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VOORWOORD
De langzame opbouw indeafgelopenjaren van deafdelingen diezichin het Instituut
bezighouden met onderzoekingen op gebied van de landinrichting begint vrucht te
dragen.
Veelal uitgaande van ruilverkavelingsprojecten in voorbereiding, komen thans vele
onderzoeksresultaten naar voren die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de
verantwoorde opzet van plannen voor de verbetering van een agrarisch gebied. Gedetailleerd onderzoek naar het effect van cultuurtechnische werken op arbeid, transport en produktie in de landbouw wordt geconcretiseerd in alternatieve plannen,
waarbij de methoden van economische waardering veel aandacht krijgen.
Zowel de studies die zich met bepaalde aspecten bezighouden, als die welke meer
gericht zijn op de integratie van deze aspecten in een volledig cultuurtechnisch ontwerp, zijn in dit jaarverslag vrij uitvoerig behandeld.
Ook het waterhuishoudkundig onderzoek gaat in deze richting. Veel gedetailleerde
kennis wordt gebundeld in het onderzoek naar de waterhuishouding van het bedrijf
en van een bepaald gebied.
Met veel voldoening kan worden gemeld dat in 1964 met de constructie van een
nieuw gebouw is begonnen.
Op 26januari 1964 overleed de technisch hoofdambtenaar P. Hondius. Het Instituut verloor daarmee een medewerker begiftigd met een helder verstand en een grote
mate van innerlijke beschaving. De resultaten van zijn werkzaamheden ten behoeve
van het geo-hydrologisch onderzoek in Limburg en Noord-Brabant hebben een
blijvende waarde.

Prof. dr. C. VAN DEN BERG

Directeur
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WATERHUISHOUDING
ALGEMEEN

Het onderzoek van de hoofdafdeling Waterhuishouding heeft zich weer iets verder
verplaatst in de richting van toepassing van de verkregen fundamentele kennis op
praktische problemen. Daarbij valt op dat voor vele projecten steeds meer gebruik
wordt gemaakt van electronische rekenapparatuur. Deze biedt namelijk de mogelijkheid ingewikkelde berekeningen veel sneller uit te voeren dan met andere hulpmiddelen mogelijk zou zijn.
Het onderzoek in de verzadigde stroming richtte zich vooral op de toepassingsmogelijkheid van theoretische oplossingen op verschillende stromingsproblemen, zoals de aanleg van diepe drainage en de invloed op de intensiteit van de afvoer van de
in de praktijk vaak voorkomende peilfluctuaties in open leidingen.
Wat betreft de onverzadigde stroming werden goede resultaten bereikt met de ontwikkelde methode voor debetrouwbare bepaling van het capillair geleidingsvermogen
van ongestoorde profielen. Gelijktijdige ontwikkeling van metingen van het luchtintredepunt van grondmonsters en verbetering van de bepalingswijze van pF-waarden
ondersteunen dit soort onderzoek.
Ervaring met het gebruik van neutronen- en gammastralingsapparatuur leidde tot
een betere bepaling van hoge vochtgehalten. Het nadeel verbonden aan voortdurend
transport van deze apparatuur tijdens het onderzoek werd ondervangen door het
concentreren van ongestoorde grondprofielen op de Sinderhoeve, waar metingen onder beter geconditionneerde omstandigheden mogelijk zijn.
Ten aanzien van de verdamping werden methoden verkregen voor een betere benadering van de werkelijke verdamping uit te berekenen waarden van de verdamping
van een vrij wateroppervlak. Bij het overige klimatologische onderzoek kwam het
zwaartepunt te liggen op het verkrijgen van niet in het veld te bepalen gegevens of uitgangstoestanden, zoals de opgetreden binnen- en buitenpeilen bij het vaststellen van
de bij gemalen verkregen afvoeren.
Het vergelijkend onderzoek van verschillende drainagematerialen leverde een inzicht over hetgeen van een bepaalde combinatie van buis en omhulling kan worden
verwacht. Daarnaast werd een inzicht verkregen in de redenen waarom bepaalde systemen kunnen falen. Door dit onderzoek te combineren met veldwaarnemingen was
het mogelijk een snellere oplossing van verschillende problemen die zich voordoen
bij drainage aan te geven.

Bij het onderzoek in de klimaatskas werd voor het eerst nagegaan wat de invloed
van een bepaalde duur van overstroming op de uiteindelijke opbrengst is en welke
factoren hierbij een rol spelen.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van de aanpassing van bedrijven aan de heersende hydrologische omstandigheden leverde een inzicht in de te verwachten gevolgen
van een verbetering van de waterhuishoudkundige toestand.
Bij het regionaal hydrologisch onderzoek werden verschillende projecten waar
wateronttrekking is of zal worden toegepast onderzocht. Voor een bepaald gebied
werd voor het eerst met behulp van een computerprogramma het effect van verschillende verbeteringsmethoden en hun onderlinge samenhang nagegaan. Hiernaast werd
de nodige aandacht besteed aan de meting van grootheden, zoals wandruwheden van
leidingen, die voor het ontwerp van een bepaald plan nodig zijn.

HYDROLOGIE

verzadigde
stroming

Voor de berekening van niet-stationnaire grondwaterstromingen is het tot nu toe
gebruikelijk om formules toe te passen die reeds sedert het begin van de vorige eeuw
uit de warmteleer bekend zijn.
Het ernstigste bezwaar tegen deze oplossingen is,dat men geen of moeilijk rekening
kan houden met de invloed van de radiale stroming in de omgeving van de open leidingen. Men heeft getracht aan dit bezwaar tegemoet te komen door, in navolging
van Hooghoudt, een equivalent-dikte van het watervoerend pakket aan te nemen in
plaats van de werkelijke dikte. Hiernaast is thans echter een methode ontwikkeld
waarbij met de radiale weerstand rekening kan worden gehouden (dr. ERNST). Ter
vergelijking van beide bewerkingsmethoden kan worden verwezen naar fig. 1. Het
linkerbovendeel geeft het resultaat voor de daling van de grondwaterstand midden
tussen de open leidingen. De waarden voor w = 0 hebben betrekking op de methode
waarbij een equivalentlaag is toegepast. Bij in rekening brengen van de radiale weerstand wordt over het algemeen een iets minder snelle daling van de waterstand gevonden, doch het verschil is gezien de nauwe lijnenbundel, gering. Anders wordt dit,
wanneer men het verloop van deafvoer q0(t) van de leidingen beschouwt, zoals in het
rechterbovendeel van de figuur is aangegeven. Voor beide delen van de figuur is aangenomen dat een bepaalde verhoging h0 van de grondwaterstand is veroorzaakt door
een neerslaghoeveelheid N0, die ophoudt bij f = 0. Het laatst genoemde effect was in
de Verenigde Staten omstreeks 1960 aanleiding om een kunstgreep toe te passen.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de uitgangstoestand kan worden weergegeven door
een vierdegraads parabool. Tegen deze werkwijze kan men als bezwaar aanvoeren dat
ook andere begintoestanden mogelijk zijn, terwijl het theoretische model waarmee
men het verdere verloop van de toestand pleegt te berekenen, niet in staat is bij de
eenvoudige stationnaire voorwaarden deze vierdegraads parabool op te leveren.
Bovendien heeft bij een sinusvorming, verloop van de neerslag of van het peil in de
open leidingen de invoering van een bijzondere begintoestand geen zin.

R e l a t i e v e daling
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FIG. 1. Invloed vande radiale weerstand vanleidingen op afvoer engrondwaterstand, a: relatieve daling
van degrondwaterstand tussen de open leidingen inafhankelijkheid vande tijd; b: verloop vande afvoer
met de tijd; c: amplitude van de afvoer q0 bij een toevoer N = Na cos2 ntjT en h(x,o) (hoogte op
tijdstip 0) = 0 (dezelfde figuur geldt voor eenperiodieke fluctuatie vanhet peil in de open leidingen) ;
d: naijling vande afvoer q0 ten opzichte vanN = Na cos2 TztjT (dezelfde figuur geldt voor een periodieke fluctuatie van het peil in de open leidingen)

Voor langzame fluctuaties met grote trillingstijd T is het probleem weinig interessant, omdat dan de toestand op elk ogenblik metgoede benadering als quasi-stationnair magworden beschouwd. Voor snelle fluctuaties, zoals die zich in de praktijk in
kleinere en middelgrote open leidingen voordoen, zullen de verschillende rekenmethoden zeer verschillende resultaten geven.
In hetlinker benedendeel vanfig.1 isdeamplitude voor deafvoerq0> «gegeven voor
een fluctuerende toevoer. Voor grote Tisdewaarde opdehorizontale asklein enmoet
men het linkerdeel van de krommen beschouwen en daar vindt men weinig invloed.
Voor kleine T bevindt men zich op de rechterhelft van de krommen waar grotere effecten voorkomen.
Op het rechter benedendeel vanfig.1 isde naijling 9 van de afvoer q0 ten opzichte

van een fluctuerende aanvoer /Vgegeven. Hier blijken vooral voor, in de praktijk vaak
voorkomende, kortdurende variaties van de toevoer (kleine 7"), zeer grote verschillen
tussen de uitkomsten van de methode waarbij w = 0 is en die waarbij waarden voor
de radiale weerstand worden verondersteld, aanwezig te zijn.
Om de steeds weerkerende discussies omtrent de nauwkeurigheid vanformules voor
de bepaling van drainafstanden te verminderen, werd van een tweetal in de praktijk
toegepaste formules nagegaan, welk verschil in drainafstand zij opleveren. Opmerkelijk was hierbij dat de benadering van Hooghoudt zoals die in Nederland wordt toegepast, slechts in verwaarloosbare mate afwijkt van deanalytische oplossing van Kirkham. Voor praktijkdoeleinden kan worden gezegd dat beide geen verschil vertonen.
In verband met de nieuwere technieken bij de aanleg van drainage, zou het onder
bepaalde omstandigheden mogelijk zijn om met een diepere drainage in goed doorlatende lagen een permanent onder het grondwater blijvend drainagesysteem, met
aanmerkelijk grotere drainafstanden dan nu worden toegepast, aan te leggen. Om na
te gaan, welk hydrologisch effect van een dergelijk systeem valt te verwachten werd
een voor de praktijk te gebruiken rekenmethode ontworpen. Hoewel in sommige gevallen een aanmerkelijke winst in de drainafstand iste bereiken, zal vooralsnog de onbekende invloed van neveneffecten, als het voortdurend onder water blijven van buisen omhullingsmateriaal, directe toepassing van dit systeem verhinderen (dr. WESSELING).

onverzadigde

De meeste van de in de literatuur vermelde, uit laboratoriumproeven verkregen,
waarden van het capillair geleidingsvermogen hebben betrekking op geroerde monsters. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat voor een volledige serie bepalingen
meerdere zo identiek mogelijke monsters noodzakelijk waren in verband met de vereiste nauwkeurigheid in de bepaling van het vochtgehalte of de vochtspanning. In de
afgelopen driejaren werd een bepalingsmethode ontwikkeld, waarmee een volledige
serie metingen kan worden verricht aan een enkel monster. Door de verbetering van
de techniek van het steken van ongeroerde monsters is het bovendien mogelijk een
dergelijke bepaling te verrichten in een ongestoord profiel (fig. 2).
De methode berust op het doorvoeren van zeer kleine doch constante hoeveelheden water door ongestoorde grondkolommen met een lengte van 45 tot 100cm. De
benodigde zeer kleine stroomsnelheid wordt verkregen door een tweetal voorverdelingssystemen die berusten op het handhaven van een constante druk en de gelijkmatige verdeling van water bij onverzadigde stroming in een grof filterbed. Voor nog
kleinere hoeveelheden wordt gebruik gemaakt van de zeer langzame verticale verplaatsing van een waterkolom door middel van een 1200 maal vertraagde beweging
van een synchroonmotor.
Voor de bepaling van de tijdens de stroming optredende zuigspanningen in het
monster werden zeer kleine snel reagerende tensiometers ontworpen. In plaats van de
gebruikelijk keramische materialen is een zandvulling toegepast waarvan de grofheid
varieert met de te meten zuigspanning. Hierdoor is het mogelijk zuigspanningen tot
500 cm te meten. Thans wordt gewerkt aan een methode om zuigspanningen tot ongeveer 1000cm te meten in dit systeem (dr. WESSELING, WIT).
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FIG. 2.Schema vandeopstelling voordebepaling vanhet capillair geleidingsvermogen. Links voor hoge,
rechts voor lage vochthalten

De uit de metingen verkregen resultaten geven aan dat in lichtere gronden met een
gunstige korrelverdeling de watervoorziening uit het grondwater even effectief kan
zijn als in veel zwaardere gronden. Deze tegenstelling met de tot nu toe gangbaie opvatting wordt ondersteund door de resultaten van de analyses van lysimetergegevens
(ir. RIJTEMA).

