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INLEIDING

Het bijzonder droge jaar 1959 heeft op het onderzoek van het Instituut een tweezijdig effect gehad. Aan de ene kant heeft het metingen op het gebied van de watervoorzieningmogelijk gemaakt,dieondernormale omstandigheden niet gedaan kunnen
worden. Als tegenhanger daarvan werd het onderzoek over de waterafvoer gehandicapt door extreem lage waterstanden. Het ligt voor de hand dat in dit verslag vrij veel
nadruk is gelegd op de relatie gewas-vochtvoorziening.
Op het gebied van het grondverbeteringsonderzoek konden de eerste resultaten
worden geboekt.
In de vijf vergaderingen van het Bestuur werd veel aandacht besteed aan de verdere
uitbouw van het economisch- en landinrichtingsonderzoek. Uit de discussies, gehouden aan de hand van een nota, kwam naar voren dat voor een krachtige aanpak van
deze belangrijke onderdelen van het cultuurtechnisch onderzoek gestreefd moet
worden naar een verdubbeling van het aantal medewerkers op dit gebied.
Dr. C. VAN DEN BERG

Directeur

ONDERZOEK

I. WATERHUISHOUDING

Elke cultuurtechnische maatregel op het gebied van de waterhuishouding houdt
een verandering van de waterbalans in. Kennis van de afzonderlijke componenten,
zowel als van hun relatieve invloed en onderlinge samenhang is dan ook steeds noodzakelijk.
Het meer fundamenteel gerichte onderzoek heeft onder meer tot taak uitbreiding
te geven aan deze kennis of ze te verbeteren.
Toetsing van de opgestelde theorieën en van de verkregen inzichten is mogelijk in
enkele proefgebieden, waar specifieke problemen om een oplossing vragen. Het kan
hier gaan om een algemeen inzicht in de waterhuishouding ten einde, zoals in het
Deltagebied, eventuele veranderingen daarin op hun hydrologische en daardoor landbouwkundige gevolgen te kunnen toetsen. In andere gebieden zal een bepaalde facet,
zoals in het gebied van de Lunterse beek dete verwachten topafvoer inverband met de
dimensionering van nieuwe werken, voor de algemene praktijk van direct nut kunnen
zijn.
Het, bij deze toetsing, richten van het onderzoek op bepaalde proefgebieden heeft,
behalve het directe nut voor het betreffende gebied zelf, het voordeel dat de verschillende aspecten van het meer algemene onderzoek beter op elkaar afgestemd kunnen
worden en bovendien duidelijker tot uiting komt welke onderdelen van het onderzoek
in ontwikkeling zijn achtergebleven.
De uitzonderlijke klimatologische omstandigheden in 1959hebben sommige onderzoekingen, zoals die naar de afvoeren, sterk nadelig beïnvloed. Hier tegenover staat
dat het verslagjaar zeer gunstig is geweest voor het onderzoek naar de reactie van het
gewas op de waterhuishouding.
a. O n d e r z o e k van algemene a a r d
1. Hydrologie van verzadigdegrond
GeoHet geo-hydrologische onderzoek is uiteraard sterk gebonden aan proefgebieden.
hydrologie j j e veldboringen vonden in hoofdzaak plaats in de in het Deltagebied gekozen onderzoekspolders. Hiernaast werd onderzoek verricht bij Deurne en Wanssum, langs de
Zuid-Willemsvaart, in de Tielerwaard-West en in het stroomgebied van de Lunterse
Beek.
De verwerking van de gegevens van reeds eerder gemaakte boringen in Limburg
leidde tot een gewijzigd inzicht in de verbreiding van de Rijn- en Maassedimenten.
Hieruit vloeien consequenties voort voor de hydrologie van dit gebied. De geohydrologische overzichtskaart van Limburg en zuidoost Noord-Brabant kwam vrijwel gereed; daarop zal de samenhang van grondwaterspiegel en breukpatroon duidelijk tot uiting komen.
Een zijdelings gevolg van het, reeds eerder gepubliceerde, gedetailleerde breukpatroon van zuidoost Nederland washet, metmedewerking van de Geological Survey

of New Zealand, opstellen van een nieuwe verklaring voor het ontstaan van dit breukpatroon, die in vele gebieden van de wereld haar toepassing kan vinden (dr.D E
RIDDER).

Het bepalen van de doorlaatfactor aan ongeroerde monsters van grotere diepten Doorlatendbleek een zeer waardevolle aanvulling van, en controle op, de tot nu toe toegepaste h e i d
geo-hydrologische interpretaties te zijn.
De methodiek van de monstername werd verder ontwikkeld en tot een oplossing
gebracht (fig. 1). Ter voorkoming van toevallige fouten werd tot het gebruik van
monsterringen met grotere diameter overgegaan. De in het laboratorium benodigde
apparatuur werd verbeterd en uitgebreid. Snelle serie-metingen zijn thans jnogelijk,
zodat de gegevens gelijktijdig met de resultaten van het lithologisch en mineralogisch
onderzoek ter beschikking komen (dr. D E RIDDER).
De stationaire-stromingsvergelijkingen die hun nut, bijvoorbeeld voor de drainage, Grondwaterbewezen hebben, moeten vaak noodzakelijkerwijze bij verder onderzoek naar de stroming
waterbalans vervangen worden door de veel gecompliceerder pseudo-stationaire of
niet-stationaire vergelijkingen. Dit is speciaal het geval voor de afvoer, waar een
bewerking uitgaande van neerslag en verdamping noodzakelijk is. De ontwikkeling
van dergelijke vergelijkingen werd inhet verslagjaar voortgezet en kon vrijwel worden
afgesloten. De resultaten van dit onderzoek zullen spoedig worden gepubliceerd
(drs. ERNST).

Met de toetsing van deze niet-stationaire vergelijkingen met behulp van een spieetmodel is een begin gemaakt, (drs. ERNST).
Een belangrijk hulpmiddel om een aantal hydrologische factoren, waarvan de onbekendheid de toepassing van verschillende stromingsvergelijkingen bemoeilijkt, te
berekenen, blijkt de bewerking van grondwaterstandmetingen en van cijfers over
regenval en verdamping te zijn (ir. VISSER). Deze bewerkingsmethode werd toegepast
op waarnemingen in het Lollebeekgebied, het Deltagebied, de Tielerwaard en de
Rottegatspolder. De gebruikelijke veertiendaagse waarneming van grondwaterstanden
geeft in vele gevallen moeilijkheden door de te lange tussenruimte.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van waterbeheersing op komgrond werd juist
afgesloten voor het vertrek van de betreffende onderzoeker (ir. VAN HOORN) naar het
buitenland. De resultaten van dit, sinds 1951 uitgevoerde, onderzoek zijn bijna persklaar. Gedurende het laatste jaar van het onderzoek werd speciaal aandacht besteed
aan het meten van de doorlaatfactoren van de bovengrond.
Hettheoretischeonderzoeknaardevoortplantingvan degetijbeweging inhet grondwater werd afgesloten met een publikatie (dr. WESSELING). Het in rekening brengen
van de samendrukbaarheid van het watervoerende pakket bleek een grote verbetering
te zijn. De nieuwe theorie, toegepast op waarnemingen in het Deltagebied, leidde tot
resultaten die zeer goed overeenstemmen met die verkregen uit het geo-hydrologische
onderzoek. De in de Tielerwaard langs de Waal uitgevoerde waarnemingen gaven na
bewerking volgens de gevonden theorie een goed inzicht in de langs de rivier optredende kwel.
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Een aanvang werd gemaakt met het samenstellen van een overzicht van bestaande
stromingsvergelijkingen. Aan de hand hiervan werd voor een aantal onderzoekers,
ook van andere diensten en instellingen, éénmaal per maand een voordracht gehouden
(dr. WESSELING).

Ten behoeve van de stuwdam in de Lek bij Hagestein werden waarnemingen gedaan. Na bewerking van de gegevens zal een hydrologisch eindrapport worden opgesteld (ir. VAN HOORN, dr. WESSELING). Verder werden waarnemingen verricht voor
de bouw van de stuw in de Rijn bij Amerongen en van een aquaduct in Rijksweg 4 in
de Haarlemmermeer.
Als gevolg van het zeer drogejaar werd het noodzakelijk geacht een derde, late, op- Zoutondername van de landelijke verzilting te verrichten. Uit een voorlopige bewerking van de z o e k
gegevens omtrent de opgetreden schade bleek naast directe zoutschade veel verontreinigingsschade en schade door onvoldoende zorg voor te komen (ir. VISSER).
In het Deltagebied kon een eerste experiment met watervoorziening uit dunne zoetwaterlagen in mariene sedimenten met succes worden beëindigd (fig. 2). De proef,
waarbij zoet en zout water afzonderlijk werden opgepompt, zal worden herhaald, zo
mogelijk met andere verhoudingen van het opgepompte zoet- en zout water (ir. VAN
'T LEVEN). In het laboratorium zullen modelproeven worden gedaan, om de mogelijkheden van deze onttrekking onder variërende omstandigheden van dikte van de
zoetwaterlaag en opbouw van het profiel na te gaan.
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FIG. 2. Wijziging indedieptevande 1000mgCl~/1grens bij het tegelijk maargescheiden oppompen
van zoet en zout water in de polder Nieuwe Kraaijert (Zuid-Beveland). Gepompt werd 10
resp.4m3/uur aan zoet resp. zout water. Het zoet waterfilterbevond zich op eendiepte van
2,5 tot 7,5m-mv, dat voorzout watervan 18,5tot 24,5m -mv

Het gedrag van zoetwaterlagen die onder invloed staan van infiltrerend zout water,
afkomstig uit waterlopen of buitendijkse gronden en stromen, werd plaatselijk onderzocht. Dit onderzoek zal worden uitgebreid (ir. VAN 'T LEVEN). In het algemeen bleek
dat in 1959het zoute water dieper in de open watergangen in zoete gebieden was doorgedrongen dan tot dusver werd waargenomen. Voor enkele gebieden krijgt men sterk
de indruk dat zout buitenwater ingelaten is.

