeeldvandekwaliteitdergrasmat
alswetotnogtoekregen.Erisnunl.30 %onvoldoendetotslecht,
terwijl32 %matigtekwalificeren is.Degemiddeldehoedanigheidsgraadkomtdanookmaar op5.6.Deoorzaakhiervanistezoekenin
hetslechtegrasland,datweinhetlagemiddenvanPrieslandvinden.
Wenemendanookeengemiddeld percentage aanslechtegrassenvan
32 %waar.
Bekijkenwehoedeverdelingvanhetaantalpercelenoverdeverschillendevegetatiegroepen is,danvindenwe30 %bijklasse8,Dit
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of6 %alsbeslistslechtofohbemestistekwalificeren.Daarbijkomt
dannog5 %onbemestofslecht"bemestgrasland,datnietuitgesproken
natis.Tezamenis~"ditdusbijna10%nietofslechtbemesthooiland.
Bijdeandereklassenkomenooknogarmepercelenvoor,diealsbegeleidendegrassoortenhondsstruisgras,reukgrasofroodzwenkgrashebben.Bijelkaarisditnogeenprocent of18slechtbemestovergangsland.Vanklasse2en5vindenwetochnog22 %.Ditishetweiland
indenabijheid derboerderijen.Opvallendishierde 1 %metdroogteenvochtindicatoren,waarvaneendeeltotschalterigheidisterugte
brengen.Hiervindenwenl.opdeschalterbultenoverheersenvanveldbeemdgrasenindeslenkenvanruwbeemdgrasmetsomsgeknikt©vossenstaart.Doorelkaargenomenisdekwaliteitvandezepercelen,doorhet
aanwezigepercentageEngelsraaigras,botanischgesprokengoed.Deopbrengstisechternietoptimaal,terwijldebruikbaarheid vanhetperceel,zoalsbekend,maarmatigis.Indemeermatigbemestepercelen
vanklasse 11komtnaasthetveldbeemd,ookstruisgrasalsbelangrijk
grasopdeschalterbultenvoor.Hiervindenwezelfs15 %landvan
wisselendevochtigheid,watechternietallemaalSchalteris.Inhet
totaalkomter30 %t vanklasseiIIvoor.
Speciale aandachtmoetenwenogschenkenaande7 %graslandvan
klagee6.Dezeklasse,diewenognietbespraken,wordtbepaalddoor
meerdan40 %vanhetgewichtsaandeel struisgrasenroodzwenkgras,
waarbijandereplantenalsdroogte-indicatorenvoorkomen.Ditisgrasland,datvoorscheureninaanmerkingkomt,vooral,wanneerhetop
zandgrond ligt.Hierisdewaterstanddusdanig,datalleenkunstweide
eenoptimaleproductiegeeft,ofgebruikalsbouwland deaangewezen
wegis.Dater7 %vandezevegetatie-eenheidinhetveenweidegebied
ligt,komtdoordathet Gaasterlandhierbijisgerekend,waardeze
klasse danookhoofdzakelijkvoorkomt.
Verderisinditdistrict ookfiorienweereenveelvuldigvoorkomende soort.Op4 $ vanhetaantalpercelenkomthijzelfssterk
overheersendvoor(klasse5meerdan40 %fiorien).Opdeovergangsgraslanden,meesthooilandenvanmatigekwaliteit,valtwitbolgeregeld opinmassa.
VeenweidegebiedWest
Degemiddeldehoedanigheidsgraad ligtinditgebiedeenhalve
punthogerdanbijhetveenweidegebied Noord.Hetpercentagevanhet
grasland,datalsonvoldoendetotslechtisaantemerken,bedraagt
hierslechts10 %.Ditisdus1/3gedeeltevandatinhetandere
veenweidegebied.Deverschuivingisvooralgegaannaardemiddengroepenvanmatigeenvoldoendekwaliteit,dustussendehoedanigheidsgraden5.1tot7.0,Bijdegemiddeldepercentagesderlandbouwkundige
groepenvangraslandplantenzienwedanookvooraleenverschuiving
naardegroepdermatigegrassen,dievan24 %op38 %zijngekomen,
terwijlookdegoedegrassenietszijntoegenomen.Ditalleskomtin
minderingbijdeslechtegrassen.Deoorzaakisvooraleenhogerpercentagevanwitbolenfiorien.Delaatstekomtvooralophetmatige
weilandinmassabelangrijkvoorendeeersteophetmatigehooiland.
Bijeenbeschouwingdervegetatiegroepenzienweeenbelangrijke
toenamevandebetereweilandklassen,dietezamen43 %uitmaken.Bij
klasse3zithierookeengeringpercentagevanhetbeterehooiland,
waarwenog15-30 %vanhethooitypevanEngelsraaigraskunnenaantreffen.Meestalvindenweindezehooilanden ookeenbelangrijkpercentagebeemdvossenstaart.
Hetpercentagevochtigetotnattepercelenisongeveerevenhoog
alsinveenweide-Noord.Debemestingstoestand indezeklasse isechter
veelbeter,teoordelennaardedominerende soorten.Wevinden in
hetWestelijkveengebied slechts1 %meteenuitgesprokenslechtebemestingstoestand,ditwasinhetvorigedistrict6%.Ookbijklass©13
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meteentweeledigeecologietenaanzienvandewaterhuishouding,zijn
slechtssporadischtevinden.Eenenkelperceelmetduidelijkedroogteindicatievindenweopdeindrogendeveengronden.Dewaterhuishouding
isdusgoedbeheerst,behalvebijde28 %tenattepercelen.
Veenkoloniën
Wehebbenhier slechtseenkleinaantalgevallenterbeschikking.
Hiervanblijktdegem,hoedanigheidsgraad6.0tezijn.Eris31 %onvoldoendetotslechtgrasland,terwijlhetzwaartepunt indeklasse
6.1-7.0valt,dusvangoedekwaliteitis (25 %). Opvallendishier
hethogergemiddelde percentage onkruid (21 %), Hierbijzijno.a.enkelepercelenmeteenopenzode,waarweorikraidenalsrogelmuurenbrandnetelvinden.Hetwijst opeenlossegrond.Verderwijstdevegetatie
inhetalgemeenopvocht.Wevindengeregeld eenbelangrijkehoeveelheidruwbeemdgrasenhierendaarzelfsgekniktevossenstaart.Een
5-talpercelenof36 %valtdanookonderdevegetatieklasse8.Toch
vindenwegeregeld droogte-indicatoren,wateropzouwijzen,datwe
hiernogaleensmeteenwisselendevochtvoorzieningtemakenhebben.
Debemestingstoestand isoverhetalgemeenmatigtotvoldoendenaar
devegetatietebeoordelen.
Hetgrasland,jongerdan10 jaren,heeftgemiddeld eengoedebotanische samenstelling.HetpercentageEngelsraaigrasisechterniet
zohoog,gemiddeld 32 %}terwijlhetpercentagegoedegrassentoch
gemiddeld 63 %haalt.Deanderegoedegrassenzijnverschillendesoorten,waarbijechterruwbeemdgrasenbeemdlangbloemnogaleensopvallen.Ditzoudusookkunnenwijzeninderichtingvaneengoede
vochtvoorziening,hoewelbijzeer jongegraslandendesamenstelling
vanhetgraszaadmengselnogeensterkeinvloedkanhebben,evenals
debehandelingkorterna.In3perceleniskropaarvanbetekenis,
waarvan in1perceell/3gedeeltevanhetgewaskropaaris.
Zandgronden-Noord
Hierisdegemiddeldehoedanigheidsgraad slechts5.5,dusnog
lagerdandievanhetvoenweidegebied-ïïoord.Hetpercentagevanhet
aantalpercelen,dateenonvoldoendetotslechtebotanischesamenstellingheeft,is29 %,duspractischhetzelfde alsinhetgenoemdeveengebied (30 %). Wanneerwedeonderverdelingbekijken,danisdezezelfs
bijhetzandgebied-Woordnogongunstigerdooreenhogerpercentage
graslandbenedendehoedanigheidsgraad 4.Oorzaakishiervan,datde
nattepercelenvaakeenbelangrijkpercentagebuntgrashebben
(Deschampsiacaespitosa).Ookiser12 %grasland,dattedroogis
voorblijvendgrasland endaardooreenoverheersingvanroodzwenkgras
en-struisgrasheeft.Dezetweedingenzijnweldeoorzaakvanhet
slechtegemiddeldebeeld vandebotanische samenstelling.
Tochligterooknog25 %grasland,datonderdevoldoendetot
goedeweilandenvalt.Dezehebbenoverhetalgemeeneengoedevocht-,
voorziening,getuigehetvoldoendepercentageruwbeemdgras.Wevinden
erechter4 %bijmeteenvochtvoorzieningvanwisselendkarakter.
Zoalsreedsgezegd,komt12 %vanhetgraslandvoorscheurenin
aanmerkingwegenszijnonvoldoendevochtvoorziening,waarbijdannog
5 %.komtvanklasse11,dieeenovergangvormt naardedrogeklasse
6'.Hiertegenover staat52 %vochtigtotnatgrasland,waarvan4_j£een
hoogpercentagebuntheeft,docheenvrijgoedeproductiecapaciteit,
terwijl5. %arm isaanmineralen.Derest,of+23 %, isnatgrasland
vanmatigebemestingstoestand,metmeestaleengoedeproductie.In
dezelaatstegroepvindenwe.naastzeggesoortennogalwatruwbeemdgras,beemdlangbloemensomskamgras.VoorEngelsraaigrasishette
nat.Hetisinhoofdzaakhetgrasland,datlangsdestroompjesin
Drenteligt,zgn.madeland.
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ietsaandedrogekantzijn,dochgoedbemest,vooralwatstikstofbetreft.Meestalwordenzewisselendgebruikt.Hiervanvindenwe7 %
inZand-Noord.
Erligtopdezezandgronden 17 %grasland,jongerdan10jaren.
Hiervanisdebotanische samenstellinggoed.HetpercentageEngels
raaigrasbedraagtechtergemiddeldmaar 23 %ydataangoedegrassen
55 %»Hetpercentagevlinderbloemigen zsgemiddeldmaar 6 %.Een5-tal
percelen (13 %)heeftgemiddeld15 %kropaar.
Overijsselsweidegebieden
Ditgebiedheeftdelaagstegemiddeldehoedanigheidsgraad,nl.
5.1.Deoorzaakhiervanishethogeaandeelvandeminderwaardigegrassenindebotanische samenstelling (gemiddeld 54 %). Ookhetpercentage onkruidenenschijngrassenishoogtenoemen(gem.19 %). Meer
dandehelftvanhetgraslandzouhieronvoldoendetotslechtzijn