Voorts komen de resultaten van de metingen overeen met nieuwere in de literatuur
opgegeven waarden. Een bewerking van deze gegevens toonde aan, dat het verband
tussen geleidingsvermogen en zuigspanning kan worden opgedeeld in drie trajecten
en wel:
x
¥<xVa
Ya < V <Y,
T>VF1

1) k = k0
2) k = koe-*^'3) k = ax¥-~b

Hierin is k0 de doorlaatfactor van de verzadigde grond, T a de zuigspanning bij het
luchtindringingspunt en y¥1 een waarde die ligt bij omstreeks 300 cm waterkolom
(ir. RIJTEMA).

De breedte van de trajecten waarover de gegeven relaties geldig zijn, variëren sterk
al naar gelang degrondsoort (fig. 3).
Het eerste traject neemt over het algemeen toe met afnemende korrelgrootte van de grond. In het laatste
Capillair geleidingsvermogen in cm/dag
traject blijkt de waarde van b zowel
1O00r-o zandprofiel 6 0 - 90 cm
uit literatuurgegevens alsuitanalyses
-• zandprofiel 90-120 cm
-A loss
van
lysimetergegevens een vrij conzavel
stante waarde van ongeveer 1,5 te
100
hebben. Vroeger werd algemeen verondersteld dat de relatievoor het gehele traject kon worden weergegeven
door devergelijking 3),waarbij waarden van b tot ca. 4 mogelijk zouden
zijn.
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Fio. 3. Het verband tussen capillair geleidingsvermogen en de zuigspanning van enige
ongeroerde monsters

De gevonden relaties duiden in de richting van een stroming in volle capillairen in
het traject van lage zuigspanningen. Bij hogere zuigspanningen zal het watertransport
daarentegen hoofdzakelijk plaats moeten vinden in een waterfilm rondom de gronddelen.
Naast de gebruikelijke routinemetingen met de neutronensonde en de gamma- vochtmeting
stralenapparatuur werd een aantal ijkmetingen verricht om na te gaan of de apparatuur
geschikt is voor het bepalen van vochtgehalten in grondkolommen van beperkte afmetingen (ir. RIJTEMA, P A N K O W ) .

Onder andere voor een onderzoek in de Achterhoek zijn ongestoorde monsters
genomen met een diameter van 50 cm en een lengte van 1,2 meter om onder nauwkeurig bekende voorwaarden de waterhuishouding in een aantal natuurlijke profielen
na te gaan (zie Regionaal Hydrologisch Onderzoek). Om na te gaan, welke diameter
minimaal nodig is voor het gebruik van de bovengenoemde vochtmetingsapparaten
waren ijkmetingen noodzakelijk. De betreffende metingen werden uitgevoerd in een
natuurlijk profiel met grasbegroeiing. Na elke meting werd de rondom de meetbuizen
aanwezige grondkolom verkleind (fig. 4). De resultaten van de metingen wijzen voor

FIG. 4. Vochtmeting met een
neutronensonde in een geleidelijk
verkleinde grondkolom
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FIG. 5. Verband tussen het bij vochtbepaling
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de neutronensonde uit, dat de dikte van de grondmantel rondom de buis invloed op
de meting uitoefent bij een straal van 40 cm en kleiner (flg. 5).
Bij de herleiding van het aantal impulsen tot het vochtgehalte bleek door vergelijking van een drietal soorten metingen, dat de doorgaans voor de berekening van het
vochtgehalte toegepaste relatie
veldmeting
standaardmeting

calibratiemeting
standaardmeting bij calibratie

beter kon worden vervangen door
veldmeting + standaardmeting = calibratiemeting -f standaardmeting bij calibratie
De standaardmeting is de bij elke bepaling uitgevoerde meting met de bron in de
beschermmantel (shield test). Door toepassing van de laatstgenoemde omrekening
kan vooral bij hoge vochtgehalten een veel betrouwbaarder cijfer worden verkregen
(ir. RIJTEMA, P A N K O W ) .

Vochtkarakteristieken

Een belangrijk hulpmiddel om het aantal bepalingen van het capillair geleidingsvermogen in het hoge vochttraject te kunnen beperken is gelegen in het bepalen van
de luchtintredewaarde van de monsters. Deze waarde hangt samen met de grootte
van de poriën en dient overeen te komen met het punt waarop het geleidingsvermogen
van de grond werkelijk af gaat wijken van de verzadigde doorlaatfactor. De bij dat
punt optredende zuigspanning is tevens een belangrijk hulpmiddel voor de theoretische berekening van het geleidingsvermogen uit de pF-curve.
De voor dit doel ontwikkelde apparatuur werd verbeterd en uitgebreid. Tot nu toe
konden enige honderden monsters worden geanalyseerd (ir. STAKMAN).
Een onderzoek werd ingesteld naar het bij de bepaling van pF-curven van zware
kleigronden voorkomende zeer lage luchtgehalte, hetgeen niet overeenstemt met de in
de praktijk voorkomende luchtgehalten. Aangetoond kon worden, dat bijvoorbeeld
bij bemonstering van komklei samendrukking van het monster optreedt. Proeven met
ringen van verschillende vorm wezen uit dat het gewenst is voor dit soort gronden
cylinders met grotere diameter en kleinere hoogte te gebruiken dan de thans toegepaste standaardringen van Kopecky (ir. STAKMAN).
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In zandgronden komt vaak een vrij hoog, niet direct zichtbaar gehalte aan grinddelen voor. Bijhet pF-onderzoek wordt dan veelal een laag poriënvolume en een hoog
volumegewicht gevonden, waaruit ten onrechte een laag bergend vermogen wordt
geconcludeerd (ir. STAKMAN).

KLIMATOLOGIE

Bij het opstellen van een waterbalans wordt algemeen aangenomen dat de neerslag Neerslag
de best bekende term is. Steeds echter doet zich de vraag voor of de op een bepaald
station gemeten hoeveelheid neerslag wel representatiefis voor het gebied waarop het
meetstation betrekking heeft. De werkelijk binnen een gebied gevallen hoeveelheid
neerslag kan dan ook slechts met zekerheid worden vastgesteld als alle overige posten
van de waterbalans bekend zijn, hetgeen wel heel zelden het geval zal zijn.
Voor het dimensioneren van leidingen en kunstwerken is naast de plaatselijk gevallen hoeveelheid neerslag ook de uitbreiding van neerslaghoeveelheden over een bepaald gebied van belang in verband met de vraag in hoeverre de grootte van een
stroomgebied nivellerend werkt op de gemiddelde per oppervlakte-eenheid als ontvangen aangenomen hoeveelheid neerslag. In dit verband doet zich de vraag voor,
welke dichtheid een waarnemingsnet moet hebben om deze gemiddelde neerslag vast
te stellen. Een te dicht net is niet noodzakelijk, een te ruim net zal over het algemeen
niet voldoende gegevens verschaffen.
In verband met het onderzoek in de Achterhoek (zie Regionaal Hydrologisch Onderzoek) werd voor een aantal neerslagstations nagegaan, in hoeverre het voorkomt
dat een gegeven meetpunt een (grote) hoeveelheid registreert terwijl dit op andere
meetpunten niet het geval is, m.a.w. of er een correlatie bestaat tussen de op verschillende stations gemeten neerslagen en of deze per gebied verschilt (ir. STOL).
Met een eerste bewerking van neerslaggegevens uit de jaren 1953 t/m 1961 bleek,
dat voor hoeveelheden groter dan 5mm hoge correlaties worden gevonden voor het
gehele gebied van de Achterhoek. In augustus daarentegen neemt de correlatie sterk
af met de afstand. Zo bedraagt de correlatiecoëfficiënt tussen Deventer en Lochern
dan nog 0,64, die tussen Deventer en Rekken is al bijna nul. Tabel 1, waaruit de genoemde correlaties zijn berekend geeft een indruk van de verschillen in gemeten neerslag op de diverse stations.
In de Rottegatspolder en op Noord-Beveland werd een nieuwe techniek van analyse
van grondwaterstandswaarnemingen beproefd. Hierbij werd gebruik gemaakt van
een gering aantal dagelijkse waarnemingen. Bij het werken met tijdvakgemiddelden,
zoals nodig is bij waarnemingen met langere tussenpozen, vallen namelijk extremen in
het grondwaterstandsverloop altijd weg. Indien de waarnemingen voldoende variatie
hebben kan, in combinatie met neerslaggegevens, de relatie tussen drukhoogte en afstroming worden bepaald (fig. 6). Door vervolgens de verschillen tussen neerslag en
afstroming van dag tot dag te sommeren vindt men het verband tussen grondwaterdiepte en afvoerbare hoeveelheid grondwater. De kring wordt gesloten door de reeds
13

TABEL 1. Te Deventer gemeten neerslaghoeveelheden gerangschikt naar grootte en de op dezelfde
dagen gemeten waarden voor andere stations (augustus en november, 1953 t/m 1961)
Datum

Deventer

Almen

Lochern

Rekken

11 aug. 59
25 , 53
25 , 56
26 , 56
8 , 55
1 , 60
15 , 54
31 , 60

36,5
30,0
25,5
24,6
22,3
20,7
18,8
18,7

31,0
20,9
19,3
4,6
29,6
21,3
29,5
14,1

70,0
15,5
16,6
2,1
28,7
19,0
35,4
15,5

8,9
7,2
15,5
4,3
29,4
25,3
51,7
8,2

8 nov. 54
18 , 60
28 , 61
2 , 60
4 , 60
27 , 61
26 , 60
4 , 61

23,o
19,5
18,0
16,5
13,7
12,9
12,3
11,1

20,3
11,9
7,9
12,8
8,6
9,9
14,4
10,2

23,4
13,0
12,2
16,5
11,7
9,7
14,0
11,0

30,9
11,9
10,5
18,5
4,3
9,1
17,9
5,9

bekende samenhang tussen grondwaterdiepte en drukhoogte weer te geven. Met de
aldus verkregen figuur kan men de onderlinge samenhang tussen hoogst toelaatbare
waterstand, polderpeil, maximum berging en dagafvoer afleiden. Via de laatstgenoemde grootheden wordt verband gelegd met overschrijdingskansen van K-daagse
neerslagsommen en wordt aangetoond waarom geen onbeperkte
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FIG. 6. Overzicht van de hydrologische
toestand 1er plaatse van een punt van
waarneming van grondwaterstanden (zie
tekst)

Gedurende de zomer van 1964 werd op diverse bedrijven in het Westland ernstige
wateroverlast ondervonden, waarbij na zware regenval de kassen een of meer dagen
werden geïnundeerd. De oorzaak van dit verschijnsel moet gezocht worden in de
sterke uitbreiding van de glasopstand. In sommige gebieden bedraagt deze reeds
60%, mogelijk toenemend tot 80% van het areaal. Bij een glasbedekking van 80%
dient de open waterberging minstens 4 à 5% te zijn wil een inundatiekans voor één
etmaal kleiner zijn dan eens per 10jaar. In het Zuidhollandse glasdistrict varieert de
open waterberging tussen 2en 8%(ir. VAN DER POST).