De relatie tussen chloorgehalte en electrisch geleidingsvermogen werd aan de hand
van een 1000-tal watermonsters wiskundig verwerkt. De resultaten zijn in tabellen en
grafieken neergelegd (ir. STOL). Met de eveneens aangegeven factoren om de cijfers op
een standaardtemperatuur om te rekenen is de bepaling van het electrisch geleidingsvermogen geschikt gemaakt als routine-bepaling, althans voor monsters met hogere
zoutgehalten.
Ontijzering

Het grondwater heeft ineenaantal gebieden van Nederland een hoger ijzergehalte
dan toelaatbaar is bij gebruik voor beregening van fruit en klein fruit. Gezocht wordt
naar een voor de praktijk bruikbare methode van ontijzering. In 1960zullen de eerste
proeven met een cokesgoot beginnen (ir. VAN 'TLEVEN, ir. DE VOS).

Drainage

Door de snelle ontwikkeling van de produktievan kunststoffen zijn de kosten van
drainage door middel van plastic buizen thans op dezelfde hoogte gekomen als die
door middel van een conventioneel drainage systeem. Een verdere prijsdaling van
kunststoffen mag worden verwacht. Het onderzoek naar de bruikbaarheid van plastic
buizen wordt hierdoor nog urgenter.
Na enige voorlopige experimenten werd een zandmodel aangeschaft, waarmee het
effect van de perforatie van de buizen kan worden onderzocht. De hiermee reeds uitgevoerde proeven toonden voor verschillende reeds gelegde systemen aan, dat de aangebrachte perforatie ruim voldoende is.
In overleg met andere instellingen en diensten werd besloten tot het aanleggen van
een aantal proefplekken met plastic drainage op verschillende grondsoorten verspreid
over geheel Nederland. Door de abnormaal langdurige droogte werden in 1959 echter
slechts zeer weinig afvoeren gemeten.
De toepassing op ruimere schaal van deze drainage-methode hangt thans voor een
groot deel af van de resultaten van deze veldproeven (dr. WESSELING).

Afvoeren

In het kader van het Delta-onderzoek werden op een tiental plaatsen registrerende
afvoermeters geplaatst. Doel van dit onderzoek is een betere ijking van de bestaande
en nieuw ontwikkelde pseudo- en niet-stationaire stromingsvergelijkingen en tevens
ter controle van de bepaling van de kwelverdeling in een polder. Aanvankelijk vond
aantasting van de apparatuur door het zoute water plaats, deze moeilijkheden zijn
thans overwonnen. Ook hier werden ten gevolge van de droogte op enkele plaatsen
eerst zeer laat de eerste afvoeren gemeten (dr. WESSELING, ir. VAN 'T LEVEN). Het zoeken naar het niet-stationaire effect van de afvoer vordert, nu de nodige vergelijkingen
die de fysische achtergrond beschrijven ter beschikking staan. Het ontbreken van
slootwaterstandsgegevens naast grondwaterdiepten heeft echter in vele gevallen een
nadelige invloed op de bewerkingsmogelijkheid.
2. Hydrologie vanonverzadigdegrond

Vochtgehalte

Talrijke vochtbemonsteringen werden verricht om de uitdroging van gronden onder verschillende gewassen gedurende de extreem droge zomer na te gaan. Hierbij
bleek dat uitdroging tot boven het verwelkingspunt tot op vrij grote diepte op verscheidene plaatsen voorkwam.

FIG. 3. Zandbakken voor het aanleggen van lage pF-waarden aan grondmonslers

Bij de verdere ontwikkeling van fysische grondslagen van de stroming in onverzadigde gronden neemt de gebruiksmogelijkheid van pF-curven sterk toe.
In het vorige verslag werd melding gemaakt van overdrukmethoden bij de bepaling
van hogere vochtspanningen, tot pF 5,1, in grondmonsters. Om ook controle te hebben op de ligging van de pF-curve bij lage pF-waarden, zullen proeven worden genomen met zandbakken gevuld met Blokzijlzand, met hoofdfractie 37 tot 50[i.(fig.3).
Met behulp van deze bakken is een onderdruk tot ongeveer pF 2,8 mogelijk. Bij
succes zal op deze methode worden overgegaan bij de bepaling van lage pF-waarden.
Door de uitgevoerde onderzoekingen naar de stroming van water in overzadigde Vochtgrond (ir. RIJTEMA), kon de uitstroming van water bij de pF-bepalingen mathematisch stromin g
worden beschreven. Het is hierdoor mogelijk geworden een methode te ontwikkelen
die de nauwkeurigheid en de snelheid van vochtspanningsbepalingen opvoert (ir.
STOL, ir. STAKMAN). Men kan hierbij aan de hand van de uitgestroomde hoeveelheden water en de daarbij behorende tijdsduur informatie krijgen over het al of niet
bereikt zijn van deeindwaarde van het vochtgehalte bij een bepaalde pF-trap. Deze
methode wordt thans in het laboratorium toegepast.

Vochtkarakteristieken

Capillair
geleidmgsvermogen

Demeting van hetcapillair geleidingsvermogen metbehulp van de daarvoor reeds
ontwikkelde apparatuur stuitte op moeilijkheden watbetreft dein de handel
zijnde membranen. Met verschillende soorten membranen werd geëxperimenteerd.

eerder

Neerslag
De verdampingsmetingen op het lysimeterstation te Wageningen werden voortVerdamping g e z e t De welzeer hoge verdampingswaarden endegeringe neerslag gedurende1959
blijken uitfig.4.
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FIG. 4. Deneerslag-enverdampingswaarden van 1959,vergeleken met de gemiddelde waarden over
1952totenmet1958,volgens metingen van hetlysimeterstation

Waterbalans

De verdampingen verkregen uitde bewerking vangrondwaterstandsgegevens van
komgronden bleken redelijk in overeenstemming tezijn metdoor anderen op grond
van plantefysiologische argumenten voor de Tielerwaard opgestelde verdampingscijfers. Beide benaderingen schijnen elkaar goed aante vullen.
Bij diepe waterstanden wordt debetekenis vanhetgrondwater voor dewaterbalans
steeds kleiner endemogelijkheid deze eruitafte leiden geringer. Vochtmetingenmet
nylonelementen zijn nu in het onderzoek, onder andere in het Lollebeekgebied, betrokken omditindiegevallen eensteviger basis te geven.
Het kwelonderzoek door middel vande waterbalans bleek in de Prunjepolder, in
het Deltagebied, uitstekend te verlopen. Hier zijn de moeilijkheden, elders voortvloeiende uithet ontbreken vanslootwaterstanden naast grondwaterstandsgegevens,
niet aanwezig daar dedraindiepte defunctie vanhetslootwatervlak overneemt enwel
als niet-variabele grootheid (ir. VAN'TLEVEN, dr. WESSEUNG).

De bewerking vangegevens van waterstandsbuizen heeft duidelijk gemaakt dat het
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bergend vermogen van de grond in de winterperiode niet constant is, doch als een
functie van de diepte van het grondwater moet worden beschreven (ir. VISSER). Een
dergelijke conclusie isvanhetgrootste gewicht voor de toepassing van niet-stationaire
stromingsvergelijkingen.
Om situaties te kunnen bestuderen die slechts zelden optreden, werden voorbereidingen getroffen tot het construeren van bakken, te plaatsen op het proefterrein „de
Sinderhoeve" waarin naar willekeur de gewenste toestanden teweeggebracht kunnen
worden.
In het verslagjaar werd een begin gemaakt met een nieuw ontwerp van onderzoek Sloten
betreffende de functie en de betekenis van de sloot (ir. KOUWE). Dit probleem kan
uiteraard vanuit zeer verschillende gezichtspunten worden bezien. Door de praktijk
wordt sterk de behoefte gevoeld aan meer informatie omtrent factoren die de stabiliteit van de sloottaluds beheersen. Bij het graven van nieuwe sloten wordt meermalen
ernstige hinder ondervonden van het herhaaldelijk inzakken van slootwanden.
De grondmechanische- en de hydrologische zijde van het probleem is in eerste instantie aan dehand van detheorie bestudeerd, terwijl tevens eenruime oriëntatie in de
praktijk plaats vond.
3. Invloed vande waterhuishoudingop het gewas
Het nieuwe proefterrein van het Instituut, „de Sinderhoeve" bij Renkum, werd in
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F I G . 5. Gedeelte van het proefterrein ,,de Sinderhoeve", 24juni 1959. Op de voorgrond een beregeningsproef met haver. Aan de stand van het gewas zijn de onberegende proefplekken duidelijk
te herkennen
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FIG. 6. Een van de verrolbare
glaskappen waardoor het effect
van de natuurlijke regenval kan
worden uitgeschakeld. Sinderhoeve