(51 %).
Ookdeindelingvanhetgraslandnaarvegetatieklassengoefteen
ongunstigbeeldtézien.Hierkomenweietsmeer omtrentdemilieu-:
factorenteweten,diedezeslechtebotanische samenstellingbeïnvloeden.Wevindennl.11 %graslandvanklasse 7,dusslechtofonbemest
land,waarsoortenalshondsstruisgrssenrëukgrasmetroodzwenkgr-as
dehoofdbestanddelen vormen.Verderiser36 %vandevochtigtot
natteklasse8.Dezebevatveelhooilandenvanmatigebemestingstoestand,waarwitbol,zeggesoorten,ruwbeemdgrasengekniktevossenstaartbelangrijkegrassoortenzijn.Ookdefiorienspeelthiernog
weleenseenrol.Hierisdusinhoofdzaakdewaterhuishoudingdeoorzaakvaneenslechtebotanische samenstelling.
Verdervalthethogepercentagevanklasse6op,nl.21 %.Deze
percelenliggenalleinnest 53enzijndusnietregelmatigverdeeld
overhetgebied.DitZuidelijkgedeelte,waarinhetgenoemdenestligt,
heeftnogalvrathogegronden.Waarschijnlijkisdeonvoldoendespreidingvandeproefplekkenoverhetgeheledistrictoorzaak,dathet
percentageindezeklassetehoogis.
Vandematigegraslandklasse11treffenwe15 %inhetweidegebiedvanOverijssel^aan.Dezehebbeneenzeerwisselendebotanische
samenstelling.
Verderhebbenwehierweereenvoorbeeldvandevaakwillekeurigegrenzenvandelandbouwgebieden.Wevindenernl.enigepercelen
bij,dieduidelijk eenbeemdvossenstaarthooilanduithetrivierengebieddragen.
Het jongegraslandinditgebiedisvanvoldoendebotanische
samenstelling.Enkelepercelenvertoneneenopmerkelijkhoogpercentageveldbeemdgras,watkanwijzenopdroogte.Vooralwitbolenfiorien
dringenhierinhetingezaaidemengselbinnen.Erzijnookweerenkelepercelenmeteenbelangrijkpercentagekropaarbij.
Zandgronden-Midden
Hierontbrekennogvaneengrootaantalpercelengraslanddebotanischegegevens.Denesten47,49, 50,52en67zijndanookniet
bijdeverwerkingbetrokken.
Nietteminhoudenwedannog93percelenover,waaroverzichde
verwerkinguitstrekt.Hetgaathierdusbijhetdistrictzand-midden
inhoofdzaak overdeGraafschap,deNoordelijkeVeluweenhetzandgebiedvanUtrecht.
~I5egemiddeldehoedanigheidsgraad bedraagthier5.9,terwijl
slechts11 %vanhetgrasland onvoldoende ofslechtis.Dehelftis
voldoendetotgoedenderestmatig.Hetpercentagematigegrassenis

-23gemiddeldhethoogstmet38 %tegenover 33 %goedegrassen.Bijde
matigegrassentreedtvooralwitbolopdevoorgrond,terwijlhet
fiorienookvanbelangis,waarbijwemeestalmetdeintermediaire
vormtemakenhebben.
Ketblijkt,dathetgrootstegedeeltevanhetgrasland onderte
brengenisbijdevegetatieklasse 11,nl.4-1%> Hiervaniseengroot
gedeelte,dateenhooiweidekarakterheeft,metruwbeemdgrasenwitbol
alsbelangrijkegrassen.Verderkomter6 %graslandbijvoor,dat
aandedrogekantis.Beslistarmgraslandisernietbijtevinden,
eenenkelemaaltreffenwereukgrasbijdebelangrijkegrassoorten
aan.
•Devegetatieklasse,diehiernahethoogstepercentagevanhet
graslandomvat,isklasse3met3.2%. Ookhierzijnweerruwbeemdgras
enwitbolbijdebelangrijke grassoorten,hoewelhiernatuurlijkhet
percentageEngelsraaigrashogeris,wathetweilandkarakterbepaalt.
Bijklasse8,dieopeenteveel aanwaterwijst,Tindenwe18%
derproefvakken.Ookhierbijtreffenwegeenuitgesprokenarmepercelenaan,terwijlwitbolopnieuweenbelangrijkesoortis.
Inverband,methetomzettenvanoudgraslandinkunstweide,kunnenwevermelden,dater14 %drooggraslandligt,waarvan8 %zeer
duidelijkopdroogtewijst.
Wevindenin+14 %derproefvakkenkropaar,diehier,geziende
andereplantensoorten,nietdirectalskalkindicatoristebetitelen.
Hetzelfdeverschijnselzullenwehiernaookbijde£andgronden-Zuid
vinden.Misschienkandeoorzaakzijn,datdezesoorthiervroeger
opdeoudere ontginningenisingezaaid.Wehopenditlaternognader
tekunnenonderzoeken,ookinverbandmetdepHvandegrond.
Zandgronden-Zuid
Hieris32 %vanhetoudegrasland onvoldoende ofslechtvolgens
botanischemaatstaven,terwijl26 %voldoendeofgoedis.ï)itresulteertineengemiddeldehoedanigheidsgraad van5»5.
Hetgemiddeldepercentagegoedegrassenishierslechts25 %}
wathetlaagsteisvanallegebieden.Opvallendiseenvrijhooggemiddeldpercentageklavers (meestwitteklaver)van6.Verderisvooralhetpercentage onkruidgemiddeldhoog,nl.18 %.Dusalmetal
matiggrasland.
Voormeerdandehelft (53 %)behoortditgraslandtotdevegetatieklasse II,d.w.z.graslandvanmatigebemestingstoestandmet
nogaleenwisselendebotanische samenstelling,dochmeteengering
percentageEngelsraaigras.Hiervanis10 %aandedrogekant,wat
aangegevenwordtdooreenvrijbelangrijkpercentageroodzwenkgrasen
struisgras.Bijeenietsbeterebemestingstoestandkomthiervoormeer.
veldbeemdgrasenpaardenbloemindeplaats.Wevindenbijdezeklasse
zelfsweinigpercelen,dieaandevochtigekantzijn,hetpercentage
ruwbeemdgrasismeestalvrijlaag.
Bijklasse 6,hetuitgesprokendrogetypegrasland,vindenwe
9 foder
percelen.
t
Ookindebetereklassenvindenwevaakeeninslagvanhettyp©
vanroodzwenkgrasenstruisgras.Welishierdevochtvoorzieningin
doorsneebeter.
Totslotvindenwenog11 %derpercelenmeteenuitgesproken
nattetotvochtigevegetatie,waarbijsommigeeengemengdkarakter
dragen,doorkorteredroogteperioden.
Op15 %derpercelenvindenwekropaar.Waardezegecombineerd
ismetgoudhaver ofFransraaigras,bevindenweonsmeestalnietmeer
opzand,maaropzaveligegrondenvandeMaas.Hierkunnenwespreken
vanindicatievaneenhogerepH,Indeoverigegevallenvindenwe
kropaarmeestalgecombineerdmetroodzwenkgras,veldbeemd enpaardenbloem.Hetzijnvrijdrogepercelen,diemisschieneenietshogerepH
hebben,waardoorkropaarzichhierheeftkunnenvestigen.Hetkanook
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inhetZandgebied-Midden.Wehopen,dathetverdereonderzoekons
hierovernaderzalinlichten.
Bijeenvergelijkingvande3behandeldezanddistrictenblijkt
dus,datZuidduidelijkhetmeestedrogegraslandbevat,nl.9 %uitgesprokenerilO %tamelijkdroog oftezamen19 %drooggrasland.Dan
volgtNoordmet VJ_%,waarnaastechterzeervè"ëTtenatland,het
madeland,""Middenneemtmetzijn14 %inderdaad
hetmiddenin.Deze
t
percentagesgevendusdematevannoodzaakvoorhetaanleggenvan
kunstweidenaan.
Vanhetvelegrasland,dat jongerisdan10jaar(+50 %vanhet
grasland)isdebotanische samenstellinggoed.HetgemiddeldegewichtspercentageaanEngelsraaigrasbedraagt34 %endegoedegrassen56 %.
Hetpercentage onkruid is,evenalsophetoudegrasland,echtervrij
hoog,nl.gem.12 %,Misschienis hier hetminderintensievegebruikendegeringerevochtvoorzieningdeoorzaakvan.Opvallendis
hethogepercentage (40 %)vanhetaantal jongegraslanden,datkropaarbevat.Hetgemiddeldegehalteaankropaaris7 %, terwijlerpercelenvoorkomenmet70 %vanditgras.Alsverontreinigingtreedt
vooralstruisgrasoffiorienop,inminderematewitbol.
Duinzandgronden
Y/ehebbenhierdedistrictenDuinzand-Noorden-Zuidgecombineerd,aangezienhetaantalpercelenanderszogeringwas.Weliser
eenverschiltussendezegebieden.Zoblijktnest96inDuinzand-Zuid
overhetalgemeengraslandvaneenbeterebotanische samenstellingte
bevatten.
WehebbenbijdeduinzandgrondennogalwatzaveUgegrondenen
zelfsklei.Hetbegripduinzandgrond isdusbijdehuidigeindeling
vanlandbouwgebiedennogalbetrekkelijk.Wezienditookindebotanischesamenstelling totuitingkomen.
Hetgenoemdedistrictheeftinzijngeheelgenomengraslandmet
eenvoldoendebotanische samenstelling.Degemiddeldehoedanigheidsgraadis6.6,terwijlslechts10 %vanhetgrasland alsonvoldoende
tekwalificerenis.Indeklassemeteenhoedanigheidsgraadbovende
8.1valtzelfs16 %vanhetaantalpercelen.
Hetblijktdanook,datmeerdandehelft (53 %)valtonderde
Engelsraaigrasklassen1,2en3»terwijler20 %onderklasse11
valt.Over"het'algemeenisdevochtvoorzieninggoed.Ruwbeemden
fiorienzijn,naastEngelsraaigrasdebelangrijkstesoorten.Inenkelepercelentreedtgekniktevossenstaartinklasse3ineengoed
waarneembaarpercentage op.DitisindeZijpe (nest79).Wehebben
hiermeteeninfiltratiegebied temaken,dusmetwisselendewaterstanden.Hierdoorkunnensoortennaastelkaarvoorkomen,diezowel
opeennormaalvochtgehalte,alsopeenhoogvochtgehaltewijzen.
Wevindenooknogenkeleuitgesprokendrogepercelen,dietot
klasse 6behoren (3 %). Dezeliggenophogereduinzandgronden.Bij
klasse11vindenwehiervansomsookeeninslag.
Hetgrasland jongerdan10 jaar(+15 %vanhetgrasland),heeft
ookeengoedebotanischesamenstellingmeteengemiddeldpercentage
Engelsraaigrasvan40 %(in5percelen),terwijlhetpercentagegoede
grassenzelfs80 %bedraagt.
Texel
Hierzijnslechts9percelengraslandinhetonderzoekbetrokken,
waarvanernog3:graslandjongerdan10jaarzijn.Degemiddeldehoedanigheidsgraad ishier 5.6,terwijler2perceleneenonvoldoende
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Vandeze6percelenwarener2beslisttedroogjterwijl1vrij
droogwas.Een2-talpercelenbehoorttotdegoedeweilandklasse2
en heefteengoedevochtvoorziening.
Het jongegraslandvertoont3percelenvangoedebotanischekwaliteit.Gemiddeld89 %goedegrasseh,dochweinigklaver.
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(Samengesteld doorIrTh.A.deBoer)