De meteorologische factoren, samen te vatten in het verschil tussen neerslag en Grondwaterverdamping, veroorzaken een seizoenbeweging in het grondwaterverloop. Als gevolg
hiervan kan men de grondwaterstandsbeweging opvatten als een periodieke functie
van de tijd. Als vaste regel blijkt echter, dat de tijd die verloopt tussen het optreden
van de laagste en de daarop volgende hoogste waterstand korter isdan de tijd die ligt
tussen het optreden van de hoogste en de daarop volgende laagste stand. Voor het
construeren van bijvoorbeeld isohypsenkaarten en het bepalen van het verband tussen
grondwaterstand en opbrengst van gewassen is het vaak noodzakelijk gemiddelde
waterstanden op bepaalde tijdstippen of over bepaalde perioden ter beschikking te
hebben. Het is gebleken dat een enkelvoudige sinusfunctie als model voor het berekenen van dergelijke gemiddelde standen een te grove benadering is. Voor een numerieke behandeling blijkt een formule van het type
P = B- b cos (t

ß

cos t)

COS ?ß

te voldoen. Hierin is P de waterstand op het tijdstip t, B de gemiddelde stand, b het
halve verschil tussen hoogste en laagste gemeten stand, en ß de maximale faseverschuiving optredend op het tijdstip ?ß. Een dergelijke formule leent zich goed voor
het massaal doorrekenen met een rekenautomaat. Door een dergelijke bewerking
krijgt men een beter inzicht in de grillige beelden die meestal optreden in tijdstijghoogte- en fluctuatiediagrammen (ir. STOL).

Op grond van de beschikbare gegevens van het lysimeterstation kan worden aan- verdamping
getoond, dat de bekende waarden voor de reductiefactor van PENMAN onafhankelijk
zijn van de daglengte, maar dat ze bepaald worden door het verschil in reflectie tussen
een vrij wateroppervlak en een grasbedekking. Bij hoge lichtintensiteiten en een optimale watervoorziening wordt de grootte van de verdamping van het gras alleen bepaald door klimatologische omstandigheden. Bij lage lichtintensiteiten en beperkte
vochtvoorziening treedt sluiting van de huidmondjes op.
Voorts leverden de gegevens de mogelijkheid om het verband tussen de weerstand
van het gewas en de bodemfysische eigenschappen te bepalen, zodat een berekening
van de verdamping mogelijk werd uitgaande van volgende milieufactoren:
• de afvoer van waterdamp uit de luchtlagen nabij het verdampend oppervlak;
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• de hoeveelheid beschikbare energie;
• de opening van de huidmondjes en de diffusie van waterdamp van de intercellulaire holten naar de externe atmosfeer;
• de aanvoersnelheid van water naar het verdampend oppervlak.
De ontwikkelde theorie geeft de mogelijkheid om het verband tussen de potentiële
verdamping van het gewas en die van een vrij wateroppervlak direct te berekenen.
Fig. 7 geeft een voorbeeld van een berekening van dit verband voor klimatologische
omstandigheden in Tunesië. De getrokken lijn geeft de berekening weer, de punten
zijn de in het veld gemeten waarden (ir. RIJTEMA, RYHINER).
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FIG. 7. Verband tussen de potentiële verdamping E (waterbalans) van alfalfa en de
berekende waarden van de verdamping van
een vrij wateroppervlak E0, voor de klimatologische omstandigheden in de Medjerda
vallei in Tunesië
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Nadat de weegbare lysimeter op de Sinderhoeve in het voorjaar was geïnstalleerd,
iseen aantal ijkingen met toe- en afvoer van bekende hoeveelheden water uitgevoerd.
Hierbij bleek, dat de gevoeligheid en nauwkeurigheid van de installatie in zijn definitieve vorm gunstiger is uitgevallen dan het prototype liet verwachten. De aflezingen
blijken reproduceerbaar te zijn met een middelbare fout van 40gramofwel 0,0024 mm
water. Door moeilijkheden met de uitdeVerenigde Staten geïmporteerde membranen,
liet de bedrijfszekerheid tot voor kort te wensen over, doch het schijnt dat ook deze
moeilijkheid thans is overwonnen (ir. VISSER, BLOEMEN).
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Een prototype van een verbeterd ontwerp voor een registrerende gecombineerde
regen- en verdampingsmeter, kwam gereed (fig. 8),en werd in het laboratorium getest
op reacties op de niveauveranderingen in een aangesloten verdampingsbak met een
oppervlak van 225 cm2. Het bleek dat een niveauverandering van slechts 0,09 mm
nodig is om aanvulling van het verdampte water of afvloeiing van neerslag tot stand
te brengen. Aangezien de aanvulling echter nog te veel achterblijft bij de verdamping
zullen nog enkele verbeteringen in het registratiesysteem moeten worden aangebracht
(BLOEMEN).
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8. Prototype van een registrerende gecombineerde regen- en verdampingsmeter
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WATERBEHEERSINGSSTELSELS
Drainage

Het onderzoek naar de hydrologische eigenschappen van drainagemateriaal kon
voor de thans in de praktijk toegepaste materialen worden afgesloten. Door het op de
markt verschijnen van nieuwe mogelijkheden, zowel wat betreft buis- als omhullingsmateriaal zal het onderzoek echter voorlopig nog worden voortgezet. Enkele van de
voornaamste resultaten, verkregen uit het onderzoek in het in het vorige jaarverslag
beschreven model zijn:
• Voor alle systemen werd gedurende de eerste drie maanden een sterk tijdeffect op
de intreeweerstand gevonden. In de praktijk zal men naast het toenemen van deze
weerstand echter ook rekening moeten houden met een aanzienlijke vergroting
van de radiale weerstand als gevolg van het minder doorlatend worden van de
grond in de drainsleuf.
• Voor 4 cm plastiek buizen zal in het algemeen kunnen worden volstaan met een
perforatie van 450 mm2 per meter. Alleen in slecht doorlatende gronden (k circa
10cm/dag), zal van een intensievere perforatie enig nut kunnen worden verwacht.
Een grotere verbetering in dit soort gronden is echter te verwachten van het gebruik van grotere diameter.
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FIG. 9. Het verband tussen de radiale weerstand (w) van drainbuizen en de doorlaatfactor (k) van
de grond, bij verschillende omhulling

• Voor grotere buizen is het gewenst een groter aantal perforaties aan te brengen.
• De omhulling van de buis isdevoornaamste factor voor de bepaling van de intreeweerstand. De invloed daarvan overtreft verre die van perforatie, diameter en
buistype. Een betere werking van een grotere buis moet dan ook grotendeels worden toegeschreven aan een kleinere radiale weerstand. In fig. 9 zijn de resultaten
van enkele metingen met diverse soorten omhullingen weergegeven. Een intreeweerstand van 1m/dag betekent bij een drainafstand van 20 meter en een afvoer
van 10 mm/dag een extra verhoging van de waterstand van 20 x 0,01 x 1 =
20cm.
Gezien het grote belang van de omhulling zullen bij de volgende proefseries verschillende typen omhullingsmateriaal worden beproefd. Voorts werd een begin gemaakt met de meting van stromingsweerstanden in verschillende typen drainbuizen.
Dit laatste onderzoek geschiedt in samenwerking met de afdeling Hydraulica van de
Landbouwhogeschool (dr. WESSELING, HOMMA).
Het drainage-onderzoek in Limburg kon ook ditjaar niet worden afgerond omdat
door het droge weer in het voorjaar geen noemenswaardige afvoeren optraden.
Op een drainage-object op de proefboerderij 'De Olde Weije' te Vaa^rn werden
vakken ingericht waarin afvoeren en grondwaterstanden werden gemeten. Gebleken
is dat hier tengevolge van kwel, gedurende de gehele zomer afvoeren optreden. Deze
kwel bedroeg in het voorjaar ca. 9mm/dag en verminderde in de herfst tot ca. 5 mm/
dag.

I N V L O E D V A N DE W A T E R H U I S H O U D I N G OP GEWAS EN BEDRIJF

De installatie van de apparatuur voor de klimaatskas op het proefterrein Sinder- Klimaatskas
hoeve werd in de loop van het jaar 1964 voltooid (fig. 10). De kas zelf bestaat uit 4
compartimenten van 4 x 5 meter waarin 's zomers temperaturen van 15, 20, 25 en

FIG. 10. De klimaatskas op het proefterrein de Sinderhoeve te Renkt

30°C en 's winters van JO, 15,20 en 25°C kunnen worden gehandhaafd bij een regelbare relatieve vochtigheid van 40 tot 80% en een regelbare hoeveelheid C0 2 . Fotosynthese en C0 2 -metingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een URASanalysator verbonden met een 6-punts-schrijver.
inundatie

Teneinde een inzicht te krijgen in de invloed van inundatie op de gewasopbrengst,
werden met een viertal tuinbouwgewassen en met gras een aantal vergelijkende proeven uitgevoerd onder verschillende klimatologische omstandigheden (dr. BIERHUIZEN,
ir. BAKKER, PLOEGMAN).

Het effect van inundatie blijkt sterk door de temperatuur te worden beïnvloed.
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Deze invloed kan direct via het metabolisme werken omdat bij hogere temperaturen
doorgaans een hoger dampspanningsdeficit optreedt. Uit proeven met verschillende
temperatuur en gelijk dampspanningsdeficit is echter gebleken, dat alleen de temperatuur van belang is.
Fotosynthesemetingen toonden aan, dat inundatie niet zo zeer een sluiting van de
huidmondjes dan wel een verhoging van de ademhaling van de niet onder water
staande bladeren tot gevolg heeft.
Naast de tuinbouwgewassen werden proeven uitgevoerd met graszoden afkomstig
van plekken in de Achterhoek waarvan bekend is dat zij aan inundaties bloot staan.
Inundaties van 2 cm werden uitgevoerd bij temperaturen van 15, 20, 25 en 30°C en
gedurende verschillende tijdvaklengten van 1 tot 14dagen. Hoeweldezichtbare schade
na inundatie geringisblijkt de droge stof-opbrengst over 50 dagen na inundatie af te
nemen afhankelijk van de inundatieduur (fig. 11). De samenstelling van het grasgewas verandert echter in sterke mate.
Uit daarop volgende proeven bleek, dat wanneer het gehele grasbestand diep onder
water werd gezet, in plaats van de bij de eerste proeven aangebrachte 2cm water, veel
eerder schade optreedt. Na 8dagen inundatie bij 20 à 25°C is 60 à 70% van het gras
afgestorven terwijl dit bij 2cm inundatie slechts 10% was.