gebruik genomen (fig. 5 en 6). Uit de door de Stichting voor Bodemkartering uitgevoerde kartering bleek dat de samenstelling van het terrein zeer gelijkmatig was, behoudens verschillen in grindgehalte. Het betreft hier zwak-lemige grofzandige heideontginningsgrond met in de bovengrond 6,5% organische stof. De grond is droogtegevoelig, de maximale vochtvoorraad is 95mm in de doorwortelbare laag van 0,70 m
diepte. Op deze grond van matige kwaliteit, kon in het extreem drogejaar 1959 door
middel van beregening eenbehoorlijk opbrengstniveau vanlandbouwgewassen worden
bereikt (fig.7).De ontwikkelingvanverscheidenetuinbouwgewassen liet echter ook bij
optimale watervoorziening veel te wensen over, vermoedelijk door gebreksziekten en
een te hoge zuurgraad van de grond.
In het kader van de „Northern European Working Group on Supplemental
Irrigation" van de F.A.O. werd medegewerkt aan een internationale proef betreffende
de beregening van landbouwgewassen. Aandacht werd vooral geschonken aan de invloed van beregening in bepaalde groeistadia van het gewas en wel ditjaar bij haver
en aardappel.
De op het weerstation, groot 1ha, verzamelde meteorologische gegevens werden
gebruikt bij de interpretatie van de in de verschillende proeven verkregen effecten.
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Enkele opbrengstcijfers van de uitgevoerde beregeningsproeven zijn in tabel 1vermeld.
TABEL 1. Opbrengst in kg per ha van beregende en onberegende velden.
Sinderhoeve 1959

Erwten . .
Haver . .
Gerst. . .
Aardappel.

Onberegend

Beregend

Regengift in mm

1450
1300
1200
10200

3550
4400
4000
43600

150
220
190
330

Door het extreem hoge neerslagtekort was het noodzakelijk frequent te beregenen.
De bestaande apparatuur kon echter, in verband met de te grote windsnelheid op het
geheel open liggende terrein, overdag niet worden gebruikt. Een apparatuur waarmee
dit wel kan geschieden zal moeten worden ontwikkeld.
Op het grondwaterstanden-herontginningsproefveld voor de tuinbouw op zware
gronden te Oudkarspel werden de eerste, in overleg met het Proefstation voor de

r.o

Kin

FIG. 7. Stand van de gerst op „de Sinderhoeve", 1959. Links onberegend, rechts beregend. Zie ook
tabel 1
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Groenteteelt in de Volle Grond opgestelde, proeven genomen (ir. VAN DER VALK). In
dit eerstejaar van gebruik van het proefveld bleken de vruchtbaarheidsverschillen op
het terrein nog een aanzienlijke spreiding in de resultaten te geven. Verwacht kan worden dat deze in de komende jaren afneemt. Uit de oriënterende proeven bleek dat de
opbrengsten toenamen bij verhoging van grondwaterstanden tot 40cm -mv. Een
goede interpretatie van de opbrengstgegevens is echter met een enkele opbrengstbepaling niet mogelijk, het effect van het produktievermogen en dat van de vroegheid
van de grond is dan niet te ontrafelen.
Voor het beregeningsproefveld te Oudkarspel zijn een aantal alternatieve plannen
voor oriënterende proeven opgesteld. Uit deze iseen proefplan voor 1960 gekozen.
De beregeningsproeven te Montfort (ir. HELLINGS) verliepen gunstig. De beregeningsgiften bedroegen, in totaal, van 134 mm (erwten) tot 360 mm (grasland). De
meeropbrengsten van enkele beregende gewassen, in procenten van de opbrengst van
de onberegende percelen, zijn in tabel 2 vermeld.
TABEL2. Meeropbrengsten behaald op het beregeningsproefveld Montfort (1959)
Gewas
Gerst, korrel
, stro
Haver, korrel
, stro
Tarwe, korrel
, stro
Erwten, korrel
, stro
Bonen
Aardappelen, Libertas .
, Voran . .
Voederbieten, bieten .
,loof . . .
Suikerbieten, bieten .
, loof . . .
Bladkool,
droge stof
Kunstweide, ruweiwit .
, zetmeel. .

Meeropbrengst in
% van onberegend
150
82
115
80
116
55
171
135
320
87
100
145
188
156
260
370
182
164

Behalve de opbrengst, heeft de beregening in verscheidene gevallen de kwaliteit
van het geoogste produkt sterk verhoogd.
De infiltratieproeven op de bezande restveengrond van het proefveld Vossenholen
bij Griendtveen (ir. HELLINGS) gaven een uitgesproken infiltratie-effect te zien (zie
fig.8en tabel 3).
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FIG. 8. Infiltratieproefveld „Vossenholcn", perceel 20-6, drainageafstand 10 m. De stoppelklaver
ontwikkelde zich alleen op de geïnfiltreerde drainreeksen, hierbuiten mislukte het gewas volledig
TABFX 3. Opbrengst van grasland op bezande restvcengrond. Vossenholen 1959
Drainafstanden
5
10
15
20
niet geïnfiltreerd

Zetmeelwaarde in kg/are
80
71
55
58
38

In kassen wordt in het algemeen de waterhuishouding zo optimaal mogelijk ge- Kassen
houden. Andere milieufactoren zullen daardoor een belangrijker invloed op groei en
opbrengst van een gewas uitoefenen dan onder veldomstandigheden het geval zal zijn.
In kassen isdetemperatuur hoger en de stralinglager dan onder veldomstandigheden.
Hierdoor zal de relatie tussen straling en opbrengst van een gewas beter zijn dan die
tussen temperatuur en opbrengst. Deze twee groeifactoren zijn echter in de praktijk
zo sterk gecorreleerd, dat deze aanname moeilijk te bewijzen was.
Bij eenzelfde straling in voor- respectievelijk najaar zal men een hogere temperatuur in het najaar aantreffen. Omgekeerd zal bij eenzelfde temperatuur de straling
inhetnajaar lagerzijn, hetgeen aan dena-ijlingvan dejaarlijkse gangvande temperatuur ten opzichte van die van de straling te wijten is.Daarom isde opbrengst in voor15

en najaar van enkele tuinbouwgewassen vanaf 1954 vergeleken met de stralingssom
en de temperatuurssom der verschillende groeiperioden (dr. BIERHUIZEN). De resultaten hebben uitgewezen, dat inderdaad de straling de belangrijkste factor is.
Er bleek bovendien een lineair verband tussen stralingssom en opbrengst van
verschillende tuinbouwgewassen (radijs, sla, andijvie, spinazie, bonen, erwten, bloemkool,peen)tebestaan. Ditlaatste resultaat waswelteverwachten, aangezien dephotosynthese-capaciteit van veel gewassen nagenoeg dezelfde is.
Het werken met stralingssommen kan voor de praktijk van belang zijn, onder meer
voor het maken van een prognose van dejuiste oogsttijd. De benodigde lichthoeveelheid van bijvoorbeeld een slakrop van 150g is ongeveer 10000 calcrcr 2 . Bij een bepaalde plantdatum kan, met behulp van gegevens over dedagelijkse straling, de oogstdatum berekend worden. Tevens kunnen opbrengsten met verschillende plant- en
oogstdata onderling vergeleken worden. Statistisch kan op deze wijze het effect van
grondsoort, grondwaterstand, vochtvoorziening, etc. bestudeerd worden.
Dit is onder meer gebeurd met gegevens van 70 objecten met koude voorjaarsteelt
van sla, in verband met het vroegheidsonderzoek (ir.VAN DER POST). De vroegste opbrengsten werden verkregen op slibhoudende zandgronden en lichte zavelgronden,
die op 80 à 100 cm ontwaterd waren. Door de minder diepe ontwatering van slibarme duinzandgronden geven deze een ietslatere oogst. Naarmate men later oogst en
een hoger kropgewicht moet bereiken, wordt het vroegheidsvoordeel van de lichte
gronden geringer. Bij late oogsten zou men, indien men geen rekening houdt met de
vrij sterke correlatie van slaras en grondsoort, een hoog kropgewicht eerder moeten
bereiken op een zware- dan op een lichte grond. Door op verscheidene grondsoorten
enkele rassen naast elkaar uit te planten zal getracht worden bovengenoemde correlatie te doorbreken.
b. O n d e r z o e k in v e r s c h e i d e n e g e b i e d e n
Deltagebied