IhtabelVIIIvindenweondermeereenoverzichtvandegemiddeldestikstofgiften inkgzuiverstikstofperhagedurendedelaatste
jarenperdistrikt*Hierbijblijkt,datereenbehoorlijkevariatie
bestaat,nl.van24kg/hainhetVeenweidegebied Westtot75kg/hain
de
NoordelijkeBcrowsfrreek",terwijlhetgewogengemiddeldevoorNederland 54kg/habedraagt.
Datdehoeveelheidkunstmeststikstofnietmetdebotanischekwaliteitbehoeftsamentehangen,bewijsthetgenoemdeveenweidegebied
wel.Ondanksdelaagstegemiddeldestikstofgiftishierdegemiddelde
botanischesamenstellingvoldoende,erismaar10 %vanonvoldoendeof
slechtekwaliteit,terwijltoah40ftinhetgeheelgeenstikstofkrijgt.
DegegevensoverdeorganischebemestingD gaventezien,dathier
ruim80 %vanhetgraslandstalmestkrijgt,diehoofdzakelijkinhet
voorjaarwordtgegeven.Op2/3gedeeltevanhetaantalpercelengebeurtditomde2a3jaren.Menkanduszeggen,datdezezijdevande
bemestingwelvrijgoedinordeis.Tevenswordt2/3vanhetlandaltijdgeweidofinenkelegevallenwisselendgebruikt.Ditheeftook
eengunstigeinvloed opdebotanischekwaliteit.Welzalongetwijfeld
eenhogestikstofbemestingdeproductienogingunstig©zinkunnenbeïnvloeden.
DehogegemiddeldestikstofbemestingindeNoordelijkeBouwstreek
gaatsamenmetdehoogstegemiddeldehoedanigheidsgraad.Ditzegtnatuurlijk niet,datditdeenigstefactoris,diedaaropinvloeduitoefent.Veeleerzalhetzozijn,datdehogestikstofbemestingeenindicatieisvooreenalgemenegoedeverzorgingvanhetgrasland indit
geval,duseencorrelatiefcomplex.Uitdecijfers,diewehierover
reedsbeschikbaarhebben,blijktwel,datdeorganischebemestinghier
ooknietverwaarloosdwordt.Ruim80 %krijgthierstalmest.Defrequentieisechternogalwisselend."De''helftvanhetaantalpercelen
krijgt omde2jaisieenorganischebemesting,deanderehelftslechts
eensinde5jaren.Laterzaluithetcorrelatief onderzoekmoetenblijken,hoededirectesamenhang istussendehierbesprokenfactorenstikstofbemesting,organischebemesting enbotanischekwaliteit.
Wegingenopdezetweegebieden,dieeenuitersteteziengaven
instikstofbemesting,naderinomtelatenzien,welkemogelijkheden
erbestaanbijeenverdereverwerkingvanallegegevens.Menkanzien
hoeverschillendhetcomplexvanmilieu-factorenkanzijnindeonderscheidengebiedenenhoehiervandeuitwerking opdegrasmatis.
Eennaderebeschouwing vantabelVIIIleertonshoebijeensamenvattingingroteregebiedenderivierkleidelaagstestikstofbemestingopgraslandgeefttezien.DekleibouwstrekenenVeenkoloniën
daarentegenvertonen,met eenzelfdegemiddeldegiftvan68"kg/ha,de
hoogste.Ditisduseenverschilvan100 %ingemiddelden overeen
vrijgrootaantalpercelen.Deweidestrekenzittennogverbenedenhet
gemiddelde,terwijldezandstrekenzowat ophetgemiddeldeuitkomen.
Botanischbeschouwdzoudenweditandersomverwachtenwanneermenaannam,datdestikstofgiftcorrelatietezienzougeven.Hierzijnechterfactorenalswatervoorziening,overigebemesting,gebruikenbe-

1)Dezezijnuitallegebiedennognietvoldoendebekend,zodatwenog
nieteenvolledigetabelgeven.

-27drijfstypeongetwijfeldbelangrijker.Reedsbijdeindelingindevegetatieklassenwezenwijhierop.
Opvallend isookhetverschijnsel,datzowelopderivierklei
alsindeweidegebieden1/4 ofmeervanhetaantalpercelennooitkunstmeststikstofontvangt.
Uitdebeschikbarecijfersbleekbovendien,datookruim1/4deel
vandepercelenopderivierkleigeenstalmestontving.Uithetlatere
correlatie-onderzoek zalmoetenblijken,ofwehierookmeteenonderlingecorrelatiederbeidebemestingentedoenhebben»
Indeweidegebiedenstaathetermetdeorganischebemestingbetervoor.Hierontvangen83tot90 %derpercelenstalmestineenfrequentie,variërendvanelk jaartoteensinde3jaren.
Eenonderwerp,waarwehiernognietopinzijngegaan,ishet
aantalkeren,waarindestikstofgiftperseizoenwordtgegeven.Deze
gegevenszijnvanallegebiedenooknognietvolledig..Zoalsteverwachten,komendegebiedenmetdelaagste,,gemiddeldegifteneruit
doorhethogepercentage,waarallesineengiftwordtgegeven.Zogebeurtdit opdeperceleninhetVeenweidegebied-Westopmeerdan60%
eninhetRivierkleigebied opbijna60 %. Tochvalthetop,datdit
percentageinhetLossgebiedookvandezeordeis.Hetgunstigstkomt
hetgebiedZand-Middeneruit (3 %), waarbijhethierinhoofdzaakgegevensvandeGraafschapbetreft.

-28MAAITIJDVANDEleSNEDE OPGRASLAND
(SamengestelddoorIrTh.A.deBoer)

Zoalsbekend,isdemaaitijdvandeIesnedeeenpuni;„vanbelang.
bijdegraslandcultmsr.Een latemaaitijdbevordertdeeen-jarige
zaadonkruidenengeefteenopenzode.Ookkrijgendepollehvormende
grassenmeerkans.Allesbijelkaargenomeneenverlagingvandeproductievanhetgrasland.Bovendienzaldekwaliteitvanhethooiof
kuilgrasmindergoedzijn.
Hierondergevenweineentabelweer,hoeindeverschillendelandbouwdistriktendeverdelingvandemaaitijdinprocentenvanhetaantalgemaaidepercelenis.Degegevenszijnontleend,aandeopgavenbetreffendedebehandelingvandeP.I.O,-percelenvoor1950(A-formulier)
M a a i t i j d I e snede—j, (. 20Nbi 20-30 Mei 1-10 J u n i 10-20 J u n i > 20 J u n i Aantal
I 20
Noordelijke Bcuwstreek (I-V)
10
r 75
15
Westends Bou^treek (VII)
32
19
3
31
9
38
Löss
(VIII)
8
25
63
13
60
Riv i e r k l e i
(LX-X)
2
48
17
17
17
• — — 2
38
22
50
Kleiweide-Noord
(XI) .
24
50
30
Klejweàde-West
(XII)
9
7
4
39
10
28
Veenweide-Noord
(X I I I)
76
6
51
5
20
58
Veenweöde-West
(XIV)
56
2
14
7
20
80
Veenkoloniën
(XV)
5
10
30
132
Zand-Noord
(XVI-XVUT)
35
13
12
50
Overijssels Weidegebied(XIX)
30
3
33
14
1
68
Zand-Midden
(XX-XXI)
45
41
9
4
Zand-Zuid
(SCŒ-XXIII)
46
17
33
4
24
Duinzand
(XÖV-XXV)
18
11
54
27
Hetgebied,waarhetvroegstegemaaidwordt,iswelKleiweideNoord,waarmeerdandehelftvanhetgraslandreedsvooreindMeigemaaidwordt.AlstegenhangerzoudenweVeenweide-V/estmoetennoemen
waar72 %na10Junipasgemaaidwordten92 %na1Juni.
Bijde3zandgebiedenisernietzo'hgrootverschilalsmenwel
zoudenken.Zand-Noordmaaitnog25 %vooreindMei,bijZand-Zuidis
ditnog17 %enbijZand-Middenmaar 5 %.Wemoetenhierbijechterniet
vergeten,datdeontwikkeling vanhetgrasinhetZuidenvroegeris,
dusdatditrelatiefnoglaterwordtgemaaid.
BijdezelfdegrondslagismeninhetZuidenmeestallatermethet
maaiendaninhetNoordenvanonsland.Eenduidelijkbeeldhiervan
gevendekleiweide-enveenweidegebieden.

-29HETAANTALPERCELENBOUW-EB"GRASLANDINNEDERLAND
(Samengesteld doorDrW.H.vanBobben)

DetabellenXI (voorbouwland),XII(voorkunstweide)enXIII
(voorgrasland)zijnaldustotstandgekomen.
Perdistrictisnagegaan,hoeveelpercelen,betrokkeninons
onderzoek,inbepaaldegrootteklassenvallen.Dezoverkregencijfers
geven,krachtensdetoevalligekeuzederpercelen,eenbeeldvanhet
oppervlak,datdebetrokkencategorieëninnemen.Omhetaantalin
eenbepaaldecategorievallendepercelentewetentekomen,moethaar
totaaloppervlakgedeeldwordendoorhetgemiddelde oppervlakper
perceel,dusb.v.indecategorie2tot3ha,door2.5.
Ditaantalisprocentueelweergegevenindetabel.Yoortsishet
totaalaantalpercelenweergegevenenhettotaaloppervlak,waaruit
degemiddelde perceelsgrootteperdistrictvolgt.
Voorhetgehele landkomenwijaldusop:
Bouwland
Grasland
Kunstweide
Totaal

Aantalpercelen
989.202
964.043
140.295
2.093.538

Gemiddeldegrootteinha
0.94
1.22
1.03

Hettotalecijferkomtredelijkwelovereenmethetgeenineen
notavanhetBedrijfslaboratoriumvoorGrond-enGewasonderzoek(van
3April1951)wordtvermeld,nl.+2.300,000percelen.
Ditlaatstecijferiseenschatting,berustende opeenenquête,
gehoudenonderdePdjkslandbouwconsulenten.
Degedetailleerde opgavebetreffendedeafzonderlijkeambtsgebiedenindezenotaisnietgemakkelijkvergelijkbaarmetonzegegevensperdistrict,temeer,omdatbouw-engraslandnietapartzijn
weergegeven.
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(Samengesteld doorDrW.H.van Dobben)