Gelijktijdige metingen van fotosynthese en transpiratie toonden aan dat toename waterverbruik
van het C0 2 -gehalte van de lucht de fotosynthese sterk doet toenemen, zelfs bij lage
lichtintensiteiten, zonder dat de transpiratie toeneemt. Zelfs wordt de transpiratie in
sommige gevallen verlaagd door sluiting van de huidmondjes. Bij een zelfde waterverbruik konden opbrengsttoenamen van 20 tot 50% worden verkregen door een verhoging van het C0 2 -gehalte van de lucht tot 0,2% (dr. BIERHUIZEN, PLOEGMAN).

In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Roermond werd een onderzoek waterkwaliteit
ingesteld naar de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater in het tuinbouwcentrum
Wellerlooi in Noord-Oost Limburg. Hoewel de aanwezige grondwatervoorraden voldoende groot bleken te zijn, laat de chemische samenstelling uit sommige lagen vaak
te wensen over, omdat lage pH's en relatief hoge Fe-gehalten voorkomen (dr. DE
RIDDER, VAN REES VELLINGA).

Voor de bepaling van het verloop van het ijzer- en Cl-gehalte met de tijd bestaat
behoefte aan een snelle bepalingsmethode. Voor de Cl-bepaling werd een ter beschikking staand automatisch titreerapparaat omgebouwd. Voor de ijzerbepaling
werd een standaardkleurenreeks met phenantroline samengesteld (ir. STAKMAN).
Beregening met verschillende hoeveelheden en concentraties zout water toonde aan,
dat de gevoeligheid van het gewas afneemt volgens de rijbonen, sla, andijvie, tomaat.
Bij tomaten werd pas na 3jaar een effect van de zoutconcentratie in de grond waargenomen.
Bij proeven met sla is gebleken dat de afname van de opbrengst groter is naarmate
andere groeifactoren (o.a. lichtintensiteit en temperatuur) minder in het minimum
21
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FIG. 12. De invloed vanhet zoutgehalte vandegrond (millimho's) opde opbrengst vansla in verschillende
jaargetijden

zijn (fig. 12). De procentuele opbrengstdaling is echter veelal gelijk. Behalve de concentratie is ook de inwerkingsduur in de groeiperiode van groot belang. Het effect
van een enkele gift met hoge concentratie aan het begin van de groeiperiode is ongeveer gelijk aan een tweemaal zo hoge gift halverwege deze tijd. Uit bladanalyses is
gebleken dat een afname van de productie samenhangt met de toename van het Naen Cl-gehalte in het blad (dr. BIERHUIZEN).
worteigroei

De mate waarin de grond onder glas mag uitdrogen, dus het tijdstip waarop veelvuldiger water moet worden gegeven, wordt mede bepaald door de wortelontwikkeling van het gewas. Het blijkt (zie fig. 13) dat de wortelgroei van tomaten veel trager
verloopt dan de groei van de bovengrondse delen. Door wekelijkse weging van onderen bovengrondse delen kon worden vastgesteld dat de vertraging in de wortelgroei
inzet, zodra de eerste vruchten zijn gezet (ir. VAN DER POST).

Beregening

Door een regelmatig over het seizoen verdeeld neerslagtekort en relatief hoge temperaturen waren de weersomstandigheden in 1964 uitermate geschikt om grote effecten met beregening te verkrijgen. In tabel 2zijn enkele van de resultaten samengevat.
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TABEL 2. Resultaten van beregeningsproeven op de Sinderhoeve (1964)
Gewas
Wintertarwe
Zomertarwe
Aardappelen
Suikerbieten
Stambonen
Tulpen

(Eno)
(Jufy)
(Surprise)
(Dalco)
(kl. Wanz E)
(Polybeta)
(Widusa)
(KI. pracht)

Onberegend
kg/are

Beregend
kg/are

Meeropbr.

35
32
185
345
454
416
94
113

50
52
387
449
676
645
122
335

43
64
109
30
49
55
30
197

Behalve verschillen tussen beregend en onberegend werden nogal opmerkelijke
verschillen tussen de verschillende vocht- en stikstoftrappen en rassen waargenomen.
Fig. 14geeft een illustratie van de eerste twee effecten bij zomertarwe. Hoewel bere-
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FIG. 14. Korrel- en stro-opbrengst bij 83 % droge stof van zomertarwe (Jufy I) op de Sinderhoeve
bij verschillende stikstofgiften en beregeningshoeveelheden in 1964. De natuurlijke neerslag bedroeg
164 mm; beregeningsgiften boven de natuurlijke neerslag: V0 = 0 mm, Vl= 96 mm, V2 = 140 mm,
V, = 206 mm
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gende tarwe een hogere stikstofgift vergt, doet te veel stikstof een opbrengstdepressie
door legering ontstaan. Mede daarom werd een proef genomen met een CCC (chloorcholinchloride) bespuiting waardoor halmverkorting wordt verkregen. Het gunstige
effect op de korrelopbrengst van een dergelijke verkorting blijkt toe te nemen bij een
hogere stikstofgift. Voorts wordt een vergroting van de droogteresistentie verkregen.
Een opbrengststijging van 13% kon op beregende percelen aan deze behandeling
worden toegeschreven, terwijl die voor de onberegende 18% bedroeg.
Bij aardappelen werd het grootste effect op de opbrengst en sortering verkregen bij
de hoogste vochttrap d.w.z. beregening wanneer 30% van het opneembare water uit
de grond was verdwenen. Uit tijdstipproeven kon worden vastgesteld dat uitdroging
na de bloei een groter effect heeft dan ervoor. Verder bleek er een groot verschil in
reactie tussen de twee in de proef opgenomen rassen te bestaan.
Met tulpen kon door beregening een goed resultaat worden verkregen. Ondanks
de enigszins losse huid bleken de bollen als geschikt voor export te kunnen worden
aangemerkt (ir. HELLINGS, TOUSSAINT).
Een enquête op 155 landbouwbedrijven met beregening in Midden- en NoordLimburg wees uit dat de sterkste uitbreiding van beregeningsinstallaties zich heeft
voorgedaan in de drogejaren 1952/1953en 1959/1960 (fig. 15).Voorts bleek dat men
in dejaren 1955tot 1957volledig is overgegaan op het systeem van langzame beregening met kleine sproeiers. Wat de wateronttrekking betreft is 69% aangewezen op
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F I G . 15. Uitbreiding van de beregening op
155 landbouwbedrijven in Midden- en
Noord-Limburg van 1948 tot en met 1961

een pompput en 21% op pompen uit open water, de rest heeft een combinatie van
beide mogelijkheden. De totale capaciteit op de landbouwbedrijven bedraagt ruim
4000 m3 per uur, hetgeen minder is dan 50% van de gezamenlijke capaciteit van die
in dit gebied op de tuinbouwbedrijven aanwezig is. De investeringskosten op de landbouwbedrijven bedroegen als gemiddelde ongeveer/850 per ha. Per bedrijf wordt ca.
45% van het oppervlak beregend (ir. HELLINGS, VERHAEGH).

Op het proefbedrijf in de Vredepeel werd met behulp van ringmonsters nagegaan, infiltratie
in hoeverre de verdichting van de grond in de drainsleuf oorzaak kan zijn van een
minder goede werking van het infiltratiesysteem. Hoewel de verkregen cijfers vrij veel
spreiding vertoonden, werd de indruk verkregen dat er weinig verschil in doorlatendheid bestaat tussen de grond in de drainsleuf en het oorspronkelijke profiel. De bij dit
project optredende hoge weerstanden van het systeem treden dus blijkbaar vlak rondom de buizen op, hetzij door verdichting, hetzij door inspoeling van met het water
meegevoerde zwevende delen, hetzij door de werking van slijmvormende bacteriën
(ir. KOUWE).

Op het grondwaterstanden-herontginningsproefveld te Oudkarspel werden wederom een tiental groente- en bolgewassen getoetst op hun reactie op de grondwaterdiepte en de profielopbouw. Voor tulpen kon duidelijk worden aangetoond dat in het
Geestmerambacht door deherontginning van pikklei tot lichte zavelgrond zeer goede
mogelijkheden kunnen ontstaan door kwalitatief en kwantitatief betere opbrengsten
(fig. 16).
Voor de groenteteelt komen de voordelen van de lichte zavel minder tot uiting in de
opbrengsten dan in de bewerkbaarheid. Bij diepe ontwatering is op dezavel het aantal
werkbare dagen groter, de mogelijkheden voor mechanisatie van de oogst beter en de
kansen op mislukking tijdens de kiem- en aanslagperiode geringer. Het geringe effect
van de herontginning op de opbrengsten moet vermoedelijk geweten worden aan de
hoge CaC0 3 -gehalten van de zavel waardoor o.m. Mg-gebrekverschijnselen optreden.
Voor de eerste maal werd op het proefveld de invloed van de stikstofbemesting op
de opbrengst-ontwateringskromme in een trappenproef onderzocht met de gewassen
kroten en andijvie (ir. VAN DER VALK).

Uit de verzamelde bedrijfsgegevens van een groot aantal bedrijven op Noord- Bedrijfsvoering
Beveland was het mogelijk een volledig overzicht samen te stellen van alle mogelijkheden die zich in de produktie-omstandigheden in de praktijk voordoen. Hieruit is
het mogelijk aan te geven welke gevolgen een eventuele verandering in de produktieomstandigheden kan hebben. Behalve met de grond dient ook rekening te worden gehouden met de beschikbare arbeid. Op de Zeeuwse akkerbouwbedrijven blijkt de
arbeidsbezetting met de bedrijfsgrootte mee te groeien, hoewel ook de mechanisatiegraad toeneemt. Verzwaring van de arbeid door te natte omstandigheden leidt daarentegen niet tot het inschakelen van meer eigen personeel doch wordt opgevangen
door loonwerkers.
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F I G . 16. Invloed van de grondwaterstandsdiepte in pikklei en lichte zavel op de relatieve opbrengst van
drie tulpen cultivars, namelijk Kleurenpracht (KL), Copland Rekord (CR.) en Krelage's Triumph
(K.T.), in drie opeenvolgende jaren. De gemiddelde opbrengsten bij grondwaterstanden dieper dan
WO cm (= rel. opbrengst 100%) zijn in de figuur vermeld

FIG. 17. Invloed van de ontwateringsdiepte en de zwaarte van de bouwvoor
van een klei-zavelprofiel op NoordBeveland op de netto-opbrengst in
guldens/ha
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In fig. 17 ishet resultaat van de invloed van de ontwateringsdiepte en van de zwaarte
van het profiel op de opbrengst weergegeven. Een netto-opbrengst van 1200 tot 1400
gulden wordt door aanpassing van de interne produktie-omstandigheden op vele bedrijven wel gehaald. Een opbrengst van ƒ 1500 per ha is echter alleen mogelijk op
zware zeer goed ontwaterde percelen. Dit hangt vooral samen met de eisen van de
suikerbietenteelt, het hoofdgewas op deze bedrijven (ir. VISSER, SNIJDERS).

REGIONAAL H Y D R O L O G I S C H ONDERZOEK

Voor de afhandeling van een alsnog ingediende klacht wegensdroogteschade nabij
de stuw bij Amerongen werd, aan de hand van door het Proefstation voor Akker- en
Weidebouw verstrektegegevensvan dealdaar opgezettegraslandproeven, de mogelijke
schade door de bemaling nagegaan. In een strook grond tussen 750en 2000 m met de
bouwput werd een schade van 1tot 7% op het grasland gevonden, die direct te wijten
was aan de verlaging van de grondwaterstand door de bemaling.
Bij de bouwplaats van de stuw bij Driel werden ten behoeve van het graslandonderzoek van het Proefstation voor Akker- en Weidebouw een aantal extra peilfiltersgeplaatst.
Voorbereidingen werden getroffen om de waargenomen waterstanden rond de in
aanbouw zijnde stuw bij Driel met een electronische rekenmachine te bewerken (ir.