Het onderzoek in het Deltagebied concentreerde zichop dedrie onderzoekspolders:
het onderbemalingsgebied de Prunje (Schouwen), de Wilhelminapolder (Zuid-Beveland) en de polder Oude Korendijk (Hoekse Waard). Verder werden ook het onderbemalingsgebied aan de Schroeweg in de Zuidwatering (Walcheren) en de Braakmanpolder (Zeeuws-Vlaanderen) in het onderzoek betrokken.
Het hier uitgevoerde onderzoek tracht na te gaan hoe en waar verschillende methodentoegepast kunnen worden, om zout- enwaterbalansen, kwelpatronen en ontzilting
van de ondergrond optredende na afsluiting der zee-armen, te bepalen.
De routinewaarnemingen van het zoutgehalte van het polderwater, het polderpeil,
de grondwaterstand en de detail-afvoeren vonden normaal doorgang.
In de Prunje werden gedurende drie etmalen grondwaterstandsmetingen verricht
in diepe peilbuizen ter bepaling van de hydrologische constanten van de bodem uit de
voortplanting van de getijbeweging in het grondwater.
Zoals reeds eerder vermeld, is een inzicht verkregen in het kwelpatroon door bewerking van de grondwaterstandsgegevens in hun relatie tot draindiepte, neerslag en
verdamping gedurende het winterseizoen. Uit de door het bestaande gemaal uitge16

slagen hoeveelheid water werd, met inachtneming van het zoutgehalte van het diepe
grondwater, de totale kwel berekend op 0,7 mm/etmaal, een in het Deltagebied relatief hoge kwelwaarde. Het ligt in de bedoeling dit kwelbedrag met behulp van detailafvoermetingen, zoutmetingen en de waterbalans te verifiëren.
Bij boringen uitgevoerd in de Wilhelminapolderbleek dat plaatselijk het zoete water
tot een diepte van tenminste 15mvoorkomt (fig. 9).Daaronder bevindt zich een zoute
grondwaterzone tot ongeveer 40 m, rustende op een afdekkende kleilaag. Onder deze
kleilaag bevindt zich water met een aanmerkelijk lager zoutgehalte. Naar alle waarschijnlijkheid een kern van fossiel zoet water dat enigszins is verzilt.

FIG. 9. Chloride-gehalte van het grondwater op een diepte van 15mbeneden maaiveld in deWilhelminapolder (Zuid-Beveland)

Ook in deze polder zijn gedurende drie etmalen peilwaarnemingen gedaan ter berekening van hydrologische constanten van de bodem.
Ten behoeve van detailafvoermetingen werden in het najaar een aantal meetstuwen
met registrerende apparatuur geplaatst. Tengevolge van de aanwezige diepe ontwatering en het geringe neerslagoverschot in herfst en winter konden nog geen afvoeren
worden gemeten.
In tegenstelling tot de systematisch gedraineerde Wilhelminapolder en Prunje, gaf
het plaatsen van meetstuwen in De Oude Korendijk moeilijkheden door de vrij willekeurige richting van de drainreeksen.
Hier werd een aanvang gemaakt met een programma van diepboringen. Een zo
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groot mogelijk aantal ongestoorde grondmonsters van grotere diepte zal worden gestoken, ten einde grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de horizontale en vertikale
doorlatendheden.
De Schroeweg is gelegen buiten de direkte invloedssfeer van de af te sluiten zeearmen, maar werd in het onderzoek opgenomen aangezien reeds vanaf 1952 regelmatig afvoer- en zoutgegevens zijn verzameld.
De kwel werd hier zowel berekend via een polyfactoranalyse van meteorologische
gegevens, grondwaterstanden en afvoeren, als via de door het gemaal uitgeslagen
hoeveelheid zout. Tussen de uitkomsten bleek een goede overeenstemming te bestaan.
Voor verdrogende gebieden in Zeeuws-Vlaanderen, die in de toekomst niet kunnen
profiteren van het water in de verzoete Zeeuwse stromen is het van belang het effect
te bepalen van het verhogen van de grondwaterstand door middel van inlaten van
zout water in de polderwatergangen. Dit systeem wordt toegepast in de Braakmanpolder met behulp van water uit de Wester-Schelde.
Het effect op de opbrengst van het, rond de kreek liggende, grasland was, ondanks
de droogte van 1959,verrassend gunstig. Gegevens worden verzameld betreffende het
indringen van zout water in de bodem.
Madelanden

Ten behoeve van het onderzoek naar het verband grondwaterstand-slootwaterstand in de madelanden van Drente werden op een aantal percelen door middel van
boringen waarnemingen verricht (ir. KOUWE). Omstreeks begin mei moesten deze
gestaakt worden doordat de grondwaterstanden sterk gedaald waren en de sloten
droog begonnen te vallen. Ten gevolge van de langdurige droogte konden de waarnemingeninhetnajaar nogniet worden hervat. Bijdebewerkingvandegegevens bleek
dat het werken met boorgaten storende fouten in de waarnemingen met zich meebrengt, die vermeden kunnen worden door buizen te nemen. In het voorjaar van 1960
zaldan ook worden overgegaan tot het plaatsen vanbuizen opeen aantal percelen
In samenwerking met het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid en de Cultuurtechnische Dienst zal voorts een vertrappingsproef op een perceel bij Zweelo worden ingericht. Het is hierbij de bedoeling
enkele vertrappingsgraden te realiseren, ten einde de invloed daarvan op de kwaliteit
van het grasbestand te bestuderen.

Lunterse
Een onderzoek vond plaats naar de maatgevende afvoer van het stroomgebied van
Beek
deLunterse Beek.Uit deregistreerstroken vandezelfregistrerende peilschaalenregenmeter van het meetpunt in de Lunterse Beek werd het afvoerpercentage van een afvoergolf, die door regenbuien werd veroorzaakt, bepaald. Hieruit bleek onder meer
dat indien een regenbui betrekkelijk kort op een andere volgt, het beekpeil na zijn afvoertop sneller op een lager niveau komt dan na de eerste bui het geval zou zijn geweest (fig. 10).
Door middel van een statistische verwerking van de regencijfers werd een correlatie
vandezewaarden ende afvoercijfers gevonden.Uitdeafvoervermeerdering welkedoor
18

een regenbui werd veroorzaakt en de daarbij behorende stijghoogte van het beekpeil
kon de maximale afvoer, welke eenmaal in de 10 dan wel 20jaar voor kan komen,
worden bepaald (ir. BON).
AFVOERCURVE LUNTERSE BEEK
Waterstand in m+N.A.P

FIG. 10. Afvoergolven van de Lunterse Beek na opeenvolgende regenbuien

Tijdens de droge zomer van 1959 is van de regeninstallatie te Someren intensief Someren
gebruik gemaakt. Gedurende de periode mei tot en met juli, en september tot half
oktober werd dagelijks gedurende 10 tot 16 uur per etmaal beregend. Gemiddeld
werd in totaal in genoemde perioden ca. 235 mm water verregend. Naast de vier
bestaande putten kwamen nog twee putten in bedrijf. Bij ieder van deze zes putten
werden grondwaterstandsbuizen geplaatst ten einde na te gaan in hoeverre het oppompen van water uit een grondlaag gelegen op 23m diepte,van invloed was op de
diepte van het freatische vlak. Geconstateerd werd dat tijdens het pompen dalingen
van het freatische vlak van 5 tot 15cm optraden.
Gedurende het gehele seizoen werden de grondwaterstanden waargenomen in de
omgeving van het complex beregende gronden. Tevens werden de waterstanden in de
nabijheid van de putten bij het aan- en afzetten van de pompen gemeten. Het electriciteitsverbruik werd genoteerd en de opgepompte hoeveelheid water aan de hand hiervan berekend (ir. KOUWE).

De bewerking van de vele verzamelde gegevens kon nog niet plaats vinden. Om
zekerheid te verkrijgen of het beregenen van grote complexen landbouwgronden met
water uit de ondergrond gevaarlijke grondwaterstandsdalingen zal opleveren, zullen
waarnemingen gedurende enigejaren noodzakelijk zijn.
In dertien raaien dwars op de panden van de Zuid-Willemsvaart waarin het water- Zuid-Willemspeil in de toekomst ca. 2 m zal worden verlaagd, werden in boorgaten grondwater- v a a r t
standen gemeten teneinde de vorm van het grondwatervlak in de naaste omgeving
van het kanaal vast te stellen. Deze gegevens vormden in het algemeen een bevestiging
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van hetgeen opgrond van de bestudering van de COLN-gegevens reedsin een interimrapport werd verondersteld, namelijk dat door het dichtslibben van de kanaalbodem
het hoge kanaalpeil geen of althans weinig invloed heeft op de grondwaterstanden.
Deze laatsten worden in hoofdzaak beheerst door de drainerende werking van de Aa
(ir. KouWE).
Langs het kanaal werden 17diepboringen verricht, waarin 2à 3 waarnemingsfilters
werden geplaatst op verschillende diepten. In enkele van deze boringen werden ongeroerde monsters gestoken. Bij doorlaatfactor-bepalingen bleek de horizontale doorlatendheid van de grondmonsters in vele gevallen veel, tot zeer veel, groter dan de
vertikale doorlatendheid. Ook in de kanaalbodem werd op een tweetal plaatsen een
aantal monsters gestoken. Doorlatendheidsbepalingen aan dezemonsters gaven doorlaatfactoren in de orde van grootte van enkele centimeters per dag.
Vredepeel

Op de infiltratie kavel van het proefbedrijf „Vredepeel" werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van het in onvoldoende mate functioneren van dit object.
Hoewel een gebrekkige wateraanvoer tijdens de onderzoeksperiode een bijkomende
moeilijkheid opleverde kon toch aan de hand van de verzamelde gegevens een aantal
conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd. Als voornaamste oorzaak voor het
onbevredigende resultaat van het infiltratiesysteem werd aangewezen de wegzijging
naar de ondergrond door een aanwezige slecht doorlatende laag, die bij de berekening
vandedrainafstanden tijdensdeopzetvanhetobject alsondoorlatend werd beschouwd.
Voorts speelden de kleine afmetingen van de kavel ten opzichte van de diktevan het
onderliggende watervoerende grondpakket nog een rol.
Geadviseerd werd tot de aanleg van een tussendrainage met een drainafstand van
13à 14 m. In 1960 zal de infiltratie kavel nogmaals in onderzoek worden genomen,
nadat de tussendrainage tot stand is gebracht en de wateraanvoer door middel van
eengebetonneerde wateraanvoersloot beter is verzekerd.
c. I n v l o e d van de w a t e r h u i s h o u d i n g op het bedrijf
Dit onderzoek heeft tot doel, na te gaan welke veranderingen, behalve die in opbrengst, optreden op een bedrijf tengevolge van een verbeterde waterbeheersing
(ir. VISSER). Vele storende invloeden, die soms op zichzelf een interessant onderwerp
van studie vormen, moeten hierbij worden geëlimineerd.