De opgaven indeze categorieën zijnuiteraard weinig exact.De
indeling: niet-matig-ernstig iszeer globaal enhetgrootste bezwaar
is, dat wehier temaken hebbenmet een subjectief oordeel.Hetis
teverwachten, dat in een streek,waarhet verschijnsel weinig bekend
is,men.van ernstig" zal spreken ineen geval,dat elders wellicht
als "matig"zalworden aangeduid.Dit leidt tot eenvervlakking van
de bestaande verschillen.Hierbijmoetmen bijdevergelijking van
diverse gebieden rekening houden.
Stuiven
Gevallen van ernstig stuiven werden opkleigrond alleen gemeld
vandeWestelijke zeeklei (2.2 %) enwelverspreid overdenesten78,
95, 100en101.Inhetgeval van 78gaat het om eengebied inde
Wieringermeer,waar grofzeezand voorkomt,duswellicht niet om echte
kleigronden.
Indecategorie:matig stuiven zienwijdevolgende cijfers:
Noordelijke klei
8.3 %
Westelijke klei
11.5 %
Rivierklei
7.4 %
Ookhiervalt de Westelijke klei openwelweer speciaal nest 78
(Wieringermeer),voorts 86,87,98,100en106.
OpdeNoordelijke kleikomt matig stuiven inmeer daneen geval
YQorin denesten 3,9en15.Oppderivierklei wordt nergensmeer dan
eengeval pernest vermeld. Oplóssgrondwerd het nimmer vermeld.
Opbouwlandpercelen indekleiweidestreken werd geen stuivenvermeld; deveenweidegebieden steken daarbij scherp af.Vande 5percelenbouwland stovener 3matig en1ernstig!Hier dringt zicheenvergelijking met deVeenkoloniënop.
Opde lichte grondenwordt volgens de verwachting het stuiven
zeer dikwijls vermeld.Diverse gebieden tonen overigens duidelijke
verschillen:
stuiven
%bouwland
niet matig ernstig
Zuidelijke^zandgronden
46.4 35.5
18.1
60.5
Veenkoloniën
54.6 34.9
10.5
75.7
Noordelijke zandgronden
48.1
59.3 31.3
9.3
Midden zandgronden
25.4-28.4
61.7 33.3
5.~
Inhet Zuiden ishet stuifgevaar kennelijk het ernstigst,daarop
volgen deVeenkoloniën.Hetverschil tussendeze ende overige lichte
gronden inhet Noorden des lands is blijkens deze cijfers niet zeer
groot.De zandgebieden van Gelderland en Overijssel hebben duidelijk
hetminst van stuiven te lijden.
Er iseen duidelijke correlatie tussenhet %bouwland enhet
stuifgevaar inde zandstreken.Hier is eenmogelijke invloed van de
organische bemesting, die sterk samenhangt methet aandeel grasland
inhet bedrijf.Voorts ishet landschap in Gelderland en Oost-Overijssel ookmeer beschut,waardoor dewindkracht wordt verminderd.
Indit laatste opzicht is ertussendeNoordelijke- en Zuidelijke
zandgronden (Brabant - Drente b.v.)niet zulk een duidelijk ver-
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haltevandegrond aanhumuseenrolspelen.InhetZuidenisditgemiddeldbelangrijklager.
Slempigheid
OpdeNoordelijkekleigrondenwordtditverschijnselspeciaalgemeldvanhetHogeland inGroningen enNoord-Friesland.OpdeWeste~
lijkekleigrondenzijnhetdenesten78 (Wieringermeer),100(NoordSchouwen)en102 (Walcheren),diemethogecijfersvoordendagkomen.
DeinundatieskunnenhetgemiddeldevandeWestelijkekleigrondenongunstigbeïnvloedhebben.„Opderivierkleiwordtslempigheidmeervermeiddanopzeeklei;delossheeftdaarentegengunstigercijfers.
Ophetweinigebouwlandindeweidestreken (kleienveen)vinden
wijhogecijfers.Nuligthetvermoedenwelvoordehand,daterten
aanzienvanhetbegrip"slempigheid"eenbegripsverwarringbestaat.
Ofde"klassieke"slempigheidvandeNoordelijke2avelgronden ookop
zand-enveengrondkanvoorkomen,isdevraag.Erbestaatdeneiging
indepraktijkomiedereernstigeverdichting ofverkorßtingvanhet'
oppervlakvaneenakkerhiermedeaanteduiden.Qppasgescheurdgrasland (kleiofveen)komtditlaatsteveelvuldigvoor.
Opdelichtegrondenvindenwijdevolgendecijfers:
Zuidelijkzand
Noordelijkzand
Veenkoloniën
Middenzand

:niet matig
74.6 16.9
72
23.7
75.6 23.2
87.5 12.5

ernstig"slempig"
8.5
4.2
1.2

Hetlijktweldeveiligstewegomaantenemen,datdezecijfers
minofmeereenmaatzijnvoorkorstvorming inhetvoorjaarenwij
zien,evenalsbijhetstuiven,deZuidelijkezandgrondenmetdehoogstecijfersprijken,terwijlGelderland enOverijsselverrewegde
gunstigsteverhouding tonen.Deze correlatiemetstuiveniswellicht
niettoevallig.Ookdekorstvorminghangtsamenmetdeorganischebemestingenhethumusgehalte.

.-52DEWIJZEVANONTWATERING-VANDEBOUWLANDPEROEIEN
(SamengestelddoorDrW.H.van.Dobben)

OpdezeekleigrondenblijktdeWestelijkebouwstreekvoor84.6%
gedraineerdtezijn.Invelenestenwashetaandeelbijna100 %,In
Zeeland echterwareninnest102 (Walcheren)slechts4percelengedraineerd,hetgeenhettotalepercentagedrukt.Van10.7 %vandeperoelenwerdgenerleiontwateringgemeld.
OpdeNoordelijkekleigrondenisditlaatsteaandeelongeveer
2xzohoog,nl.19.3 %*Buisdrainagewerdhierin55 %gevallenaangetroffen.InNoord-Groningenenhet Oldambtisditaandeelgroter,
nl.ongeveer75 %,hetgemiddeldewordto.m.gedruktdoorhetOudOldambt,dateigenlijkbuitendetypischezeekleigrondenvalt.Ook
bijdeN,O.P.-percelenwasminderdandehelftgedraineerd,BegreppelenkomtinhetNoordenmeervoordanopdeWestelijkezeeklei (21.7^
tegen4.7 %). Moldrainagekomtsporadischvoor (Friesland enN.O.P,
beide1geval).
.
Indekleiweidegebiedenblijkendeschaarsepercelenbouwland
voor65 %gedraineerdtezijn,indeveenweidegebiedenwerd opbouwlandgeendrainageaangetroffen.
Opderivierkleigrondenwerdbuisdrainage slechtsin12.2 %van
degevallenaangetroffen (indeIJsselstreekinhetgeheelniet).
Opdeló'sskwamgenerlei ontwateringvoor.
IndeVeenkoloniënwas9 %derpercelengedraineerd,inhetNoordelijkezandgebied 4.5 %.Verderkwam opzandgrond drainagepraktisch
nietvoor,behalveinhetWestelijk-Brabantszandgebied,waar4gevallenwerdenaangetroffen.Begreppelingvanhetbouwland opzandgrond
werdinhetNoordenaangetroffenin23.2 %vandegevallen;inhet
Middengebiedwasdit11.2 %,inhetZuiden11.5 %.Degemiddeld lagereligginginhetNoordenkomtindezecijfersweltotuiting.
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-33-

ENKELERESULTATENVANHET ONDERZOEKNAARDEWATERSTANDEN IN1950
(Samengesteld door IrM.M,delint)
Blz.
33

Inleiding
Hoofdstuk I Dedetailsvandeschommelingen endeinvloedvan
deregenvalhierop

36

Hoofdstuk II Deindelingderwaterstandskrommehvan1950inenkeletypen
Hoofdstuk IIIDegrafischemethode,waarmedeeenwaterstandskrommeeenvoudigkanwordengekarakteriseerd