Stuwbouw
Amerongen
en Driel

KOUWE).

Voor de 'Commissie Wateronttrekking Waterstandswerken Noordholland' werd coentunnei,
een rapport opgesteld naar aanleiding van klachten over geconstateerde bodemda27

lingen in de polder Oostzaan. Deze,plaatselijk 8cm bedragende,dalingen worden toegeschreven aan de bemaling van de bouwputten voor de tunnelsecties van de Coenen IJtunnel. Aangezien bij dit project de oorspronkelijke stand van het grondwater
minder goed vaststaat, blijft over de uitspraak van de oorzaak der dalingen onzekerheid bestaan (ir. KOUWE).
Beneluxtunnel
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FIG. 18. Voorbeeld van reconstructie van een drietal verschillende typen van tijd-stijghoogte lijnen
zoals die in de omgeving van Schiedam voorkomen. Zowel de directe afspiegeling van de eb en vloed
beweging op de rivier (peilbuis 14), alsgecompliceerde lijnen waar een niveaudaling optreedt (peilbuis 2)
of een tweede dagtij ontbreekt (peilbuis 4), kunnen met het opgestelde model voldoende nauwkeurig
worden berekend
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Bij vrijwel alle cultuurtechnische en waterbouwkundige projecten treedt, zij het
soms tijdelijk, een verandering op in de waterhuishoudkundige toestand. Om het
effect van deze projecten na te gaan, moet de oorspronkelijke toestand worden gereproduceerd. Voor de reconstuctie van de grondwaterstanden dient men niet alleen
met de getroffen maatregelen als bemaling van het grondwater, polderbemaling of
vergroting van de afvoer en met natuurlijke invloeden als neerslag, verdamping en
getijbeweging rekening te houden, maar moet men ook het afzonderlijke effect van al
deze componenten vaststellen. Door analyse van de bij de bouw van de Beneluxtunnel in Schiedam door Rijkswaterstaat verzamelde gegevens, bleken de veranderingen in stijghoogten in dit gebied vóór het maken van de bouwput voldoende te
kunnen worden beschreven door de invloed van de getijbeweging en de reeds aanwezige plaatselijke invloeden (industrie). Reconstuctie van deze toestand is hierdoor
mogelijk (fig. 18), zodat de invloed van een bijkomende onttrekking voor elk meetpunt kan worden bepaald (ir. STOL).
In het Deltagebied wordt een onderzoek ingesteld naar de gebruikte capaciteit van Deltagebied
gemalen om na te kunnen gaan in hoeverre na sluiting van de zee-armen vergroting
van deze capaciteit nodig is. Hiertoe werden van de gemalen 'Groenewegen' te Hoedekenskerke, 'De Moer' aan het kanaal door Zuid-Beveland, 'De Piet' te Wolphaartsdijk en een drietal gemalen op Tholen, maalcijfers verzameld en bovendien
binnen- en buitenpeilen en neerslaggegevens. Door Rijkswaterstaat werd voor deze
gemalen de Q-h-kromme (debiet-opvoerhoogtekromme), zonodig door proefbemalingen, vastgesteld om in staat te zijn uit de verschillen tussen binnen- en buitenpeil de
uitslag te bepalen.
Voor het vervaardigen van frequentie-overzichten van de uitgeslagen hoeveelheden
moeten eenzeergroot aantal malen deQ-h-krommen worden geraadpleegd. Voor een
gemaal kan, om deze bewerking te kunnen mechaniseren, de Q-h-kromme worden
benaderd door een vijfdegraads polynomium, die voor een bepaald gemaal luidde:
g = -8/r5 + 59,15h* - 172,93h3 +

229,91/Î 2 - 157,03A

+ 217,19

voor: 0,8 < h < 2,4, met Q in m3/min en h in m.
Ter illustratie van de hiermee te bereiken nauwkeurigheid kan worden verwezen
naar tabel 3.
TABEL 3. Berekend debiet voor het gemaal 'De Piet' te Wolphaartsdijk
Opvoerhoogte
in meter

Debiet gemeten
in m 3 /min

Debiet berekend
in m 3 /min

0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

192
189
185
180
174
167
159,25
150,50
139,25

192,02
188,89
184,99
179,96
173,87
166,97
159,31
150,50
139,34

Voor op zee lozende gemalen wordt wel de binnenstand, doch in de regel niet de
buitenstand gegeven. Om in deze gevallen de opvoerhoogte vast te kunnen stellen
moet een methode worden gezocht om de buitenpeilen te reconstrueren. Dit is gedaan
door een Fourier-analyse toe te passen op gegevens uit 1958en 1959van een automatische peilschrijver van Rijkswaterstaat te Arnemuiden (ir. STOL, VAN DOORNE).
Uit metingen met behulp van de in het vorige jaarverslag beschreven slootkwelmeter en een groot aantal drainafvoermetingen kon het aandeel van sloten en drains
in de afvoer zowel als in het zoutbezwaar voor de polder De Prunje worden vastgesteld. Een deel van de resultaten is weergegeven in fig. 19en 20 (VAN DER WEERD).
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Voor de bepaling van dedoorspoelingsbehoefte van de polders is het nodig vast te
stellen hoe het op een bepaald punt in de polder ingelaten zoet water zich verdeelt
over het leidingstelsel in de polder. Onderzocht werd of de methode van Hardy-Cross
voor waterleidingnetten kan worden toegepast op een leidingenstelsel in een polder.
Hierbij werden verschillende situaties wat betreft afmetingen van leidingen en kunstwerken met behulp van een electronische rekenmachine doorgerekend en werd nagegaan hoe de inrichting van een polder zou dienen te worden veranderd om een optimale doorspoeling met een gegeven hoeveelheid water te verkrijgen (ir. STOL, VAN
DER WEERD).
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FIG. 21. Het beloop van de werkelijke verdamping, onder beperking van het verdampend vermogen
de atmosfeer (gE0) in mm/etm. en het beloop van de reductiefactor van Penman (f)

Bij de bepaling van de waterbalans voor het Deltagebied, stuitte de Deltadienst
van Rijkswaterstaat op de moeilijkheid dat in droge perioden de werkelijke verdamping achter blijft bij de uit klimatologische gegevens berekende. Met behulp van dein
het vorige jaarverslag vermelde beschrijving van de wateropname door het gewas
onder verschillende vochttoestanden van de grond, kon voor een aantal grondwaterstandswaarnemingen de werkelijke verdamping worden gereconstrueerd. Het resultaat is weergegeven infig.21.
Het linkergedeelte van de figuur geeft het verdampend vermogen van de atmosfeer
gE0 alsmede de verdamping onder beperking van het vochtgehalte (Avm). Het rechtergedeelte geeft de factorƒ waarmee de berekende verdamping van open water moet
worden vermenigvuldigd om dewerkelijke verdamping tekrijgen (ir. VISSER, BLOEMEN).

LunterseBeek

Het onderzoek in het stroomgebied van de Lunterse Beek kan alsafgesloten worden
beschouwd. De in de loop van de tijd verzamelde gegevens en de bewerking daarvan
zullen in een aantal publikaties worden vastgelegd. Uit de bewerking kan een redelijke
voorspelling worden gedaan over de grootte van de maximum afvoer bij een gegeven
grondwaterstand en regenintensiteit. Het blijkt dat de transportcapaciteit van de beek
een belangrijke invloed heeft op het verloop van de afvoer en detoestroming van water
uit degrond. De bij het ontwerp aan dedrooglegging en de maatgevende afvoer toegekende betekenis dient dan ook te worden herzien.
Beekverbetering geeft over een vrij groot gebied een verandering in grondwaterstanden. Het stuwen van de beken geeft daarentegen slechts over kleine oppervlakten
boven de stuw een merkbare invloed.
Voor de bepaling van de afvoercapaciteit van open leidingen is de wandruwheidsfactor van groot belang. Ten behoeve van dit soort onderzoek werd een verhangmeter
ontworpen (fig. 22), die niet alleen sneller doch ook veel nauwkeuriger werkt dan de
tot voorkort gevolgde methode van waterpassing. Met behulp van deze meter was het
mogelijk op relatief snelle wijze een aantal beken door te meten. In fig. 23 zijn een
aantal metingen van verschillende diensten, alsmede de tot nu toe algemeen geldende
richtlijnen weergegeven. Het blijkt dat het in de richtlijnen aangenomen verband
tussen kM en waterdiepte niet wordt gevonden uit de waarnemingen (ir.BON,
HUMBERT).

Voor de opzet van waterbeheersingsplannen doet zich de vraag voor hoe een groot
aantal hydrologische, landbouwkundige en economische factoren in rekening moet
worden gebracht om een zo gunstig mogelijk plan te verkrijgen eninwelke mate deze
factoren elkaar beïnvloeden. Hierbij kwam tevens de vraag naar voren, in hoeverre
rekenautomaten kunnen worden toegepast in het ontwerp en aan welke eisen van
detail de basisgegevens dienen te voldoen. Met behulp van een computerprogramma
werd een voorlopige opzet gemaakt met gegevens afkomstig uit het gebied Deurne.
Deze gegevens werden in de jaren 1958 en 1959 verzameld ten behoeve van een na
32

FIG. 22. Verhangmeter. Door twee
plastiek buizen, die boven- respectievelijk
benedenstrooms van de meter uitmonden,
wordt het drukhoogteverschil ter plaatse
van de uitmondingen op de meter
overgebracht