Bouwplan

In het Geestmerambacht werd een bouwplanonderzoek uitgevoerd om een inzicht
te krijgen in de invloed van het hoge vochthoudend vermogen van de daar aanwezige
stugge grond. Hierbij werd gevonden dat het slibgehalte, veel meer dan de visueel
waarneembare verschillen in structuur, de laatheid van deze gronden beheerst en dat
de gevreesde pikklei minder slecht is dan bijvoorbeeld de Rekere klei, die gemiddeld
wat slibrijker is maar op grond van zijn structuur wel gewaardeerd wordt.
Het onderzoek vereiste het elimineren van de invloed van de grootte en de versnippering van het bedrijfsareaal. Hierbij bleek onder meer, dat het grote versnipperde
bedrijf opvallend intensiever was dan men zou verwachten. Dit vindt zijn verklaring
in het feit, dat de versnippering ontstaat door het aantrekken van, veraf gelegen,
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vroege aardappelgrond. De versnippering is in dit geval geen ongunstig kenmerk,
maar een gevolg van de intensiveringsdrang van dat deel van de boeren, die bedrijfsversnippering daarbij accepteren. Diegenen die dit laatste niet wensen, houden een
niet versnipperd bedrijf, dat tegen de verwachting in minder intensief is dan het versnipperde.
Uit deze studie bleek verder dat de kool, met zijn grote hoeveelheid winterwerk, in
dit bouwplan een sterke plaats inneemt. In de zomer belast de kool het arbeidsaanbod
weinig en in de winter zou men met de tijd die de kool dan eist weinig kunnen doen.
De intensieve gewassen krijgen hun kans waar de kool ruimte overlaat in de arbeidsfilm.
Een gelijksoortig onderzoek naar bouwplan, bemesting en arbeidsuren in hun betekenis tot de ontwateringsdiepte wordt in oostelijk Noord-Brabant uitgevoerd (fig.
11). Van belang is in dit stadium van het onderzoek, het opsporen van de kwantitatieve wetmatigheden die de bedrijfsvorm beheersen, die de verklaring vormen van de
oppervlakte percentages van degewassen, vanhet aantal te besteden uren werk en van
de hoeveelheden meststof die men gemiddeld pleegt te geven, bij opeenvolgende
waterhuishoudingniveaus.

Frequentie °/o
70r vblijvend g r a s l a n d

25
75
125
175
225
275
gem. zomergrondwaterdiepte in c m - m v

FIG. 11. Invloed van de ontwateringsdiepte in de zomer op het voorkomen van de gewassen op de
zandgronden van oostelijk Noord-Brabant
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II. GRONDVERBETERING

Het grondverbeteringsonderzoek (ir. HIDDING en ir. WIND) heeft drie facetten:
• het landbouwkundig effect van cultuurtechnische maatregelen in verband met de
tekortkomingen van bestaande bodemprofielen
• de toepassingen van grondverbeteringsmaatregelen
• de oorzaken van de tekortkomingen van bodemprofielen.
Beoordeling
effect

Bij de beoordeling van het landbouwkundig effect van grondverbeteringsmaatregelen zullen de resultaten van bepaalde maatregelen moeten worden afgewogen tegen
de kosten van de uitvoering. Indien de bruto-opbrengst de enige indicator is van het
bereikte resultaat, is de beoordeling eenvoudig uit te voeren. Meestal zullen echter
andere factoren mee gaan spelen die de beoordeling in meer of mindere mate kunnen
bemoeilijken.
Het effect van bijvoorbeeld egalisatie bestaat niet alleen uit de opheffing van opbrengstdervingen op de te hoog of te laag gelegen plekken. Op kleibouwland zal,
wanneer de ontwateringstoestand goedis,egalisatieeenopbrengstverhogingvan slechts
enkele procenten kunnen geven. Bij slechte ontwatering treden echter op de lage
plekken belangrijke verliezen op, die door egalisatie te voorkomen zijn. Het zal dan
noodzakelijk zijn de kosten en het effect van een verbeterde waterbeheersing af te
wegentegendievan egalisatie.Hierbij moet rekeninggehouden worden metde grotere
bewerkingsmogelijkheid na egalisatie, waardoor de produktiekosten kunnen dalen, en
ook met een gelijkmatiger stand van het gewashetgeen vooral bij de teelt van zaaizaad
en pootgoed van groot belang kan zijn in verband met de keuringseisen van de NAK.
Het egalisatieonderzoek op kleigronden leverde als voorlopige conclusie, dat
slechts in zeer extreme gevallen het landbouwkundig effect van egalisatie zodanig zal
zijn dat de hoge kosten van uitvoering gerechtvaardigd worden.
Een ander geval waarbij een tweeledig effect optreedt, is de verbetering van plaatgronden, waarbij een dun kleidek op zand ligt. Deze gronden zijn in hoge mate
droogtegevoelig daar de beworteling tot het kleidek beperkt blijft en de grondwaterstand meestal zo diep ligt dat van capillaire nalevering geen sprake kan zijn. Aangezien zoetwaterreservoirs in de gebieden waar deze gronden voorkomen ontbreken, is
wateraanvoer vrijwel onmogelijk. Door diepploegen is het mogelijk klei en zand te
mengen waardoor de bewortelingsdiepte en daarmee devochtvoorraad van het profiel
vergroot wordt. De opbrengst kan door deze maatregel worden verhoogd; in 1959
kwamen bij zomergerst opbrengstverhogingen van 20tot 25%voor (fig. 12). Door de
verschraling van het kleidek zal het land eerder droog en bewerkbaar zijn en zal bij
de bewerking minder trekkracht nodig zijn. Hierdoor heeft het diepploegen ook een
vermindering van de bewerkingskosten tot gevolg.
Bij de bepaling van het landbouwkundig effect op broekveengronden (bijvoorbeeld
madelanden) zijn eveneens meerdere factoren van belang. Dit onderzoek vingin 1959
aan en is vooral van belang voor ruilverkavelingen in Friesland en Drente. Het voornaamste gebrek van deze gronden, de vertrapping van de zode door het vee,heeft niet
een verlaging van de bruto grasopbrengst tot gevolg (bezand madeland heeft zelfs
22

www

_.

"

. ••

_ .

_.. * >

^rr'j^M
FIG. 12. Effect van diepplocgen op de bewortelingsdiepte van zomergerst op een klei-op-zand
profiel. Eenheid schaalverdeling 10cm. Links: het ongestoorde profiel. In het zand, met een
poriënvolume van 38°„ dringen de wortels slechts enkele centimeters door. Grondwaterstand 1,80 m - m v . Op 10cm beneden de wortels had het zand een pF van 2,5 en een pH van
7,0. Rechts: zelfde profiel na diepplocgen tot een diepte van 55 cm. doorworteling tot op het
ongestoorde profiel

meestal een lagere bruto-opbrengst) maar een verlaging van de netto-opbrengst in
kg melk per hectare of in koeweidedagen per hectare. Daar echter de na bezanding of
diepploegen nieuw ingezaaide grasmat een betere botanische samenstelling heeft,
moet ook dit secundaire effect in de beoordeling worden betrokken. De ervaring heeft
geleerd dat nieuwe inzaai van gras alleen, een nog grotere vertrappingsschade tot
gevolg heeft. Een zodanig object is op een van de proefvelden ingevoegd.
Bij de uitvoering van structuurverbeteringen in de veenkoloniën wordt het gewenst Toepassing
geacht de bestaande wijken te dichten. Dit is uit te voeren door de belendende grond
te diepploegen en een overmaat zand af te schuiven in de wijken. Hierbij is het niet
mogelijk de teelaarde boven te houden. Voor het diepploegen zelf, bestaan wel werktuigen die tijdens het mengen de bouwvoor over de ploegvoor heenzetten. In verband
met de cultuurtechnische verbetering van de veenkoloniën is een werkgroep gevormd
bij welks onderzoek de bepaling van de betekenis van de veenkoloniale bouwvoor een
belangrijke rol speelt.
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In sommige Noordhollandse polders worden sloten gedempt door deze met zand
dicht te spuiten en daarna af te dekken met een kleilaag. Hierdoor kan dus een kunstmatige plaatgrond ontstaan met het gevaar dat op de oude sloten verdroging zal optreden. Er bestaan verscheidene methoden om dit te voorkomen:
• De grondwaterstand is zo hoog te houden dat de onderzijde van de kleilaag voldoende capillaire aanvoer krijgt.
• Indien de grondwaterstand door andere factoren te diep gefixeerd is, moet de dikte
van de kleilaag worden aangepast.
• Indien ook dit niet mogelijk is, kan aan mengploegen van deze oude sloten, zoals
dit bij plaatgronden gebeurt, gedacht worden.
Oorzaken