39
43

INLEIDING
Eenvandegroeifactoren,diemeßzeermoeilijk enslechtsmet
hogekostenopeenproefveldkanvariëren,isdewaterstandbenedenhet
maaiveld.Doordetoevalligeverdelingvandebijhetïroductie-NiveauOnderzoekbetrokkenpercelenmagmeneenbehoorlijke variatievande
waterstandenopdediverseproefplekkenverwachtenendusmoethetmogelijkzijnomdeinvloedvandewaterstand opdeopbrengstderlandbouwgewassennategaan.
Eeneerstevereistehiervooriseengoedekarakteristiekvande
waterstand.Dezeisechteralleenteverkrijgenalswijeenoverzicht
hebbenvandeschommelingengedurendehetseizoen.
Wijzullenonsindithoofdstuk",totditonderwerpbepalenendit
vindtzijnmotivering inhetfeit,dateerstdemethodiekgrondigmoet
wordenbekeken,alvorensmenwaterstandenmetopbrengsteninverband
kanbrengen.
Waardoorwordt,ingrotetrekken,dewaterstandbepaald?
1.Deneerslag.
Hetstaatnatuurlijkvast,dathetwater,datwijbijboreninde
grondaantreffen,inlaatste instantie afkomstigisvandeneerslag.
Aandeanderekant staatookvast,datnietalleneerslagaanhet
grondwatertengoedekomt.Eendeeldaarvanverdamptweer,voordat
hetdiepindegrond isdoorgedrongen.
Zoalswijlaternogzullenzien,isspeciaaldeverdelingvande
neerslag overdeperiode,verlopendetussentweeopnamenvande
waterstand,vanbelang.
2•Hetalofnietbedektzijnvandebodemmeteengewasendeaard
vanhetgewas,
~
Hetiseenbekendfeit,dateenmeteengewasbedektebodemmeerwaterverbruikt daneenkalebodem.Deplantenzuigenhetwaterop,
gebruikenhetalstransportmiddelvoorhunvoedselenlatenhetdaarnaverdampen.
3•Detemperatuurendevochtigheidvandelucht.
Bijhogeretemperatuurzaluit debodemmeerwaterverdamptworden
enzullendegewassendoorhunbeteregroeimeerwaterverbruiken.
Indewinterzaldebovengrondbevriezenendewaterstanddalen,
doordathetgrondwaterverdamptentegenhetijsvandebovengrond
condenseert.Deinvloedvandeluchtvochtigheid iszondermeerduidelijk.
4•Hetbodemprofiel.
Van~invloed zijnbv.dediktevandewatervasthoudende laag,ondoorlatendelagenendedoorlatendheidvandeondergrond.
5•Deontwateringsdiepte.
Naarmatebv.hetpolderpeilhogerisendewatervoerendelaagdus
kleineris,zaldeneerslageengrotereinvloedhebbenopdewater-
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Kansopzijdelingseafvloeiingkleineris.
6•Deafstandtoteensloot,greppelofbuitenwater.
Deschommelingenvanhetgrondwaterzullen
tieTTcleinst
zijnbijeen
slootofgreppel.Daarisnl.innatteperiodendeafvoerenindrogeperiodendeaanvoervanwaterbetermogelijkdanmiddenopeen
perceel.Wanneereenperceelbijbuitenwaterofeenrivierisgelegen,kandewaterstandbeïnvloedwordendoordegetijdenvanebervloed endoorkwel.
Deinvloedvanenkelederbovengenoemdefactorenwerdnagegaan
bij eendrietalwaterstandsbuizen,diegeplaatstwarenbijregenmeters
vanhetK.ÏÏ.M.I.jzodat opdezelfdeplaatszoweldewaterstandalsde
neerslaggemeten kondenworden.Hetbleek,datdeveranderingin,de
waterstandvaakhetgevolgisvaneensamenwerking vanmeerdaneen
factor.Wekomenhieroplaterterug.
Hetverkrijgenvan juistegegevensomtrenthetverloopvandewaterstandgedurendehet jaariseenmoeilijkekwestie.Demeestbetrouwbaremethodezouhetplaatsenvaneenwaterstandsbuisopiedereproefplekzijn,inwelkebuisgeregelddewaterstandopgenomenwerd.De
kostenvaneenwaterstandsbuiswarenechtertehoog,omdezemethodetoe
tepassen3 nogafgezienvandekosten,verbondenaanhetplaatsenvan
deca.3300buizen.Voortszoudenopiederperceeleigenlijkwekelijkse
metingenmoetenwordenverricht.Ookditwasvooronsonmogelijk.
Daaromwerdeenminderbetrouwbaremethodegevolgd,welkeberust
opdeervaring,datdeschommelingenvandewaterstandveelalineen
vrijgrootgebiedgelijkgerichtzijn.Zulkeengebiednoemenwijeen
hydrologischhomogeengebied,(hydrologisch=hetgeenbetrekkingheeft
opwater;homogeen= gelijkvanaard).Wanneermennuinzulkeenhomogeengebiedeenwaterstandsbuisplaatst,waarinwekelijksdewaterstand
opgenomenwordt,danmagmenverwachten,dathetgrondwater opdeproefplekkeninditgebieddezelfde schommelingenvertoontalshetwaterin
debuis.Welzalereenniveau-verschiltussendewaterstandenopde
proefplekendieindebuiskunnenoptredenenzaldeuitslagvande
schommelingenkunnen^verschillen.Daaromlaghetindebedoeling opiedereproefplekdrieavierwaterstandsopnamenper jaartedoen,waardoormentevenskonnagaan,metwelkebuiseenbepaaldeproefplekvergelekenmochtworden.Volgensdezemethodeishetdusmogelijk omvan
iedereproefplekhetverloopvandewaterstandingrovetrekkentereconstruerenenbv.eengemiddelde zomer-enherfstwaterstandteberekenen.
Bijdepractischeuitvoeringvandebovengenoemdemethodededen
zichinI95Overschillendemoeilijkhedenvoor.
Indeeersteplaatsmoestnagegaanworden,waar.dewaterstandsbuizenindenestenhetbestegeplaatstkondenworden.Hieroverwerdoverleggepleegdmetderayon-assistentenvandeRijkslandbouwvoorlichtihgsdienst,dieonsdoorhunplaatselijkekenniswaardevolleadviezenkondengeven.OpdezewijzewerdeninAprilvanhetvorig jaar317waterstandsbuizengeplaatst,watneerkomtopgemiddelddriebuizenpernest.
Inmiddelsishetaantalbuizenuitgebreid tot343.Ookbijhetzoeken
vanvrijwillige opnemerswerdveelmedewerkingontvangenvanderayonassistentenvandeR.L.V.D.,voorzoverdezenietzelfdewaterstanden
wekelijks opnamen,Uithetfeit,datpraotischallebuizenkosteloos
wordenopgenomen,blijktweldegrotebelangstelling,dieinNederland
voor dewaterhuishouding vandegrondbestaat.
Indetweedeplaatsmoestdewaterstand opdeproefplekvastgesteldwordenineenteborengat.Vooralopzwaarderegrondenzalde^,
waterstandzichinhetboorgaat slechtslangzaaminstellen,watbv.één
ensomsmeerdagenkanduren.Inverbandmethetreedsoverladenprogrammav§nonzeveldassistentenwashetnietmogelijkdezelfdeproefplekkeneenofmeerdagenlaternogmaalstebezoekenomeen juistewaterstandoptenemen.Daaromwerd dewaterstandbepaaldvolgensdezgn.
"knijpmethode".Wanneermeneenboorselgrondindehand samenkneepen
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was, Ookdezemethodekandusgeenaanspraakmakenopeengrotenauwkeurigheid.
Omdeopnamenvandewaterstandenopdeproefplekkenbetrouwbaardertedoenzijn,werdbeslotenhetboorgat,datditvoorjaargemaakt
zouwordeninhetcentrumvandeproefplekvoordeprofielbeschrijving
envoorhetopnemenvandewaterstand,instandtehoudendoorhetaf
tedekkenmeteentegelopgraslandenmeteenijzerenplaatjevan20
x20cmonderdebouwvoor opbouwland.
Omhetboorgatsteedsterugtekunnenvinden,werd opgraslandeen
zodeuitgestoken,omgekeerd opdetegelgelegdenmetAseptazoutbestrooid.Voorhetbouwlandligtdezekwestiemoeilijker.Doorhetplaatsenvanpikettenenhetuitmetenvanbepaaldeafstanden,werd deliggingvanhetboorgatzonauwkeurigmogelijk vastgelegd.Metbehulpvan
eenstenenprikkerwordthetijzerenplaatje opgespoord,terwijlvoorde
moeilijkstegevallengebruikkanwordengemaaktvaneenmijndetector,
diezijnnutreedsheeftbewezenbijhetopsporenvanzoekgeraaktewaterstandsbuizen.
Indederdeplaatszalnognagegaanmoetenworden,inhoeverrede
waterstandenineennaastelkaargelegenbuisenboorgatgelijkzijn,
daardeloodrechtedoorsnedenvandebuisenhetboorgateenverschillendeoppervlaktehebben.Menmagverwachten,datdeschommelingenvan
dewaterstand inhetboorgatkleinerzijndandeschommelingeninde
buisenweldestekleiner,naarmatedegrondminderdoorlatendis,althansineenperiode,waarindewaterstand sterkschommelt.
Dezeverwachting isalsvolgtteverklaren:
Eenstijgingvandewaterstand indebuisofhetboorgat,dieafgedekt
zijnmetresp.eenstopofeenijzerenplaatje,wordtveroorzaaktdoorhet
regenwater,datzijdelingsaangevoerdwordt.Wanneerweeenvoudigheidshalveaannemen,datdemiddellijnvanhetboorgattweemaalzogrootis
alsdievandebuis,danzalbijeenzelfde stijgingvandewaterstand
deinhoudvanhetboorgat4xzogrootzijnalsdievandebuis,terwijl
hetwandoppervlak,waardoorhetwateraangevoerdmoetworden,slechts
2xzogrootis.Detijd,dienodigisominhetboorgateenzelfde stijgingvandewaterstandtengevolgetehebbenalsindebuis,zaldus
tweemaalzogrootzijnalsvoordebuis.Debovenstaandeberekeningis
striktgenomennietgeheel juist,maardientalleenomduidelijk temaken,datdestijgingvandewaterstandinhetboorgatlangzamerverloopt
danindebuis.Hetzelfdegeldtvooreendalingvandewaterstand.Wanneernudewaterstandineenbepaaldeperiode sterk stijgtendaalt,
danzaldewaterstandinhetboorgatnietzohoog stijgenofzolaag
dalenalsindebuis.Dusdeschommelingenvandewaterstandzullentijdenseenperiodemetsterkwisselendewaterstandeninhetboorgatkleinerzijndanindebuis.Inhoeverrehetbovenstaandealleentheoretische
engeenpractischewaardebezit,zalnaderonderzoekleren.
Tenslottebleekin1950hetbezoekenvandeproefplekkenvoorhet
opnemenvaneenwaterstandindemeestegevallenslechtseenmaalmogelijktezijn,waardoorhetinverschillendegevallenmoeilijknategaan
was,bijwelkebuiseenproefplekbehoorde.Dit jaarlaghetindebedoelingdriemaaldewaterstand opalleproefplekken optenemen.Inverbandmetdenoodzaakhetautovervoerzoveelmogelijktebeperken,zagen
wijonsechtergenoodzaakt ditaantaltottweeterugtebrengen.
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Metdeverwerkingvandein1950verkregengegevenswerdindeafgelopenwinterbegonnen.Indeeersteplaatswerdendewekelijkseopnamenvandewaterstandsbuizenuitgezettegendedatumvanopneming.De
opdezewijzeverkregenwaterstandskrommengevenhetverloopvandewaterstand indediversebuizenweer,althansingrotelijnen.Doordatenkelemedewerkersmeerdere opnamenperweekverrichtton,waarvoorwijhen
zeererkentelijkzijn,washetonsmogelijknategaan,inhoeverrede
schommelingenbijdagelijkseopnamenafwekenvandiebijwekelijkseopnamen.Hetbleek,datdewaterstandinbepaaldeperiodenaanmerkelijk
sterkerschommeltdanuitdewekelijkse opnamenvaltafteleiden(figuur 2). Tochzullendewekelijkse opnamenonsreedsveelkunnenzeggen
overdewaterhuishouding vandegrondendeinvloedhiervanopdeopbrengstdergewassen,alzalhetvaakmoeilijker zijndewekelijkse
schommelingenteverklarendandedagelijkseschommelingen,zoalsuit
hetonderstaandeblijkt.
Gebruikmakendvandeomstandigheid,dateendrietalbuizenbij
eenregenmetervanhetK.N.M.I.geplaatstwas,kondenwijdeinvloed
vandeneerslag opdewaterstand nagaan.Dezebuizen,genummerd3C,
15Ben101F,werdenresp.opgenomendoordeHerenD.H.EdzesteMeeden,J.FluitmanteSt.Anna-ParochieenD.WiskerketeWilhelminadorp.
Indefiguren1,2en3zijnvandezebuizenweergegeven:
1.deopnamenvandewaterstandenincmbenedenhetmaaiveld;
2.de•totaleneerslagengedurendedeperiodentussentweewaterstandsmetingeninmm;
3.dedagelijkse neerslagenvanverschillendeperiodeninmm;
4.deperdecade (10dagen)gemiddelde temperaturenin°Cvandemeest
nabijgelegenhoofdstations vanhetK.N.M.I.,ontleend aandeMaandelijkseOverzichten.
Doordetoevoegingvandezelaatstgenoemde gegevensishettevens
mogelijk ingrotelijnendeinvloedvandetemperatuur opdewaterstand
nategaan.
Wanneerwebeginnenmetfiguur1,waarindeopbuis15Bbetrekkin^
hebbendegegevensvermeldzijn,nadertebezien,danblijktinhetalge'
meeneenbehoorlijke neerslaggedurende deperiodetussentweewaterstandsopnameneenstijgingvandewaterstand tengevolgetehebben.Dezestijgingvandewaterstandisgroternaarmatedemeesteregenaanhe'
eindevaneendergelijkeperiodevalt.Weziendithetduidelijkstgedemonstreerd,wanneerwedeverdelingvandeneerslag overdeperioden
van26tot28Augustusenvan15tot22Septembervergelijkenmetdie
overdeperiodenvan19tot26Juni,van1tot8Septemberenvan22tot
29September.Gedurende dezeperiodenwasdetotaleneerslagongeveer
gelijk,terwijldestijgingvandewaterstandtijdensdeeerstgenoemde
periodenaanmerkelijkgroterwasdantijdensdelaatstgenoemde.'Hetafwijkendegedragvandewaterstandgedurendedeperiode,verlopendetussen11Julien3Augustus,kunnenwijnietverklaren.Waarschijnlijk
spelenhieranderefactoren,zoalsbv.bemaling,eenrol.Omtenslotte
deinvloedvandetemperatuurnategaan,hebbenwijalstemperatuur
voor St.Anna-Parochie aangenomendegemiddeldetemperatuurvandehoofd
stations GroningenenHoorn,daardezehoofdstationsvolgensdetempera
tuurkaartjesindeMaandelijkse OverzichtenderWeersgesteldheidin
NederlandvanhetK.N.M.I.hetmeestegeschiktzijn.Hetligtvoorde
handteveronderstellen,datbijstijgendetemperatuurdewaterstand
daalt.DitkomtindeperiodeMeitothalf Juniinderdaaduit.Hetis
echternietgemakkelijkdegecombineerdeinvloedvantemperatuuren
neerslaggoedtescheiden,zodatwijaaneennauwkeurigeanalysevande
temperatuursinvloed nogniettoezijn.
Bezienwevervolgensfiguur2,waarinzoweldedagelijkse alsde
wekelijksewaterstandsopnamenenneerslagen,betrekkinghebbendopbuis
3C,weergegevenzijn,danblijkt ookhierdeduidelijkeinvloedvande
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danlijktinditgevaldeverdelingvanderegenvalovereenweekvan
minderbelangtezijndanbijbuis15B.Vergelijkenweb.v.deperiodenvan22-29Julienvan2-9en23-30Septembermetdievan29Juli5Augustusenvan9-16 September,waarbijgedurendedeeerstgenoemde
periodendeneerslaghoofdzakelijkaanhetbeginengedurendedelaatstgenoemdeaanheteindvandeweekviel,danisdestijgingvandewaterstandgedurendedezevijfperiodenongeveergelijktenoemen.Hoogstwaarschijnlijkspeelthetprofielvandegrondhierbijeenrol.Bij
buis15Bwordthetprofielvanbovennaarbenedenlichter (vanlichte
kleinaarkleiig zand),terwijlbijbuis3Cdebovengrond zandigis,
terwijldeondergrondaansluitbijde jongezwareDollardklei,Bijhet
laatstgenoemdeprofielzaldezijdelingseafvoervanhetwaterinde
ondergrondkleinzijn.Uitdedagelijkse opnamenblijktnamelijk,dat,
wanneerdeneerslaghoofdzakelijkinhetbeginvandeweekvalt,de
stijgingookinhetbeginvandeweek.wordtwaargenomen,dusbereikt
hetregenwaterweldirecthetgrondwater,maardezijdelingseafvoer
stagneert omhetregenwatersneltedoenverdwijnen,zoalsdatbijbuis
15Bhetgevalwas.
Datdebehoorlijke neerslaggedurende deperiodevan1-8 Juli
slechtseengeringeinvloed opdehoogtevandewaterstandhad,iso.i.
tewijtenaanhetfeit,dathetregenwaterhoofdzakelijkindedroge
bovengrondisvastgehoudenentendeleslechtshetgrondwaterbereikt.
Ditverschijnselkomenwehieronderinveelsterkerematetogenbij
buis101F.
Watdeinvloedvandetemperatuurbetreft,kunnenwijonsaansluitenbijhetgeenhierboventenaanzienvanbuis15Bisgezegd.T/ijwillenalleennogwijzenopdeinvloedvandevorstgedurendedetweede
helftvanDecember,waardooreendalingvandewaterstandgeconstateerd
werd,Inhoeverredegeringeregenvaldezedalingveroorzaakte,ismoeilijknategaan.VoordezebuisisdetemperatuurvanGroningengenomen.
Wanneerwetenslotteinfiguur3deopbuis101F(Wilhelminadorp,
Zld)betrekkinghebbendegegevensnaderbeschouwen,danblijkthetverloopvandewaterstandgedurendedemaandenMeitotenmetDecember
groteverschillentevertonenmetdievandereedsgenoemdebuizen.Nadatop8Meidehoogstewaterstand inhetvoorjaarwaargenomenwas,
daaltdewaterstandregelmatigtothalf Juli,blijftongeveergelijk
toteindOctober,stijgtdanplotseling zeersnelenbereikteenhoogstestandop13Decemberomdaarnaweersneltedalen.Vaneenduidelijkeinvloedvanderegenval,infiguur3weergegevenperdecade (10dagen), opdewaterstandisalleensprakebeginMeieninNovember,Gedurendedeperiodetussen10Meien31Octoberhaddenzelfszeergrote
neerslagen,zoalsdezeeindAugustusgenoteerdwerden,practischgeen
invloed opdewaterstand.EenuitzonderinghieropmaaktdezwareregenvalvaneindSeptember,dienogeengeringe stijgingvandewaterstand
tengevolgeheeft.
Hoekunnenwedezeinvloedvanderegenvalopdewaterstandverklaren?
Indeeersteplaatswillenwedanwijzenophetfeit,datdezebuis
geplaatstisopklei,diedeeigenschapbezithetwatertekunnenvasthouden,zodathetregenwaterhetgrondwatergeheeloftendelenietbereikt.
Indetweedeplaatsisdeverdampingvandegrondenhetwaterverbruik doorhetgewasindezomerdoordehogetemperatuurhetgrootst,
waardoordekans,dathetregenwaterhetgrondwaterbereikt,kleiner
wordt,
Indederdeplaatsspeelthetdiepezomerpeileenrol,waardoor
hetregenwatereenlangewegmoetafleggenalvorenshetgrondwaterte
bereiken.
Tenslottezal,wanneerdegrondeenmaalmetwaterverzadigdis,
iedereregenvalvanenigebetekeniseenbelangrijke stijgingvande