grenslijn zomer volgens Richtlijnen
winter
lijnen De Bos en Bijkerk
meting Cultuurt Dienst
meting NOR (Flach)
meting Lunterse beek (Bon)
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FIG. 23.Het verband tussen de wandruwheidscoéfficiënt (ICM) ende waterdiepte in verschillende leidingen
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enkelejaren stopgezet onderzoek naar de te verwachten baten van een waterbeheersingsplan in dat gebied.
Als basisgegevens dienden in de eerste plaats een 25-tal diepboringen aansluitend
aan het in die jaren uitgevoerde geo-hydrologische onderzoek in Noord-Limburg
(dr. DE RIDDER, VAN REES VELLINGA). Verder werd gebruik gemaakt van bestaande
CoLN-gegevens uit de provincie Noord-Brabant, waaruit met enige aanvullende metingen isohypsenkaarten van het grondwater konden worden geconstrueerd, die deels
een aanvulling, deels een ondersteuning vormden van de gevonden geo-hydrologische
opbouw (ir. BON, HUMBERT).
Gebruikmakende van de verdrogingsbeoordeling van het COLN-onderzoek en de
op een 20-tal bedrijven verzamelde gegevens over het bouwplan werd voor de verschillende verdrogings- en grondwaterdiepte-klassen een gemiddeld bouwplan opgesteld (ir. VISSER, SNIJDERS).
Teneinde een mathematische beschrijving van de verschillende ontwateringsdiepteklassen, gebaseerd op de diepte van het grondwater en de hoogte van het maaiveld, te
krijgen werd een frequentieverdeling voor de ontwateringsdiepte opgesteld. Met behulpvan deze frequentie-verdeling was het mogelijk de opbrengst-ontwateringsdieptecurve voor het gehele gebied in plaats van voor een enkel profiel op te stellen. Uit
deze bewerking volgde dat een opbrengstdepressie van 11 % niet door middel van
grondwaterpeilregeling zou kunnen worden opgeheven (ir. KOUWE).
De invloed van waterbeheersingsmaatregelen als drainage, infiltratie en beregening
op de diepte van het grondwater werd met behulp van stromingsformules zo goed
mogelijk nagegaan. Door het aanbrengen van variaties in de behandelde oppervlakten
kon voor verschillende combinaties van oppervlakten de verandering in de hydrologie
worden nagegaan (dr. ERNST).
Bovengenoemde gegevens werden samengebracht in een programma voor de bewerkingmet eenelectronische rekenmachine. Met ruim 1260verschillende combinaties
van behandelde oppervlakten, werd die combinatie afgeleid welke het grootste verschil tussenjaarlijkse baten en kosten opleverde. Als resultaat (fig. 24)werd gevonden
dat het grootste effect werd bereikt bij de volgende combinatie van maatregelen:
drainage op 6% van de oppervlakte,
infiltratie op 0% van de oppervlakte,
beregening uit aanvoersloten op 15% van de oppervlakte,
beregening uit putten op 22% van de oppervlakte,
niets doen op 57% van de oppervlakte.
De gevonden cijfers zijn niet geheel exact daar een aantal gegevens nog tekortkomingen vertoont. Het onderzoek heeft echter een indruk gegeven hoe de bestaande
hydrologische kennis moet worden geformuleerd om geschikt te zijn voor een optimalisering met behulp van een computer. Voorts isgebleken dat belangrijke baten van de
verbetering van de waterhuishouding toevloeien aan gebieden gelegen nââst die waarop aan- of afvoer plaatsvindt, zodat voor een aanzienlijk deel van het totale gebied
geen maatregelen noodzakelijk zijn.
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F I G . 24. Grafische bepaling van
het maximale economische effect
van een combinatie van waterbeheersingsmaatregelen voor het
gebied rond Denrne. a: het verband tussen de maximale gemiddelde toename van het arbeidsinkomen en de jaarlijkse kosten
voor verschillende combinaties
van methoden van waterbeheersing; b: het verband tussen de
relatieve oppervlakte van verschillende combinaties en de
jaarlijkse kosten
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Ook uit wetenschappelijk oogpunt bezien, bestaat er een behoefte om de ontwik- Achterhoek
kelde fundamentele kennis van hydrologische en landbouwkundige problemen op
praktijkomstandigheden toe te passen. Daarom werd een onderzoekprogramma voor
de Gelderse Achterhoek opgesteld met als doel het verkrijgen van een beter inzicht in
het hoe en waarom van de huidige toestand en het te verwachten effect van eventueel
aan te brengen verbeteringen. De Gelderse Achterhoek werd uit vele gebieden met
praktische problemen gekozen omdat in dit gebied reeds verscheidene andere instanties metingen verrichten, zodat reeds een deel van de noodzakelijke gegevens aanwezig is.
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Door de bijzondere geologische structuur van het gebied doen zich moeilijkheden
voor bij de winning van grondwater. In het deel ten oosten van de lijn EibergenAalten komen slecht doorlatende tertiaire afzettingen van grote dikte aan of dicht bij
de oppervlakte voor. In andere delen is de slechte kwaliteit van het grondwater een
soms beperkende factor in de exploitatie. Uitbreiding van het aantal waterwinplaatsen
is gewenst om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag, doch opvoering
van de capaciteit zou bezwaarlijk kunnen zijn in verband met een te verwachten grotere daling van het freatisch vlak en het daaruit voortvloeiend verdrogingsgevaar voor
de landbouw. Daar tegenover staat, dat bij een toenemende onttrekking minder water
uit het gebied zal behoeven te worden afgevoerd in natte perioden.
Uitbreiding van de bestaande pompstations dient allereerst te worden gebaseerd
op een grondige kennis van de nuttige grondwaterreserves. Hiervoor is kennis vereist
van:
• de geologische structuur en geo-hydrologische gesteldheid van het gebied,
• de formatieconstanten van de verschillende lagen,
• de voeding van deze lagen.
In verband met bovengenoemde punten werd in 1964 een begin gemaakt met een
algemene geo-hydrologische kartering van het gebied. Dedeelsfragmentarische kennis
kon belangrijk worden verrijkt nadat 32 diepboringen werden uitgevoerd, waaruit
ruim 1000monsters werden verzameld. Hiernaast werden door deN.V. Waterleidingmaatschappij 'Oostelijk Gelderland' te Doetinchem, waarmee een nauwe samenwerking tot stand kwam, nog eens 28 diepboringen uitgevoerd.
De door het Instituut verzamelde gegevens hebben vooral betrekking op het gebied
ten zuiden van delijn Zelhem-Groenlo. Het verloop van deterrasrand dievan Bocholt
via Aalten, Lichtenvoorde en Groenlo tot Neede iste vervolgen, kon vrij nauwkeurig
in de ondergrond worden vastgesteld. Oostelijk van deze rand zijn de grofzandige
afzettingen dun, westelijk er van zeer dik. Als gevolg hiervan komen over korte afstanden grote verschillen in de doorlatendheid van het pakket voor. Deze uiten zich
in een abrupte afname van het verhang van de grondwaterspiegel van Oost naar West
(dr. DE RIDDER, WIT, VAN REES VELLINGA).

In overleg met de Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstaat Gelderland werd
een afvoermeetprogramma opgesteld dat reeds gedeeltelijk kon worden gerealiseerd
(ir. BON).
Dankzij de medewerking van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen konden een 24-tal ongestoorde grondprofielen van kenmerkende in het gebied voorkomende bodemtypen worden verzameld (fig. 25). Deze
profielen zijn opgesteld op de Sinderhoeve en doen dienst als lysimeters om onder geconditionneerde omstandigheden verschillen in verdamping en afvoer van water nate
gaan (dr. WESSELING, WIT).

36

FIG. 25. Lysimeterstation van ongeroerde profielen, in aanbouw op de Sinderhoeve. Links: 24 profielen
uit de Achterhoek en 6 uit het gebied rond Wouw, geplaatst in vaten waarin verschillende grondwaterstanden kunnen worden gerealiseerd; rechts: de lysimeterkelder in aanbouw

37

GRONDVERBETERING
ALGEMEEN

Het onderzoek vande hoofdafdeling Grondverbetering heeft zichook in 1964sterk
op depraktijk van land- en tuinbouw gericht. Gedeeltelijk omvatte het projecten waar
verhoging van de produktiviteit het doel van de grondverbetering is,zoals in de Veenkoloniën en bij de fruitteelt op plaatgronden. Vele andere onderzoekingen richtten
zich meer op vergroting van de gebruiksmogelijkheden van de grond, zoals door verschraling van zware kleigronden en door verhoging van dedraagkracht van veengrasland.
Vooral het onderzoek in de Veenkoloniën en het onderzoek over de vertrapping
van grasland ondervinden grote belangstelling van de praktijk, zoals bleek uit verzoeken om lezingen en verzoeken om excursies naar de proefvelden te mogen houden.
Op enkele onderwerpen wordt hieronder nader ingegaan. Andere projecten in
studie betreffen het dempen van sloten in kruinige gebieden, waarnemingen aan opgespoten gronden, schade door militaire oefeningen op landbouwgrond en de verbetering van de produktiviteit van zandbouwland.
VEENGRASLAND

Vertrapping

Het vertrappingsonderzoek is vrijwel afgesloten. De resultaten luiden als volgt:
• Op grond met een organisch stofgehalte van meer dan 10% wordt regelmatig beweid grasland nooit vertrapt wanneer de vochtspanning 70 cm of hoger is. De
verdichting van de bodem door de regelmatige beweiding onder die omstandigheid
maakt de draagkracht zo groot, dat ook bij tijdelijk nattere omstandigheden geen
vertrappingsschade optreedt. Om een vochtspanning van 70 cm in de zode te
bereiken iseen grondwaterstand van 70cm nodig ineentijd, waarin verdampingen
neerslag ongeveer even groot zijn. Dus in april, september en oktober.
Dit istheoretisch verklaard in enkele publikaties van het Instituut en het werd praktisch aangetoond op enkele plaatsen zoals het verbeterde weideland in de ruilverkaveling Borger en de grondwaterstandsproefvelden in Zegveld en in de Bommelerwaard.
Teneinde grondwaterstanden van 70 cm te realiseren zal in het algemeen de huidige
ontwateringsdiepte iets vergroot dienen te worden. Voor klei- en zandgronden geeft
dit weinig landbouwtechnische bezwaren. Op diepe veengronden kan echter inklinking worden verwacht. In verband met de grote schade voortvloeiende uit vertrapping, is een zekere mate van inklinking echter niet a priori te verwerpen.
De onvoldoende draagkracht van de grond werkt zeer schadelijk zowel op het arbeidseffect (door de lange stalperiode), als op opbrengst per ha. Bij voortgaande stijging van de arbeidskosten, waardoor het aantal melkkoeien per arbeidskracht dient
toe te nemen, zal men moeten kiezen tussen:
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• bedrijfsvergroting en extensivering,
• aankoop van meer veevoeder,
• vergroting van de draagkracht.
Elk van deze mogelijkheden heeft zijn beperkingen. Bedrijfsvergroting (indien al
uitvoerbaar) en extensivering is bij de hoge grondprijzen weinig aantrekkelijk. Of de
aankoop van meer veevoer een gunstig bedrijfsresultaat bevordert is bij de hoge EEG
graanprijzen op zijn minst twijfelachtig. Vergroting van de draagkracht roept echter
hetgevaarvoor inklinkingop.In 1964werd daarom begonnen aan een klinkonderzoek.
Een goed voorbeeld van inklinking door diepere ontwatering is te vinden bij de
Koekoekspolder in Noord-Overijsel. ]n die polder is de waterstand in 1913 verlaagd
van 0,60 m -N.A.P. tot 3,20 m -N.A.P. In de aangrenzende polder Mastenbroek is
daardoor een grondwaterstandsdaling opgetreden, waarvan de mate sterk afhankelijk
is van de afstand tot de Koekoekspolder.
Daar het polderpeil in de polder Mastenbroek gelijk is gebleven, is de grondwaterstand nabij de sloten vrijwel niet veranderd. De inklinking is dus te bepalen aan het
hoogteverschil van het maaiveld vlakbij de sloot en midden in het perceel (fig. 26).
Dit hoogteverschil is groter naarmate men dichter bij de Koekoekspolder komt. Uit
fig. 27 blijkt, dat de maaiveldshoogte nabij de sloot nagenoeg overal gelijk is, terwijl
deze hoogte op grotere afstand van de sloten sterk afhankelijk is van de grondwaterstand. De klink is daar rondweg gelijk aan de helft van de grondwaterstandsdaling.
Uit een vergelijking tussen de totale hoeveelheden aanwezige organische stof blijkt
dat oxydatie van het veen een belangrijker rol speelt bij inklinking dan in ons klimaat
gewoonlijk wordt verondersteld (ir. WIND, SCHOTHORST).