Een van de oorzaken van slechte groei van het gewas op bepaalde bodemprofielen
is een slechte waterhuishouding. De opbrengsten van enkele proefvelden zijn in het
verslagjaar gecorreleerd met de beschikbare hoeveelheid vocht, berekend uit de vochtvoorraad van het doorwortelde profiel, de neerslag en de aanvoer uit het grondwater.
Mits hetgewas tot de bloeitijd over voldoende vocht beschikte bleek een rechtlijnig
verband tussen verdamping en opbrengst te bestaan.
Naast de beschikbare hoeveelheid vocht is echter ook de mogelijke bewortelingsdiepte van groot belang voor de groei. In tabel 4 worden enkele cijfers gegeven van
een bakkenproef waarbij de bewortelingsdiepte door lagen zand werd beperkt en één
serie zo vaak werd beregend dat geen vochttekort kon optreden.
TABEL4. Opbrengst van snijmais afhankelijk van bewortelings-

diepte en vochttekort (1959)
Bewortelingsdiepte

20
40
60
80

Opbrengst in
% van hoogste opbrengst
geen vochttekort

vochttekort

67
81
89
100

46
46
42
63

Ook onder omstandigheden van voldoende vocht, waarbij een betere waterhuishouding geenvoordeel kanbieden, blijkt eendieperebeworteling eenhogere opbrengst
te kunnen geven.
Veld-enpotproevenwerdenuitgevoerd,naaraanleidingvan de ondiepe beworteling,
op plaatgronden en op gronden met een dunne humeuze laag op zand, daar gebleken
isdat dit verschijnsel niet alleen samenhangt met de water- enluchthuishouding en de
vruchtbaarheid van de niet-doorwortelde laag. Uit deze proeven kwam naar voren
dat de beworteling mechanisch verhinderd wordt indien het poriënvolume minder dan
40% van het totale grondvolume is (zie fig. 12). Een publikatie hierover zal in 1960
verschijnen.
In het algemeen kan men stellen, dat het meer fundamentele gedeeltevan het grondverbeteringsonderzoek steeds stuit op nog nauwelijks bekende effecten van de bodem
op de plant.
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III. LANDINRICHTING

Het bedrijfsonderzoek (ir. RIGHOLT) concentreerde zich gedurende het verslagjaar Bedrijfsvrijwel geheel op de studie van de arbeid.
onderzoek
Een belangrijk facet van dit onderzoek wasdevraag door welke oorzaak het werken
onder ongunstige cultuurtechnische omstandigheden niet, of slechts in geringe mate,
in de bedrijfsresultaten tot uiting komt. Het werken onder deze ongunstige omstandigheden zal toch zonder twijfel meer arbeid moeten vergen, ofschoon dit uit eerder gedane waarnemingen niet, of weinig bleek. De oorzaak van dit laatste zou een doelmatige aanpassing van de bedrijfsvoering aan de heersende omstandigheden kunnen
zijn. Daarnaast kan gedacht worden aan een, als gevolg van de gebruikte kengetallen,
verborgen blijven van een inwezenweldegelijk grotere arbeidsprestatie. Deze grotere,
verborgen gebleven, arbeidsprestatie iszeerweldenkbaar opbedrijven die overwegend
met gezinsarbeid werken.
Met behulp van nauwkeurige en uitvoerige tijdstudies van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie is een onderzoek verricht op een kleine groep gemengde zandbedrijven. Daaruit kwam naar voren dat de ogenschijnlijk gelijke bebedrijfsvoering op de slecht verkavelde bedrijven inderdaad slechts gehandhaafd kon
worden door het maken van een groter aantal werkelijke uren.
Uit een dergelijk type onderzoek, noodzakelijkerwijze beperkt tot een betrekkelijk
gering aantal bedrijven, wordt zelden duidelijk in hoeverre de aangetroffen verscheidenheid in werkwijze een gevolg is van verschillen in produktie-omstandigheden. In
de loop van 1960 zullen enige conclusies gepubliceerd kunnen worden.
Het onderzoek op de weidebedrijven in de Alblasserwaard, eveneens verricht met
medewerking van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, richt zich
in het bijzonder op de aanpassing in de bedrijfsvoering. Hoewel deze van bedrijf tot
bedrijf sterk verschilt, zijn demogelijkheden diedezeaanpassing biedt nietzelden aanzienlijk. In overleg met de Rijks Landbouwvoorlichtingsdienst en de Cultuurtechnische Dienst wordt nu een enquête uitgevoerd die het onderzoek een grotere breedte
zal geven dan op grond van het reeds aanwezige materiaal mogelijk zou zijn.
In samenwerking met de Landbouwwerktuigencoöperatie te Horst (L.)iseen onderzoek uitgevoerd betreffende de invloed van perceelsgrootte en -vorm op de arbeidsbehoefte. De veronderstelling, dat in feite het overgrote deel van de niet-produktieve
kosten op het perceel direct gekoppeld kunnen worden aan de lengte en breedte en
dat wanneer slechts aan zekere minimum eisen op dit punt is voldaan, de lengtebreedte verhouding van de percelen al van heel weinig invloed op deze tijdsduur zal
zijn, werd in grote lijnen bevestigd. Extreme gevallen - juist de meest dankbare voor
de ontwerptechniek - kwam in het bewerkte waarnemingsmateriaal echter niet voor,
zodat daarvoor naar andere wegen zal moeten worden gezocht.
Verschenen iseen Rapport vanhet Instituut over demutaties diehetplan van wegen Planologisch
inderuilverkaveling MaurikseWetering onderging (ir. MARIS). Uit dezeanalyse kwam o n d e r z o e k
naarvorendatdeaanpassing aan detopografie bij hetdefinitieve plan isgaan overheersen.Tevenswerden bij het laatste plan hogere eisen aan de wegconstructie gesteld.
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In de ruilverkaveling Tielerwaard-West, in een gebied nabij Spijk, zijn de financiële
consequenties van een aantal variant-oplossingen ten aanzien van boerderij-verplaatsing nagegaan (ir. MARIS). Uit de uitgevoerde baten-kostenanalyse bleek onder meer
dat, in dit gebied, een verlaging van de bouwkosten door gebruik te maken van functionele bouwmethoden, zeer sterk doorwerkt in de economische aanvaardbaarheid
van het project. In 1960 zal over dit onderzoek een publikatie verschijnen.
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IV. ECONOMIE

In een interne werkgroep, waaraan prof. dr. L. M. KOYCK en prof. L. H. KLAASSEN
als adviseurs hun medewerking verlenen, werd met een onderzoek naar de aard van
de produktiefunctie in de landbouw begonnen. Op grond van beschikbaar cijfermateriaal van de landbouwgebieden van Nederland werd een formule opgesteld waarin de
brutoproduktie verklaard wordt als functie van arbeid, kapitaal aan dode en levende
inventaris, bedrijfsgrootte en aantal kavels per bedrijf. Getracht zal worden deze formule te verbeteren en te verfijnen aan de hand van een groot aantal gegevens van individuele bedrijven.
Aandacht werd besteed aan de berekening van het economisch effect van ruilverkavelingen op grond van bestaande rapporten zoals het „Meerjarenplan voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken in Nederland" en het rapport van
het Bedrijfseconomisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen over de ruilverkaveling Blijham-Bellingwolde.
Voorlopig afgesloten werd een onderzoek naar de sociaal-economische resultaten
van de herverkaveling Walcheren (drs. DIDDENS). Hieruit is gebleken dat er drie
factoren zijn die de beoordeling van de reedsplaats gevonden ruilverkavelingen uitermate bemoeilijken. In de eerste plaats zijn er weinig grote ruilverkavelingscomplexen die reeds lange tijd gereed zijn. In de tweede plaats is het bijzonder moeilijk
een niet verkaveld vergelijkingsgebied te vinden en ten derde is het beschikbare
cijfermateriaal, vooral het oudere, onvoldoende.
Er iseen begin gemaakt met een onderzoek naar demogelijkheden van ruilverkaveling in een bepaald gebied in samenwerking met diverse technici en deskundigen. Er
zalvooralaandacht besteedwordenaandekostenvan ruilverkavelingswerkzaamheden
en voorts aan het afwegen van de niet-landbouwkundige effecten van verschillende
plannen. In dit verband zal getracht worden tot samenwerking te komen met, onder
andere, arbeidsbureaux en industrieschappen in het betreffende gebied.
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V. REGIONAAL CULTUURTECHNISCH ONDERZOEK