-38waterstand tengevolgehebben.Ditisbv,hetgevalmetdesterke stijgingvandewaterstand inNovemberenbeginDecember,watmeteeneenvoudigeberekening isaantetonen.GedurendedemaandNovemberende
eersteelfdagenvanDecembersteegdewaterstandvan170cmtot4-0cm
benedenhetmaaiveld,dusmet130cm,terwijlgedurende dezeperiode
eenneerslaggenoteerdwerdvan167,6mm of16,76cm.Wanneerwenu
zoudenafzienvandeverdampinggedurendedezeperiodeenwezoudenveronderstellen,dathetstijgendewateralleluchtverdrijft.uïUt-de
porié'nindegrond,danzouhetporiënvolumevandegrond "fyjf x 100=
13 %bedragen.Daarhetporiënvolume•vandezegrondzekerhogerzalliggendan13 %t mogenweaannemen,datdebovengrondreedseenflinkehoeveelheidwatervastgehoudenmoethebbenomeendergelijkestijgingvan
dewaterstandmogelijktemaken.
Watdeinvloedvandetemperatuur,waarvoor dievanVlissingengenomenis,betreft,kunhenwijaansluitenbijhetgeenreedsinditverbandtenaanzienvanbuis30werdopgemerkt.
Uithetbovenstaandezalhetduidelijkzijn,datopdepercelen,
waardewaterstandhetzelfdeverloopheeftalsbijbuis101P,deinvloedvandewaterstandopdeopbrengstvooralindezomerveelgeringer
isdandeinvloedvandeneerslag opdeopbrengst,

- 3.9II.DEINDELINGDERWATERSTANDSKROMMENVAN1950INENKELETYPEN
Thanszullenwenaderingaanopderuim300waterstandskrommen,
diehetverloopvandewaterstand indediversebuizenweergeven.Leek
eraanvankelijkweinigverbandtebestaantussendezekrommen,bijnadereanalysebleekhetzeergoedmogelijkbepaaldehoofdtypenteonderscheiden.Zovertoondendewaterstandskrommenvanpractischaallebuizen
inZeelandeenzelfdebeeldalsdievanbuis101F,dusmeteenduidelijketop (laagstewaterstand)indetweedehelftvanhet jaar.Wanneer
wenuvandezebuizendeopnamenvaniedere datummiddelen,dankrijgen
wekromme,zoalsdezeinfiguur4weergegevenis.Dezekrommevertoont
duseenduidelijketopindetweedehelftvanhet jaarendergelijke
krommenwordeninhetvervolgeentoppigekrommengenoemdintegenstellingtotdetwee-resp.meertoppigekrommen,dietweeresp.meerduidelijketoppenin,detweedehelftvanhet jaarvertonen.
Datdezeeentoppigekrommevoorhetverloopderwaterstandenin
Zeelandwellichtnormaalis,mogeblijkenuithetfeit,datDEBAKKER
(Debodemgesteldheid vanenkeleZuid-Bevelandsepoldersenhaargeschiktheidvoordefruitteelt,Versl,Iandb.Onderz.56,1950)in1946
inverschillendederdoorhemgeplaatstebuizeneendergelijkverloop
waarnam.Hetenigeverschilmetdedooronsgevondenkrommenbetreft
hettijdstip,waaropdegeleidelijkedalingvanhetgrondwaterinhet
voorjaarbegint.BijDEBAKKERbegint degeleidelijke dalinghalfJuni
enbijonsreedseerder,Ditisongetwijfeldtoeteschrijvenaaneen
verschilinneerslagtussenbeide jaren.Speciaaldedrogeenhete
periodeindeIehelftvanJuni1950heeftdewaterstandensneldoeü
dalen.WanneerwedetotaleneerslagenoverdemaandenMeienJunivan
beide jareninVlissingen (MaandelijkseOverzichtenvanhetK.N.M.I.),
zoalsdezeinonderstaandtabelletjezijnweergegeven,bezien,dan
blijkendemaanden JunienMeiresp.in1946en1950degrootsteneerslagentegeven.
Neerslagen i n mm t e V l i s s i n g e n
Mei
Juni
1946
96
48
1950
39
74
OverigensblijktuithetonderzoekvanDEBAKKER,datdeeentoppige
krommeniethetverloopvanhetgrondwatervoorgeneelZeelandweergeeft,zoalsuitdewaarnemingenvanonzebuizenafte leidenzou
zijn.Hijvondnamelijk ookmeertoppigekrommenenweloppercelen,die
laagt.o.v.hetgrondwatergelegenwaren.Nublijktookuit onsonderzoek,dathetaantaltoppentoeneemt,naarmate depercelenlagert.o.v.
hetgrondwaterliggen.Ditisalsvolgtnagegaan.Vandevolgendegrondsoorten:klei,rivierklei,zand,dalgrond,kleiveenenveenwerdende
wekelijksewaarnemingenvandebuizen,waarinhetverloopvandewaterstanddooreen-resp.twee-enmeertoppigekrommengekarakteriseerd kon
worden,perda^umopgeteld engemiddeld.Zokregenwijvoordediverse
grondsoorteneentotdriegemiddeldekrommen,diedeperiodetussen
29Aprilen30Decemberbestrijkenenweergegevenzijnindefiguren4
totenmet8.Opdemethode,welkegebruiktwerd omnategaanbijwelk
hoofdtypeeenbuisingedeeldmoestworden,komenwijlaterterug.Vervolgenszijnallewaarnemingen,waaruitiederegemiddeldekrommeis
samengesteld,opgeteldengedeeld doorhetaantalwaarnemingen.Hetresultaatiseengemiddeld niveauvande waterstandgedurendedeperiode
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tabelvermeld.
Grondsoort