Lollebeek- In de ruilverkaveling Lollebeek komen in hoofdzaak complexen veldgrond, ontgebied
ginningsgrond en beekdalgrond voor. Door bodemgesteldheid, waterhuishouding,
topografie, verkaveling en bebouwingverschillen deze drie complexen in hun cultuurtechnische gebreken.
Zo is de bodemgesteldheid van de veldgronden van dien aard, dat grote uitbreiding
van de kunstmatige watervoorziening op deze gronden niet verwacht wordt indien de
bestemming voor akkerbouw wordt gehandhaafd. De ontsluiting behoeft evenwel verbetering. In samenwerking met de Cultuurtechnische Dienst wordt een methode ontworpen voor debepalingvande onderlinge afstand vandewegen(ir.OOSTRA).Wegens
het ontbreken van bijzondere terreingrenzen is opdezeveldgronden de kavelgrootteverdeling defactor die de onderlinge afstand van de wegenbepaalt. Inverband met te
verwachten natuurlijke sanering is getracht de afstand van de wegen zoveel mogelijk
op de grotere kavels afte stemmen. De kleinere kavels kunnen dan toch nog een goede
vorm krijgen door ze aan insteekwegen te leggen. De constructie van deze insteekwegen kan met het oog op de lage intensiteit van het gebruik aanzienlijk eenvoudiger
zijn.
Op de ontginningsgrond zal het voornaamste cultuurtechnische gebrek, namelijk
de geringe waterhoudendheid van het profiel, opgeheven kunnen worden door kunstmatige watervoorziening. Aangezien op de ontginningsgronden in het oosten van de
ruilverkaveling geen bebouwing voorkomt en beregening veelal de voorkeur verdient
in verband met de ligging van het maaiveld, hangt de realisering van kunstmatige
watervoorziening hier nauw samen met het verplaatsen van boerderijen naar deze
gronden.
Uit eenkostenvergelijking voor eenbepaald complex ontginningsgrond, tussen aanvoer van water door een leiding vanuit de Lollebeek en het oppompen van water uit
de ondergrond, bleek het laatste aanzienlijk voordeliger. Dit blijft het gevalindien het
gehele complex door beregeningsbedrijven zou worden bezet. Algemeen kan dan ook
worden gesteld dat indien zoals in het Lollebeekgebied bijna over het gehele project
een watervoerende laag in de ondergrond binnen de 25 m diepte voorkomt, het oppompen van water uit de ondergrond het voordeligste zal zijn. Het gevaar bestaat
echter dat in een dergelijk geval op die plaatsen waar nu de gewassen in het groeiseizoen van het grondwater profiteren, een ongewenste daling van het grondwater zal
optreden.
In het Lollebeekgebied zijn de gebieden met grondwaterinvloed over het algemeen
de beekdalen en enkele lage vlakke gebieden in het westen van de ruilverkaveling. Bij
de opstelling van het wateraanvoerplan wordt nu getracht de huidige gebieden met
grondwaterinvloed, die veelal ook wateroverlast hebben, in de zomer van water te
voorzien door het voeden en opstuwen van de waterafvoerleidingen. Deze zullen, ten
behoeve van een betere ontwatering in de winter, aangelegd of verruimd moeten
worden.
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Om de waterafvoerleidingen te kunnen voeden, zal dan in het westelijk deel van de
ruilverkaveling waar veelsterk droogtegevoelige grond voorkomt, een aantal leidingen
moeten worden gemaakt die de verbinding vormen tussen het Peelkanaal, dat gevoed
wordt met water uit de Maas, en het beginpunt van de beken. Door deze wateraanvoerleidingen zodanig te projecteren dat vele bedrijven er water aan kunnen onttrekken kan worden voorkomen dat in het westei, met de relatief grote oppervlakten
sterk droogtegevoelige grond, bij het eventueel meer algemeen worden van de beregening grondwaterstandsdalingen van ruim 1m zouden optreden, die tenslotte ook
invloed zouden hebben op de lagere gebieden met grondwaterinvloed.
In de beekdalen gaat het dus om het behouden van de grondwaterinvloed in de
zomer en het verbeteren van de ontwatering in de winter. Ook ontbreekt het hier aan
kavels van goede vorm en -grootte en aan goede ontsluiting. In verband hiermede
worden voor een deel van het Lollebeekgebied een aantal alternatieve plannen voor
kavelinrichting en ontsluiting vergeleken.
In het afgelopen jaar werd ook het ca. 500 ha grote gebied ten zuidoosten van
Horst (L.) in het onderzoek betrokken. Door een enquête bij een dertigtal vooraanstaande tuinders werd een indruk verkregen van de gebreken in de interne produktieomstandigheden van de huidige, en eventueel te vormen, tuinbouwbedrijven met teelten onder glas. Met behulp van het hierdoor verkregen inzicht wordt in samenwerking
met de Cultuurtechnische Dienst en de Provinciale Waterstaat een plan ontworpen
dat voorziet in verbetering van de afwatering en ontsluiting, maar ook in de watervoorziening van dit gebied dat bestaat uit weinig droogtegevoelige lemige zandgrond.
Op de tuinbouwbedrijven met teelten onder glas is kunstmatige watervoorziening
noodzaak. Het water dat hiervoor nodig is, wordt thans grotendeels aan de ondergrond onttrokken. Het ijzergehalte van dit water is echter van dien aard, dat het niet
goed mogelijk is hiermede de gewassen te beregenen. Aanvoer van water van goede
kwaliteit zal hier noodzakelijk zijn.
Hoewel de huidige tuinbouwbedrijven veelal nog 2tot 7ha in gebruik hebben is de
gehele structuur van het wegen-en waterlopenplan gebaseerd op een kavelgrootte van
1,5 ha. Deze grootte wordt gezien als de oppervlakte waarop de tuinbouwbedrijven
de gewenste intensivering in de richting van tuinbouw onder glas goed kunnen verwezenlijken. Inkrimping van vollegrondsgroentereelt, maar vooral afstoten van de
akkerbouw zal daarmee gepaard gaan.
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DIENSTVERLENENDE AFDELINGEN

BIBLIOTHEEK

Het bezit van de gemeenschappelijke bibliotheek van het Instituut en het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek breidde zich in 1959
sterk uit. Het boekenbezit steeg tot 2543 delen (1958: 1488), de separaten collectie tot
1685 (948), de lopende periodieken tot 243 (204). Deze sterke stijging was mede een
gevolg van een streven van beide Instituten de ruilcontacten met, vooral buitenlandse,
instellingen werkzaam op dedoor ons bestreken gebieden uit tebreiden. Een probleem
hierbij is de slechts beperkt ter beschikking staande ruimte. Het documentatiesysteem had einde 1959, 11300 (9000) toegangen tot de in bezit van de bibliotheek
zijnde literatuur.
LABORATORIUM

Van 420 monsters werd een pF-curve bepaald. In de loop van het jaar kwam de
nieuwe zandbakapparatuur voor pF-onderzoek in het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek gereed, waardoor het normale routineonderzoek aldaar uitbesteed kon worden. Een drie-tal van deze bakken zal ook in
het Instituut worden beproefd (zie fig. 3).
Behalve voor de onderzoekers van het Instituut werden ook monsters onderzocht
voor het Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung te Stuttgart-Hohenheim ten
behoeve van een internationale beregeningsproef te Forchheim en voor het Internationaal Opleidingscentrum voor Luchtkartering te Delft. De monsters ingezonden
door dit Centrum waren afkomstig uit het stroomgebied van deRuaha in Tanganyika.
De zeer droge zomer van 1959was oorzaak van eenregelmatige inzending, waaraan
ook de Stichting voor Bodemkartering en het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Utrecht deelnamen, van grondmonsters voor vochtgehaltebepaling.
Voor de conductometrische bepaling van het zoutgehalte van uit het Deltagebied
afkomstige watermonsters werd een Philips geleidbaarheidsmeetbrug met bijbehorende meetcel aangeschaft, waarmee 1200 watermonsters werden doorgemeten.
Een ontwerp voor debouw vaneennieuwapparaat voor doorlatendheidsbepalingen
aan grondmonsters kwam gereed. In de naaste toekomst zullen hiermee 100 monsters
tegelijk onderzocht kunnen worden.
Voor nauwkeurig fundamenteel fysisch grondonderzoek (bijvoorbeeld bepaling
van het capillair geleidingsvermogen, pF en zoutgehalte) doet zich steeds meer de
behoefte gevoelen aan ruimten, waarin detemperatuur en/of derelatieve luchtvochtigheid geconditioneerd kunnen worden.
WERKPLAATS

Door de aanschaffing van fraismateriaal konden de bewerkingsmogelijkneden van
de draaibank uitgebreid worden.
In samenwerking met de Stichting Landbouw Fysisch Technische Dienst en de
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Stichting Centrale Werkplaats kwamen wederom vijf registrerende debietmeters, bestemd voor het Deltagebied, gereed; de in bedrijf zijnde debietmeters werden volledig
gereviseerd.
Een groot aantal thermisters en een tweetal Honeywell-recorders werden bedrijfsklaar gemaakt en opgesteld in een aantal Westlandse kassen ten behoeve van het
vroegheidsonderzoek.
Er werd steeds meer gebruik gemaakt van het doorzichtige kunststofmateriaal
Perspex. Hiervan werden onder andere een proefmodel voor het waarnemen van
grensvlakverschijnselen tussen zout- en zoetwater in de grond en een membraanpers,
geschikt voor drukken tot ca. 5atmosfeer vervaardigd.
Doordat evenals in het voorgaande jaar revisie en vervolmaking van de in het
bedrijf zijnde veld- en laboratorium-apparatuur zeer veeltijd eisten, kon de bestaande
achterstand in de vervaardiging van nieuwe experimentele apparatuur niet worden
ingelopen.
REKENKAMER

In de loop van het verslagjaar werd de electrische Marchand-rekenmachine ingeruild tegen de nieuwste uitvoering van een gelijksoortig type. De voordelen van het
nieuwe apparaat is de mogelijkheid tot automatisch kwadrateren en de vol-automatische decimaal-instelling over alle registers.
Aan routine werkzaamheden werden onder meer uitgevoerd: de berekening van
correlatie-coëfficiënten en het bepalen van regressielijnen. Voor het steeds meer voorkomende algemene vereffeningsprobleem werden een aantal rekenformulieren ontworpen.
Voor verschillende doeleinden werden formules doorgerekend, hiervoor werd in
enkele gevallen eveneens een formulier opgesteld voor het systematisch uitvoeren van
de berekeningen en het overzichtelijk rangschikken van de resultaten.
TEKENZAAL

De overbelasting van de tekenzaal met urgente opdrachten werd van dien aard, dat
ondanks de uiterste efficiency en het, noodgedwongen, handhaven van het overwerk
op extreme hoogten (tot 60 uur/man/maand), een zodanige achterstand ontstond dat
het werk van de onderzoekers in sterke mate vertraagd dreigde te worden.
In 1960zal tot uitbreiding van het met tekenwerk belaste personeel moeten worden
overgegaan. De beperkte ruimte die ter beschikking staat was reeds in het vorige verslagjaar eenprobleem. Mogelijkheden tot uitbreiding staan ook in 1960in het huidige
gebouwencomplex niet ter beschikking.
FOTOKAMER

De achterstand in het urgente werk, zowel ten behoeve van de tekenkamer als van
de onderzoekers direct, werd aan heteinde van hetverslagjaar geheelweggewerkt door
het invoeren van een meer efficiënte wijze van werken. Ook hier traden moeilijkheden
op ten gevolge van de geringe ter beschikking staande ruimte.
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ADMINISTRATIE

Het in het verslag over het vorigejaar gememoreerde aanmerkelijke verloop van
personeel keerde zichin 1959ten goede. Zeven personeelsleden verlieten de dienst van
het Instituut, deze vacatures waren zeer gelijkmatig verdeeld over de verschillende
categorieën van medewerkers. In de vervulling van de opengevallen plaatsen kon in
enkele gevallen niet op korte termijn worden voorzien. Het aanbod van, in het bijzonder vrouwelijk, personeel voor lagere functies ligt in Wageningen en omgeving
zeer moeilijk.
Per ultimo 1959bestond depersoneelsformatie uit 79medewerkers, nl.:
25 academici
20 middelbaar technici
21 lagere technische krachten
13administratieve medewerkers
Wegens ziekteverzuim ging bij het vrouwelijk personeel ca. 9% van het jaartotaal
aan produktieve werkdagen verloren, bij het mannelijk personeel bedroeg dit 2%.
Door toewijzing van een aantal z.g. voorkeurswoningen en in grotere mate door
aankoop van een eigen woning, nam het aantal woningzoekende medewerkers sterk
af. Dit aantal bestond aan het einde van het jaar nog slechts uit één urgent geval en
uit enkele gevallen waarin het betrokkenen mogelijk is tussen hun woonplaats en
Wageningen dagelijks heen en weer te reizen.
De financiële verantwoording over het Boekjaar 1958 kwam injuli 1959 gereed en
werd in de Bestuursvergadering van 3december 1959 goedgekeurd.
De centralisatie van alle inkopen bij de Huishoudelijke Dienst, zoals deze van de
oprichting van het Instituut af werd ingevoerd, blijkt een steeds nuttiger effect op te
leveren door deverkregen goedecontacten met leveranciers waardoor soms aanvankelijk lange levertijden konden worden bekort.
Kwantitatief laghet aantal aanschaffingen lager dan in voorgaandejaren, de gemiddelde waarde per object steeg evenwel in belangrijke mate terwijl een sterke differentiatie in de aard van de aangekochte goederen viel waar te nemen.
Ten behoeve van het Instituut werd door het Ministerie van Financiën een erkenning alszuiverwetenschappelijkeinstelling afgegeven.Opgrondhiervanishet mogelijk
om bepaalde goederen op vrijdom van invoerrechten enomzetbelasting te importeren.
De in het vorigejaarverslag gememoreerde situatie op deTypekamer onderging een
wijziging in ongunstige zin doordat ook de uitzendbureaux, wegens het gering aantal
ter beschikking staande krachten, vaak geen typistes ter beschikking kunnen stellen.
Een, soms aanzienlijke, stagnatie in de aflevering van het typewerk is niet meer te
voorkomen.
In dehuisvesting van het Instituut werd enig soelaas geboden door het ter beschikking komen van een achttal kamers in de door de Rijksgebouwendienst gebouwde
32

vierde barak; aan het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek werd evenwel weer een kamer afgestaan. Binnen afzienbare tijd valt gebrek aan
ruimte te vrezen. Zo zal de tekenkamer en de fotokamer uitgebreid dienen te worden,
terwijl de gecombineerde bibliotheek-vergaderzaal door de sterke toename van het
boekenbezit, in de nabije toekomst nog slechts ruimte kan bieden aan vergaderingen
met een klein aantal deelnemers.
Reedsin 1960zullen voorzieningen getroffen dienen teworden voor een werkruimte
waar de dan gereedgekomen gammastralingsapparatuur opgesteld kan worden.
Gedurende het verslagjaar is gebleken dat de constructie van de huidige gebouwen
minder solide is dan verwacht mocht worden. Verrotting van een gedeelte van de
vloeren eneen sterke schimmelaantasting maakte ineen gedeeltevan degebouwen een
volledige vernieuwing van balklagen en vloeren noodzakelijk. Herhaling van het euvel
of het optreden op andere plaatsen in het gebouwencomplex moet niet ondenkbaar
worden geacht.
Op het proefterrein „de Sinderhoeve" werden verdere voorzieningen voor de exploitatie getroffen. Debesproeiingsinstallatie, delysimeterkelder en deverrolbare glasoverkappingen boven deze kelder en de beregeningsveldjes kwamen gereed. Voor de
opslag van verschillende soorten grond en van meststoffen werden kleine opslagplaatseningericht. Ter bestrijding van een aantasting door houtworm werd de gehele boerderij met een daartoe geëigend preparaat behandeld. De vloer van de zolder boven de
bedrijfsruimte werd geheel vernieuwd. Ten behoeve van het tuinpersoneel werd een
douche- en wasgelegenheid geïnstalleerd. De in het voorjaar gereedgekomen bovengrondse aansluiting op het electriciteitsnet van de P.G.E.M. is bruikbaar doch levert
een geringer vermogen dan aangevraagd en toegezegd was. Mede uit overweging van
veiligheid voor het de motoren bedienende personeel is met de P.G.E.M. overleg
gaande om hierin verbetering te brengen en het terugvallen van de spanning bij volledige belasting van de pomp voor de bronwatervoorziening te verhinderen.
/
In het kader van de plannen tot bouw van een Cultuurtechnisch en Bodemkundig
Centrum, waarin het Instituut een vleugel als permanente huisvesting ter beschikking
zal krijgen, werden voorbereidende werkzaamheden resulterende in een programma
van ruimtelijke eisen verricht.
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C O N T A C T E N MET HET B U I T E N L A N D

Door het Instituut als geheel, zowel als door de medewerkers van het Instituut afzonderlijk, worden vele buitenlandse contacten onderhouden. Mede als uitvloeisel
van de vele, elkaar snel opvolgende, publikaties en de uitbreiding van permanente
ruilcontacten tot ongeveer 500 buitenlandse instellingen, zet de stijging van het aantal
bezoekers van buitenlandse wetenschappelijke onderzoekers zich voort. Ingedeeld
naar hun land van herkomst werd door het onderstaande aantal personen (in totaal
62) een bezoek, variërende van enkele uren tot een week, aan het Instituut gebracht.
Een onderzoeker uit Jugoslavië werd in de gelegenheid gesteld gedurende drie maanden aan het werk van het Instituut deel te nemen.
Buitenlandse bezoekers:
België, 1 ;Cuba, 1;Denemarken, 4; Duitsland, 21 ;Engeland, 5; Egypte, 3; Frankrijk
1 ;India, 1 ;Israël, 2; Jugoslavië, 6; Oostenrijk, 1 ;Polen, 1;Siam, 1 ;South Rhodesia,
1; Spanje, 2; Tsjechoslowakije, 6; U.S.A., 4; Zweden, 1.
Injanuari 1959vond in het Instituut detweede bijeenkomst plaats van de Northern
European Working Group on Supplemental Irrigation (ECA).
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P U B L I K A T I E S IN 1959

De resultaten van het onderzoek door medewerkers van het Instituut verricht,
worden gepubliceerd in binnen- en buitenlandse tijdschriften. Daarnaast worden
Technical Bulletins, Mededelingen en Rapporten door het Instituut uitgegeven en verspreid. De eerste twee reeksen bestaan voor een deel uit overdrukken van artikelen,
die reeds in tijdschriften zijn gepubliceerd.
De Technical Bulletins zijn vooral bestemd voor buitenlandse vakgenoten; zij
worden geschreven in het Engels.
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