1-top

2-toppen

Klei
Rivierklei
Zand
Dalgrond
KIeivoen
Veen

145
157
185

93
94
123

-

-

meer-toppen
65
57-61
76
69
37
25

113
-

Hieruitblijkt,datnaarmatehetgemiddelde niveauvandowaterstandt.o.v.hetmaaiveldlagerligt,ermeertoppenindekrommeoptreden.Ditisookverklaarbaar.Immers,naarmatehetregenwatereon
langerewegindegrondmoetafleggenomhetgrondwatertebereiken,
zijndekansenopverdamping,opnamedoordeplant,vasthoudeninde
bovengrond,zijdelingseafvloeiinge.d.groterendekansenopstijgingenvanhetgrondwatergeringer.
Inhetvoorgaandehebbenwijdewaterstandskrommenvanopdezelfde
grondsoortgeplaatstebuizennaardriehoofdtypeningedeeld,ongeacht
inwelke streekvanNederlanddezebuizenvoorkwamen,Wanneermenbedenkt,datdemaandelijkse neerslagenindeverschillende strekenvan
onslandnogaluiteenkunnenlopen,kanmenzichafvragen,ofditverschilinneerslagooktotuitdrukkingkomtindedooronsverzamelde
waterstandsopnamen.Wijhebbendezekwestienagegaanvoorenkelekrommen.
Inde_eersteplaatshebbenwijdetwee-enmeertoppigekrommenvan
deopdeNoordelijke (GroningenenPriesland}endeYfóstelijkekleigeplaatstebuizensamengenomeneneengemiddeldekrommeberekenduitde
waarnemingenvandevolgendebuizen:
Meertop.Noord:2C;10A,CenD;11BenU;16AenB;17Aen
t/mC;
ueti16 A en B; ' 17 - A.1 ;/m 0
20B.
82 A er i B ; 84 E e n 87 C t/ïT F
West :78A;79Ben0;81A;
2-top. Noord:1AenB;2Aen D; 15
C< sn D en 18 A.
West :15A;84D;87AenB;
94 Afm D; 97 C; 98 A , B en D;
99A+vmD;100AtVtriC.
Dezekrommenzijnweergegeveninfiguur9.Inonderstaandetabelzijn
voortsdemaandelijkse stijgingenvandewaterstand (dedalingenvan
dewaterstandzijnaangegevenalsstijgingenmeteen-teken)ende
maandelijkseneerslagenvermeldvoordeklei-districtenZuid (Zeeland),
WestenNoord.Demaandelijkse neerslagenvoordedistrictenZuid,West
enI^oordzijnverkregendoordemaandelijkse neerslagenvanresp,VlissingenenOudenbosch,vanNaaldwijk enHoorn envanJoureenGroningen
(Maandelijkse OverzichtenvanhetK.N.M,!,)temiddelen.

West 2 ~ t o p

M a a n d e l i j k se s t i j g i n g e n van de
Mei J u n i
J u l i Aug. S e p t .
-12
. -11
+ 6
-25
+49
-21
+14
-24
- 4

Noord 2 - t o p
West meertop

-11
-22

Noord meertop

-22

District
Zuid 1 - t o p

Zuid
West
Noord

89
54
57

waterstand i n om
O c t . Nov.- D e c .
+6
+96
+12
+39
-15
-13
+37
-38
-37

+76
+14 +20
+26
-12
+25 - 5
- 4
+39
-20
+22 + 1
- 9
M a a n d e l i j k s e n e e r s l a g i n mm
96
102
78
40
42
1 0 1 128
134
56
46
112
99
47
149
39
-30

+25

-35

+25

-29

114
129
102

99
60
60

Wanneerwijinbovenstaandetabelvandegenoemdedistrictende
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vandewaterstandvergelijken,danblijktinhetalgemeen,datdegrootstemaandelijkseneerslagendegrootstestijgingenresp.kleinstedalingenvandewaterstandtengevolgehebben.Hetduidelijkstkomtdit
weltotuitdrukkingbijdemaand Septembereninminderematebijde
maand Juli.Gedurendedezemaandennemendemaandelijkse neerslagenvan
hetZuidennaarhetNoordentoe,hetgeenookgeldtvoordemaandelijkse
stijgingenvandewaterstand.Daterookuitzonderingenopbovengenoemderegelvoorkomenisbegrijpelijk .Zohebbenwijdeanderefactoren,
dievaninvloedzijnopdestijgingofdalingvandewaterstand,zoals
bv.detemperatuur,uitgeschakeld.Bovendienwerktenwijinditgeval
metzeerglobalegegevens.
DanwillenwijnogeenzelfdevergelijkingmakentussendezandstrekenNoord (Groningen,PrieslandenDrente),Midden (hetoverige
zandgebiedtenNoordenvandeRijn)enZuiden (hetzandgebiedtenZuidenvandeRijn),Detwee-enmeertoppigewaterstandskrommenvoordeze
gebiedenzijnweergegeveninfiguur10ensamengestelduitdewaarnemingen van de volgendebuizen:
11 A en D; 13 A; 21 A; 27 B;
Meertop.Noord::3AenB;5B;6B;7B;
30BenC;31AenD;34
A en B; 35 A; 37 A; 38 A; 42 B
en 44C.
57 A; 67 A en
Midden.: 53 AenB;54B.
B:
D en E; 56 B en D;
À en .89 D.
72 A;79A;84
Zuid : 64 A; 108 A; 110
....
At/mC;
116 B en 0 117 A; 118 D;
121 A en C; 124 At/m 0
en 127 0 .
2 - t o p . Noord: 24 B en C; 2.7 A C en D; 44 A en B,
Madden: 57 B; 59 A-UiCj 61 D en 96 C ,
Zuid : 108 B en C; 113 At/ta C ; 114 A en B; 115 At/m 0; 116 A en
D:
117 B en C; 118 Bt/mD; 120 AtvfoD; 121 B en D en 128 B,
Verder z i j n i n o n d e r s t a a n d e t a b e l de m a a n d e l i j k s e s t i j g i n g e n van
de w a t e r s t a n d en de m a a n d e l i j k s e n e e r s l a g e n opgenomen. De m a a n d e l i j k s e
n e e r s l a g e n voor de zandgebieden Noord, Midden en Zuid z i j n v e r k r e g e n
door de m a a n d e l i j k s e n e e r s l a g e n r e s p . van J o u r e , Groningen en Witteveen
van De B i l t en Winterswijk en van Oudenbosch en Gemert t e middelen. Dat
w i j voor Zand-Midden a l l e e n de Z u i d e l i j k g e l e g e n h o o f d s t a t i o n s De B i l t
en Winterswijk genomen hebben, v i n d t z i j n oorzaak h i e r i n , d a t i n h e t
Consulentsohap Hengelo pas eind November de b u i z e n g e p l a a t s t konden wor
den, zodat de w a t e r s t a n d s g e g e v e n s ook h o o f d z a k e l i j k o n t l e e n d z i j n aan
de b u i z e n i n G e l d e r l a n d .
Hoofdtype
District
kromme
2-top

Meertop

—,—-_—,.—.—

Noord
Midden
Zuid
Noord
Midden
Zuid
Noord
Midden
Zuid

Maandelijksestijgingenvandewaterstandinom
Mei Juni Juli Aug, Sept, Oct. Nov.
-2
-16
+67
-41 -32
+5
+35
+9
+45
-2
-11
-20
+32
-12
-11 -39
+46
+60
0
+4
+22 -15
+20
-Ï8~ -13
+46
-19
+18 -6
+29
-11
-9
+29
-16
+37
+20 -10
-12 -19
+24
-13
Maandelijkse neerslageninmm
111
96
138
63
99
47
37
110
82
110
62
63
106
26
88
82
92
102
46
IO9
34

Dec,
-22
-4
-7
-22
-21
-17

Hcewel minder d u i d e l i j k dan b i j de k l e i , hebben ook h i e r i n h e t a l gemeen de g r o o t s t e maandelijkse n e e r s l a g e n de g r o o t s t e m a a n d e l i j k s e
s t i j g i n g e n r e s p , k l e i n s t e d a l i n g e n van de w a t e r s t a n d t e n g e v o l g e . Dat
de i n v l o e d van de m a a n d e l i j k s e r e g e n v a l op de m a a n d e l i j k s e s t i j g i n g r e s
d a l i n g van de w a t e r s t a n d b i j zand minder d u i d e l i j k i s dan b i j k l e i , i s
w a a r s c h i j n l i j k t e v e r k l a r e n u i t de g r o t e r e d o o r l a t e n d h e i d van zand t . o . "

61
77
82

49 klei,waardooreenperiodevaneenmaandtegrootisomeenduidelijke
invloedtekunnenconstateren.Tenaanzienvandeuitzonderingen opdezeregelgeldtuiteraardhetzelfdevoorbehoud alsreedsgenoemd.

-43III.IEGRAFISCHEMETHODE,WA
ARMEIEEENWATERSTANDSKROMMEEENVOUDIGKAN
WORDEN GEKARAKTERISEERD
Tenslottezullenwenogstilstaanbijdemethode,diegebruikt
werdomnategaanbijwelkegemiddeldewaterstandskrommeeenbuispast.
Dezemethode isuitgewerkt doorVISSER (Waterhuishoudkundigekartering
tendienstevandelandbouw,Voordrachtgehoudenopde3eTechnische
BijeenkomstvandeCommissievoorHydrologischOnderzoekT,N.0,op23
Mei1947)methetvolgende doel.
Wanneermenineenhydrologischhomogeengebied-eenaantalbuizen
opneemt,danzullendewaterstandskro,mmenvandezebuizeneengrote
overeenkomstvertonen.Neemtmennueenvandezebuizenalsstandaard
aan,dezgn.stambuis,danzullendeanderebuizent,o.v,dezestambuis
steedshogereoflagerewaterstanden,duseenniveau-verschilenmeer
ofminder sterke schommelingengeven,Omnuhetverloopvandewaterstandindeanderebuizentekunnenkarakteriserent.o.v.hetverloopindestambuis,
gaat VISSERalsvolgttewerk,
Opmillimeterpapierwordenhorizontaaldewaterstandenvandestambuisenverticaaldievaneentevergelijkenwillekeurigebuisafgezet.
Wanneermennuvaniederewaarnemingsdatumdewaterstandenvandebetreffendebuistegendievandestambuisuitzet,krijgtmeneenstippenzwerm eoftl-8inonderstaand schetsjeisaangegeven.Dooreendergelijke
stippenzwermkaneenrechte lijnberekendengetrokkenworden,diehetverbandaangeefttussende
waterstand ineenbepaaldebuisAendieinde
stambuis.Wanneerhetpunt,waardezelijndeY-as
(OY)snijdtmetAwordtaangeduid,dangeeftde
afstand OAhetniveauverschiltussendebuisAen
de stambuisaan.Immers,wanneerindestambuis
dewaterstand nulopgenomenwordt,danisdewaterstandindebuisAnogOAcmbenedenhetmaaiveld.
DezeafstandOAnoemtVISSERdeverschuivingswaarde.Hetisdeafstand,waaroverdewaterstandsDT krommevandebuismoetverschovenwordenomsamen
t e v a l l e n met dievandestambuis.Ditblijktuitnevenstaandschetsje,
waarindewaterstandskrommenvandebuisAen
waterstand
destambuiszijngetekend.Terwillevande

I

eenvoudigheid hebben we aangenomen, dat de
schommelingeninbeidebuizenvangelijkeaard
stambuis
engroottezijn,zodatdekrommenevenwijdig
aanelkaarlopenendeafstandtussenbeide
buis A
krommensteedsgelijkis.Daarbijeenwaterstandnulindestambuiseenwaterstand OAcm
benedenhetmaaiveldvanbuisAbehoort,zal
' —_——_
dezeafstandtussenbeidekrommenOAcmmoetijd
tenzijn.
Naastdeafstand OA--wordtdelijndoordestippenzwermbepaald
door dehoek<x,diedezelijnmetdeX-as (OX)maakt (ziebovenstaand
schetsje) WanneerweeenbuisBhebben,waarindewaterstandhetgedelijndoordestippenzwerm
hele jaarpractischgelijkis,danzal
horizontaallopenopeenafstand OB(verschuivingswaarde)vandeX-as
eneenhoekvan0°metdeX-asmaken,Wanneerdus
dehoek« Cr is,dantredenindebetreffendebuis
practischgeenschommelingen op.Wordtdehoekc*
groter,danzullenookdeschommelingenindebeBtreffendebuizengroterworden,zoalsuithot
schetsjeoppag.44blijkt,waarindewaterstanden

0

44vantweebuizenGenDvergelekenwordenmetdie
vandestambuis.Eenvoudigheidshalvehebbenwe
Y
aangenomen,datdebuizenCenDeenverschuivings
waardenulhebben,zodatdelijnen,diehetverbandaangeventussendewaterstandenindebuizen
CenDendieindestambuis,doorhetsnijpunt
0vandeX-enY-asgaanendusaangegevenkunnen
wordenmet OCenOD,DelijnODmaakteengrotere
hoekmetdeX-asdandelijnOC,duszullende
schommelingenindebuisDgrotermoetenzijndan
dieindebuisC,Stel,datdewaterstandinde
stambuisopeengegevenmoment OEcmeneenweek
laterOPcmis,danisdewaterstandindezeweek
toegenomenmetEPcm.Zoalsuitbovenstaand schetsjeblijkt,corresponderendewaterstandenOEenOPvandestambuismetdewaterstandenOG
enOHvanbuisCenmetdewaterstandenOKenOLvanbuisD.Destijgingenvandewaterstand indebuizenCenDbedragendusGHenKLom,
DatKLgroterisdanGHblijktduidelijkuithetschetsjeeniswiskundigtebewijzenuitdestelling,dattegenoverdegrootstehoekde
grootstezijdeligt.
WanneerwijnudestijgingvandewaterstandindestambuisEPook
inonzebeschouwingbetrekken,danblijktEPgrotertezijndanGHen
kleinerdanKL,d.w.z.,destijgingenvandewaterstand indebuizen
CenDzijnnietgelijk aandievandestambuis.Dusmoethet ookmogelijk zijn,datdestijgingenresp.dalingenvandewaterstandineen
buis gelijkzijnaandievandestambuis.Ditishetgeval,wanneer
Y
dehoek^ 45 is,zoalsuitnevenstaandefiguur
blijkt.Ineenrechthoekige driehoekmeteenhoek
van45 zijnderechthoekszijdengelijk,d.w.z.
N
OE=PEendaardelijnPMevenwijdiglooptaande
X-as,geldtPE=OM,duskrijgenweOE=PE=OM
ofOE=OM,Evenzokunnenwebewijzen,datOP=ON
M
Hieruitvolgt tenslotte,datEP=
MN,d.w.z,,dat
destijgingvandewaterstandinde
buisEgelijk
x
isaandieindestambuis.
O
Uithetbovenstaandeblijktdus,datdehoek°<
eenmaatisvoordegroottevandeschommelingenvandewaterstand,lu
de
wordtbijhetbepalenvandeliggingvaneenlijnnietgewerktmet
hoeko(,maarmetdetangensvandezehoek.Detangensvaneenhoek
is
gelijkaan deoverliggenderechthoekszijdegedeelddoordeaanliggende
O rechthoekszijde,dusirunevenstaandfiguurtjeisdetangens
vanhoek<=<gelijkaanx=g.VISSERnoemtnudetangensvande
hoekc<devergrotingsfactor ofdegrondwaterstandsschommelingsmaat.
X3 B
Wanneerdeverschuivingswaarde endevergrotingsfactor
vaneenbuist.o.v.eenstambuisbekendzijn,kanmendushetverloop
vandewaterstand indezebuisafleiden.Inhoeverreditnauwkeurigmogelijkis,zalafhangenvandeafstandvandestippentotdedoordeze
stippenberekende lijn,Inhetgunstigstegevalzoudenallestippenop
delijnmoetenliggenenzaldusdeovereenkomsttussendewaterstandskrommevaneenbuismetdestambuishetgrootstzijn.Naarmatedestippenverdervandelijnverwijderd liggen,zullendusdewaterstandenin
debetreffendebuisdestehogeroflagert.o.v.dewaterstandeninde
stambuiszijndanmenopgrondvandeberokondelijnzouverwachten.De
waterstandskrommenvandebetreffendebuisendestambuisvertonendus
minderovereenkomst.
Nubestaatereeneenvoudigewiskundigemethode omdespreidingvande
stippenomeenlijntebepalen.Menkrijgtdanuiteindelijk eencijfer,
datdegemiddelde afstandvandestippentotdelijnaangeeft.Dit cijfer,datmenindewiskundedestandaardafwijkingnoemt,isduseen
maatvoordeovereenkomstvanhetverloopvandewaterstandineenbe-

-45paalde"buismethetverloopindestambuis.
Eenkleinetoepassingvandezemethodehebbenwijinfiguur7vermeld.Wanneermennamelijkdegemiddeldewaterstandskrommenvanzandmei
meertoppenendalgrondvergelijkt,danvertonenzijveelovereenkomst,
watonsnietbehoeftteverwonderen,daardeondergrondvandalgronduil
zandbestaat.Makenwijnueenstippendiagram,danblijktdeverschuivingswaardegeringtezijn,nl. -2,86cm.Berekenenwevervolgensde
vergrotingsfactor,danblijktdeze0,936tezijn,duskleinerdan1,
d.w.z.,datdeschommelingenindalgrondietskleinerzijndaninzandgrond,watwaarschijnlijktewijtenisaandevochthoudendebovengrond.
Dathetverschilnietgroteris,ishoogstwaarschijnlijkteverklaren
uithetfeit,datnaastslechteookgoedehumusrijkezandgrondenbij
hetgemiddeldebegrepenzijn.Despreidingvandepuntenomdelijnis
gering.Wevondennamelijkeenstandaardafwijkingvan2,5cm.
Menzalzichintussenwelafgevraagdhebben,welkepractischebetekenisdegenoemdemethodeheeft.Terloopswezenwijerreedsop,dat
menmetdezemethodeaandehandvantweegegevens,nl.deverschuivings«
waardeendevergrotingsfactorhetverloopvandewaterstandiniedere
willekeurigebuiskanafleiden,wanneerhetverloopindestambuisbekendis,terwijldestandaardafwijkingbepaalt,inhoeverremenhetverloop juistkanweergeven.Duskanmenmetweiniggegevenshetverloop
vandewaterstandaangeven,watbv.vanbelangisbijeenwaterstandskartering overeengrootgebied.
Eenandervoordeelvandezemethodeis,datmenopeenvoudige wijzevaneengrootaantalbuizendegemiddeldewaterstand overeenbepaaldeperiodekanbepalen.Menberekentdaneerstdegemiddeldewaterstand
overdieperiodevandestambuisenmetbehulpvanbovenstaandegegevem
kanmendegemiddeldewaterstand overdezelfdeperiodevaniederebuis
berekenen.Ookkanmengebruikmakenvandedoordestippenzwermbere:
•
kende lijn.Innevenstaandgevalisbv.ORde
gemiddeldezomerwaterstand vandestambuis.
VoordebuisisdandezegemiddeldezomerwaterstandOS.
Eenzeerbelangrijk voordeelvandebeschrevenmethode istenslotte,datwijopdeze
wijzecijfersverkrijgen,diegemakkelijkin
verbandgebrachtkunnenwordenmetanderegrootj

heden.

Wanneermenbv.desamenhangvan waterstand en opbrengstwilbe^
studeren,doorvaneengrootaantalpercelendeopbrengstgrafischtegel
dewaterstanduittezetten,staatmenaldirectvoordemoeilijkevraag,
hoedewaterstandmoetwordenweergegeven.Alsallewaterstandenuit
hethele jaarconstantbleven,wasdezaakeenvoudiggenoeg,maarwij
hebbennueenmaaltemakenmetschommelingen.Wijkunnengaanwerken
metgemiddeldewaterstanden,maardanwordtdeaardvandeschommelingen
geheelverwaarloosd,terwijlwelvaststaat,dat ookdezeeengroteinvloedkanhebbenopdeopbrengst.
DemethodevanVISSERlevertonsookvoordezeschommelingeneen
bruikbaremaat,zodatzijalszodaniginhetonderzoekkunnenworden
betrokken.
InvolgendemededelingenvanhetProductie-Niveau-Onderzoekhopen
wijhiervanvoorbeeldentegeven.
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