Inklinking

260
280
Afstand tot Koekoekspolder inm

FIG. 26. Doorsnede door een perceel in de polder Mastenbroek. Het midden is sterk geklonken door
diepe grondwaterstanden ten gevolge van wegzijging naar de Koekoekspolder. De slootkanten hebben
hun oorspronkelijke hoogte behouden
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Afstand in km

F I G . 27. De klink in de polder Mastenbroek; a = maaiveldhoogte op 3 à 4 m afstand van een sloot;
b = idem, op >15 m van een sloot; c = hoogte van het freatisch oppervlak op 3 à 4 m van een sloot;
d = idem, op >15 m van een sloot; e = top zandondergrond

VEENKOLONIALE GROND

Grondverbeteringsonderzoek is in het algemeen werk van lange adem. Erzijnjaren
nodig om het effect van grondverbetering, althans in de praktijk, vast te stellen. Het
belangrijkste proefveld, dat te Borgercompagnie, heeft nu driejaar resultaten gegeven.
Het onderzoek is,ondanks de vrij korte duur, toch welzover gevorderd dat de periode
met de meest intensieve bemoeiing kan worden afgesloten.
Effect van
verbetering

Over de laatste 3jaar bedroeg de opbrengstverhoging door diepploegen ongeveer
20% voor granen en bieten en 10% voor aardappelen. Dit is geschetst in fig. 28. Bij
het toch al zeer hoge opbrengstniveau bedroeg de meeropbrengst dus ongeveer 300
gulden per ha perjaar. Als kosten staan hiertegenover slechts de rente en afschrijving
van het in de grondverbetering geïnvesteerde kapitaal, dat bij niet te dikke veenlagen
tussen 800 en 2000 gulden/ha bedraagt, en de iets hogere arbeidskosten veroorzaakt
door de hogere produktie.

Diepere
ontwatering

De verbeterde grond moet dieper ontwaterd worden om geen wateroverlast te
krijgen. Deze diepere ontwatering is mogelijk aangezien het gewas in de verbeterde
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FIG. 28. Gemiddelde opbrengsten van
rogge, haver, tarwe, aardappelen en suikerbieten over 3jaar op het grondverbeteringsproefveld Borgercompagnie. De
groene gedeelten van de kolommen geven
demeeropbrengsten doordiepploegen aan
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grond voldoende vocht vindt. Het oorspronkelijk profiel zou in feite terwille van de
oogstzekerheid in nattejaren en de goede bewerkbaarheid ook dieper dan thans ontwaterd dienen te zijn. In drogejaren zou het gewas op de onverbeterde grond echter
van droogte te lijden hebben, resulterende in een opbrengstdaling van circa 10%.
Voor de verbeterde veenkoloniale grond zou een ontwateringsdiepte van 120 à
140 cm geadviseerd kunnen worden. Bij het oude profiel levert 90 cm de beste verhouding tussen opbrengsthoogte en bewerkingskosten.
Bij het diepploegen geeft menging van het gehele profiel doorgaans betere resultaten dan bij boven houden van de bouwvoor het geval is.Tengevolge van een hogere
pH van het eerste mengsel komt een betere beworteling tot stand. Bij het goedkopere
woelen komt met de tegenwoordige apparaten vaak een onvoldoende menging tot
stand, waardoor de pH en daarmee de beworteling soms te wensen overlaat. Deresultaten van woelen zijn daardoor in absolute zin vaak geringer dan die van diepploegen.
Hoewel wat betreft deinvesteringshoogte woelen aantrekkelijker lijkt dan diepploegen
kan de vraag worden gesteld of de periode van afschrijving van de verbeteringskosten
bij woelen niet aanmerkelijk korter zal zijn.

Diepploegenwoelen

KLEIGRONDEN

De bewerkbaarheid van kleigronden kan in vele gevallen worden verbeterd door,
door middel van bezanden, debouwvoor teverschralen. Teneinde op korte termijn een
oordeel te kunnen geven over de noodzaak tot en het effect van deze bezanding, dient
de bodemeigenschap 'bewerkbaarheid' in het laboratorium bepaald te kunnen worden. Hiertoe is het noodzakelijk dat het begrip bewerkbaarheid gedefinieerd is in
kwantificeerbare fysische termen. Bewerkbaarheid is echter een complex begrip met

Bewerkbaarheid

41

veranderlijke betekenis, onder andere afhankelijk van het bodemgebruik, van de
wijze en aard van bewerking en van het jaargetijde.
De belangrijkste van de factoren die op zwaar bouwland de bewerkbaarheid bepalen, is de verkruimelbaarheid bij een bepaald vochtgehalte en een bepaald volumegewicht. Bij de bewerking wordt energie aan de grond toegevoerd, waarmee deze in
meer of minder fijne kluiten wordt verdeeld. Volgens literatuurgegevens kan de toegevoerde hoeveelheid energie variëren van 0,1 kgm/dm 3 bij een door een paard getrokken ploeg tot 6 kgm/dm:i bij een snellopende frees.
Eenzelfde hoeveelheid energie kan in het laboratorium worden toegevoerd door
een grondmonster te laten vallen, waarbij de valhoogte naar gelang de uitwerking van
een bepaald werktuig geïmiteerd moet worden, wordt gevarieerd.
Een voorbeeld van het resultaat van zulk een valproef geeft fig. 29. De monsters
worden in een Kopecky-ring van 100 cc gemaakt en daaruit heel verwijderd.

FIG. 29. Valproef met twee monsters zware stroomruggrond (35 % lutum) 1:1gemengd met zand (U75).
Links: Kopecky-ring van 100 cc; midden: de monsters vóór de val; rechts: na de val

De door de val verkruimelde monsters worden na drogen gezeefd zodat de verdeling van de kluitgrootte in gewichtsprocenten droge grond weergegeven kan worden.
In fig. 30 is de invloed van de grofheid van het bijgemengde zand en van de pF van
het monster op de kluitverdeling weergegeven voor de in fig. 29 genoemde zware
stroomruggrond.
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FIG. 30. Aggregaatgrootte-verdeling van klei (bij drie vochttoestanden) van zand-kleimengsels na een
val van 4 m. De klei blijkt pas met enig succes te kunnen worden bewerkt bij pF 3,1, en minder goed
dan de mengsels bij pF 2,2

Voor een praktische beoordeling van de verkruimeling kan men bijvoorbeeld de
zeefmaat van aardappelrooimachines (ca. 25mm) of van tulpenrooimachines (15mm)
aanhouden. De kluiten boven deze maten komen dus altijd in de zak of mand, de
kleinere worden uitgezeefd. Fig. 30laat zien dat door toevoeging van zand de verkruimeling groter is en dat reeds bij lagere pF waarden. Bovendien blijkt dat menging met
zeer fijn zand (U 214) ongunstig is. De 1:1menging met zand met een U-cijfer van 105
geeft een ideale structuur voor de teelt van aardappelen en bloembollen.
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LANDINRICHTING
ALGEMEEN

Het streven blijft er op gericht de in de hoofdafdeling Landinrichting gevonden algemene relaties toe te passen in de ontwerptechniek van verbeteringsplannen, die
door de hoofdafdeling Cultuurtechische Projecten voor bepaalde projecten worden
opgesteld. De gevonden relaties hadden voornamelijk betrekking op arbeids- en
transporttijden, utiliteitswerken en de onderhoudskosten van wegen en waterlopen,
welke laatste in het totaal van het kostenniveau in de landbouw relatief een steeds
belangrijker aandeel gaan vormen.
Het onderzoek naar het effect van boerderijverplaatsing werd in eerste instantie
afgerond in een interim-rapport, waarin een nieuwe analysemethode werd ontwikkeld voor de bepaling van het effect van zowel boerderijverplaatsing alswegaanleg op
de kavelafstanden; daarnaast werden in dit rapport de resultaten van een onderzoek
naar 10jaar praktijk van boerderijverplaatsing in Nederland samengevat.
Een aanvang werd gemaakt met de opstelling van rekenprogramma's voor electronische rekenmachines teneinde deze machines ten behoeve van de ontwerptechniek
te kunnen gebruiken.
Het analytisch verkavelingsonderzoek vond voortgang door onderzoek naar de
transporttijden (zowel voor intern als extern bedrijfsverkeer) en de rand- en wendakkerverliezen van percelen, zowel naar tijd als opbrengst. Dit onderzoek vond voor
een deel plaats in gebieden waarvoor de hoofdafdeling Cultuurtechnische Projecten
algemene oplossingen tracht aan te geven.
Het planologisch onderzoek richtte zichin het bijzonder op de specifieke problemen
van streekdorpen en de aanrakingspunten van het ontsluitingspatroon in dit soort
gebieden met de ruimtelijke vormgeving. Een en ander resulteerde ondermeer in een
advies inzake het stramien van het wegenplan in de ruilverkaveling 'Het Grootslag'.
In nauw verband met het boerderijverplaatsingsonderzoek werd het effect van de
situering van boerderijen zowel ten opzichte van aansluitingen op reeds bestaande
netten als onderling (in groepsverband of verspreid) op de kosten van de utiliteitswerken bestudeerd. Met behulp van een rekenprogramma werden bepaalde modellen
onderzocht.
Op het terrein van de verkeersregistratie op landbouwwegen werd gewerkt aan de
automatische visuele waarneming van het verkeer.
De gedachte aan een cultuurtechnische inventarisatie van Nederland met als doelstellingen het leveren van een concrete uniforme basis voor het opstellen van ruilverkavelingsplannen, de afweging van prioriteiten, en daarnaast een geografische be44

schrijving van Nederland in de vorm van kaarten, heeft concretere vormen aangenomen. De voorbereiding voor de uitvoering van een 4-tal proefobjecten vond plaats.
De systematiek van de cultuurtechnische kartering, welke evenzeer nodig is als in
andere vakgebieden, werd verder ontwikkeld, in nauw overleg met de onderzoeksafdelingen van de Cultuurtechnische Dienst in de drie noordelijke provincies.
Een eerste proeve met verwerking op ponskaarten van inventarisatiegegevens werd
uitgevoerd voor de ruilverkaveling Dongeradelen (een mozaïek-verkaveld kleigebied)
en de ruilverkaveling Rolde (esdorpen-verkaveling).
Door de hoofdafdeling Cultuurtechnische Projecten werd een begin gemaakt met
een studie van kleigebieden met een mozaïek-verkaveling in Friesland en Groningen.
De grote omvang van deze gebieden (150000 ha), alsmede de specifieke problemen
die de inrichting van deze gebieden metzich meebrengt, rechtvaardigen een studie in
projectverband.
Het projectonderzoek van het tuinbouwvaargebied 'Het Grootslag' werd afgerond
door de uitwerking van 8alternatieve plannen waarvoor kosten- en batenberekeningen werden uitgevoerd. Uitgaande hiervan werden, in overleg met de Centrale Directie en de Provinciale Directie Noordholland van de Cultuurtechnische Dienst, 11
alternatieve plannen doorgerekend waarin de uitvoeringsmethoden en de mate van
dempen van grote vaarsloten variabel werden gesteld. Op grond hiervan was het
mogelijk uitspraken te doen ten aanzien van demethode van uitvoering en de intensiteitsniveaus van de kavelinrichtingswerken.
Bij het project onderzoek in de Veenkoloniën werd bij de berekening van het effect
van diep- en wijkdemping, van slootdemping en van bedrijfsvergroting voor het eerst
gebruik gemaakt van de techniek van lineaire programmeiing. Een aan de Cultuurtechnische Dienst voorgelegde nota hierover heeft bijgedragen tot de entamering van
enkele ruilverkavelings-overeenkomsten in de Drentse en Groningse Veenkoloniën.
Ter bepaling van de kosten van het onderhoud van leidingen werden gegevens verkregen in 5waterschappen die daarna mechanisch werden verwerkt. Hieruit, alsmede
uit de resultaten van het onderzoek naar de invloed van het onderhoud op het verloop
van de wandruwheid, werd een eerste inzicht verkregen in de meest economische
afmetingen van leidingen.
VERKAVELINGSONDERZOEK

Een eerste proef met mechanische verwerking van op ponskaarten vastgelegde verkavelingsgegevens van de ruilverkaveling Oost en West Dongeradeel vond plaats in
samenwerking met de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst. De resultaten, waarvan in het volgende enkele voorbeelden zijn gegeven bieden een inzicht in:

Cultuurtechnische kartering

• het aantal, de omvang en de zuiverheid van de dorpsbehorens (fig. 31);
• de gemiddelde bedrijfsgrootte en de bedrijfsgrootte-verdeling voor de verschillende hoofdberoepen en voor de bedrijven binnen en buiten de dorpskommen
(fig. 32);
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het aantal kavels per bedrijf per dorpsbehoren en per bedrijfsgrootteklasse, de
gemiddelde kavelgrootte en de grootte-verdeling zowel voor bouwland- en graslandkavels als voor huis- en veldkavels;
de kavelvormen per kavelgrootte-klasse en tevens de onderverdeling in percelen;
het percentage onregelmatige percelen;
de kavelafstanden onderverdeeld naar kwaliteit van de weg, per dorpsbehoren en
voor de verschillende bedrijfsgrootte-klassen (fig. 33);
de oppervlakte ontsloten door of belast met respectievelijk ontsloten door en
belast met overpad;
de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden o.a. in relatie met het hoofdbeioep en
de bedrijfsgrootte;
de arbeidsbezetting en de eigendom-pachtverhoudingen.
Fig 31 toont de structuur van de dorpsbehorens (rangschikking, vorm en grootte,
aantal woonkernen). De omvang varieert van 6600 tot 1200 ha. De mate van verontreiniging door grond van gebruikers buiten het dorpsbehoren, hetgeen van betekenis is voor de uitruil, is voor dit gebied gering. Fig. 32 geeft een cartogram van de
grootte-verdeling van de bedrijven binnen en buiten de dorpskom. De laatste zijn ca.
20 ha groot tegen 6 ha voor de bedrijven in de dorpskommen.
De staafgrafieken in fig. 33 geven per dorpsbehoren en per bedrijfsgrootte-klasse
een informatie over de kavelafstanden en de ontsluiting door middel van overpad. Dit
biedt per dorpsbehoren een inzicht in de wenselijkheid of noodzaak van wegaanleg en
boerderijverplaatsing (afstandsverkorting) en van samenvoeging van het grondgebruik, die uitgangspunten vormen voor het ruilverkavelingsplan.

-gem schijnbare
afstand

-gem totale afstand

Bedrijfsgrootteklasse (ha)

FIG. 33a. De Dongeradeien, gemiddelde kavelafstand naar wegkwaliteit en gemiddelde schijnbare afstand (verhard = gewicht 1;semi-verhard = 2; onverhard = 3; overpad = 3) per bedrijfsgrootteklasse

FIG. 33è. De Dongeradelen, grond
ontsloten door en/of belast met overpad inprocenten van de totale oppervlakte per dorpsbehoren

9 10 11 12 13 14 15 16 Totaal
Dorpsbehoren
percentage grond belast met overpad
percentage grond belast met en ontsloten door overpad
percentage grond ontsloten door overpad

Voor de ruilverkaveling Rolde, een sterk versnipperd zandgebied van ca. 5000 ha,
is tei vergelijking met Oost en West Dongeradeel een analoge kartering verricht. De
omvang van de dorpsbehorens, die varieert van 50 tot 500 ha, is belangrijk kleiner
dan die in de Dongeradelen met uitzondering van het kerkdorp Rolde (1200 ha). In
fig. 34 blijkt de veel grotere mate van verontreiniging, echter eveneens weer behalve
voor Rolde.
De grote mate van versnippering van het gebruik in de ruilverkaveling Rolde, blijkt
uit tabel 4, waar ter vergelijking ook de Dongeradelen zijn vermeld.
TABEL 4. Verdeling van de bedrijven naar kavelaantal
Aantal kavels
per bedrijf
l
2 en 3
4 t/m 6
7 t/m 10
11 t/m 15
16
Totaal gem.

Dongeradelen

Rolde
aantal

opp. in ha.

aantal

opp. in ha.

40
67
76
67
74
63
387

196
443
719
820
1068
1181
4426

42
337
411
170
31

783
3594
4899
2886
633

-

-

991

12794
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4 °/o gronden van gebruikers wonend
buiten de ruilverkaveling
33/4 o/ 0 , j e r 0 pp wordt gebruikt door
bedrijven uit dorpsbehoren 4

FIG. 34. Ruilverkaveling Rolde, overzicht van de dorpsbehorens en hun verontreiniging
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Het actuele vraagstuk van boerderijverplaatsing in ruilverkavelingen werd, mede
in het kader van een opdracht van de Cultuurtechnische Dienst, bestudeerd. De
actualiteit vind zijn oorzaak in de snelle stijging van de bouwkosten enerzijds eninde
onzekerheid omtrent de functie van de boerderij in de bedrijfsvoering in de toekomst
anderzijds. Ter bepaling van de technische relaties die noodzakelijk zijn voor een
verantwoorde beoordeling van het effect van boerderijverplaatsing, werd een nieuwe
grafisch-numerische methode ontwikkeld, waarmede de invloed op de kavelafstand
exact kan worden berekend. Deze methode levert bij elk gegeven wegennet en elke
situering van boerderijen de gemiddelde minimale kavelafstand, die door uitruil,
onder inachtneming vanruilklassen, tot stand iste brengen (minimaliseringsprobleem).
Als toepassingsmogelijkheden in de praktijk kunnen worden vermeld het geven van
een grondslag voor het plan van wegen, van boerderijverplaatsing en zelfs van toedeling, hetgeen vanzelfsprekend voor de ontwerptechniek van groot belang is. Toetsingvan toedelingsplannen uit een oogpunt van kavelafstanden komt hiermede binnen
bereik.
De nieuwe methode biedtde mogelijkheid om onder bepaalde aannamen voor elke
situatie een transportintensiteitskaart te kunnen opstellen, die aanwijzingen geeft
omtrent de intensiteit van het interne bedrijfsverkeer (van boerderij naar kavels). Op
grond hiervan kan een wiskundigjuiste visuele voorstelling worden verkregen van de
richting waarin en de afstand waarover boerderijverplaatsing nuttig is, c.q. wegenaanleg intern transport overbodig maakt. Fig. 35 geeft de transportintensiteitskaarten behorende bij de toestanden met en zonder boerderijverplaatsing. De pijlen

Boerderijverplaatsing

zonder boerderij
verplaatsing

FIG. 35. Intensiteit en richting van het boerderij-naar-kavel verkeer in de ruilverkaveling 'polder De
Zeevang' na optimale uitruil, zowel met als zonder boerderijverplaatsing
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geven de richting aan van het interne transport; de breedte van de banden iseen maat
voor de achterliggende oppervlakte en daarmede voor de intensiteit van het transport.
Duidelijk blijkt dat door boerderijverplaatsing de transportstromen dunner worden.
Een transportintensiteitskaart van de oude situatie zoals in fig. 35 weergegeven, is
een hulpmiddel voor het opstellen van een efficiënt boerderijverplaatsingsplan, daar
deze kaart laat zien hoe een zo groot mogelijke afstandswinst kan worden bereikt met
zo weinig mogelijk verplaatsingen (ir. VAN GELDEREN).
Toepassingopderuilverkaveling polder 'De Zeevang' waarin 27boerderijen werden
verplaatst, leidde tot de in tabel 5genoemde resultaten.
TABEL 5. Werkelijke en theoretisch berekende gemiddelde kavelafstanden na optimale uitruil in drie
toestanden

Toestand

1. vóór ruil
verkaveling

2. nä ruilverkaveling
met boerderijverplaatsing

3. nä ruilverkavelingzonder boerderijverplaatsing
(niet uitgevoerd)

Wegennet

ijl, verhard

vrij dicht, verh.

als 2

rijden en'varen

uitsluitend rijden

als 2

verharde
weg

verharde
weg

Methode van transport
Kavels ontsloten door

Werkelijke gemiddelde
kavelafstanden in
meters

Theoretisch berekende
gemiddelde kavelafstanden
in meters na optimale
uitruil

Toedelingseffect in %

waterweg verh.weg
40%opp. 60%opp.

594
423

gewogen
gemiddelde
537
358
255

444
326

820 (?)
326

1017

1150

770

1146(7)

411
423

417
246
255

390
326

720
326
1046

over water
\
over verh.weg )
over kavel

1353

totaal

1353

over water
i
over verh. weg |
over kavel

1050

totaal

1050

834

918

716

(l ;< «*)

78%

69%

74%

88%

88%<?)

In de tabel is het begrip toedelingseffect geïntroduceerd. Dit kan als een maat worden beschouwd voor de efficiëntie van het toedelingsplan uit een oogpunt van kavelafstand.
• Uit de tabel kan worden afgeleid dat door een administratieve ruilverkaveling een
afstandsverkorting van 232m of 20% mogelijk zou zijn geweest.
• In de nieuwe toestand is de werkelijke gemiddelde kavelafstand 7,5% hoger den
de theoretisch minimale afstand. Indien wordt aangenomen, dat eenzelfde procentuele verhoging optreedt in het plan zonder boerderijverplaatsing, zou de
werkelijke kavelafstand in dat geval 1146 m zijn geweest. Deze veronderstelling
houdt indatde efficiency van toedelen niet gunstig wordt beïnvloed door verplaat52

sing van een aantal bedrijven, waardoor het berekende effect op de afstandsverkorting door boerderijverplaatsing als een minimum dient te worden opgevat.
• De afstandsverkorting door verplaatsing van 27boerderijen (omvattende ca. 20%
van de oppervlakte cultuurgrond van het blok) bedraagt dan 1150-765 = 385
meter of 33% van de bereikte verkorting.
Eveneens in het raam van de genoemde opdracht werd een oriënterende studie verricht naar de boerderijverplaatsing in ruilverkavelingen in Nederland.
In dit onderzoek werden 86 ruilverkavelingen betrokken. In totaal werden in ongeveer 10jaar tijds 994 bedrijven verplaatst, waarvan het merendeel in Gelderland en
Overijssel. Nadere informatie omtrent het aantal verplaatste bedrijven en het aantal
en de oppervlakte van iuilverkavelingen met boerderijverplaatsing geeft tabel 6.
TABEL 6. Overzicht van het aantal boerderijverplaatsingen en van het aantal en de oppervlakte van
ruilverkavelingen met boerderijverplaatsing per provincie per 1december 1963
Verplaatste bedrij ven
Provincie

Rui lverkavelingen

aantal

aantal
in %

aantal per
1000 ha rvk.

aantal

oppervlakte
in ha

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland*
Noord-Brabant
Limburg

28
98
93
253
258
28
80
19
2
93
42

3
10
9
26
26
3
8
2
9
4

3,5
2,8
4,2
5,6
5,3
2,2
5,1
6,6
1,7
2,1
1,7

5
10
11
13
11
5
8
2
1
10
10

8 000
35 000
22 000
45 400
48 200
12 500
15700
2 900
1 200
44 000
35 100

Nederland

994

100

3,7

86

270 000

-

* Uitgezonderd boerderijverplaatsing in herverkavelingsverband.

Daar het effect van boerderijverplaatsing op de afstandsverkorting rechtstreeks
samenhangt met de verplaatsingsafstand werd laatstbedoelde grootheid onderzocht
voor ruilverkavelingen met toenemende oppervlakte. De resultaten van 70 ruilverkavelingen, samengevat in tabel 7, geven aan dat bij toenemende blokoppervlakte de
gemiddelde verplaatsingsafstand toeneemt.
De oppervlakte van de verplaatste bedrijven alsmede het aantal is van even grote
invloed op het effect als de verplaatsingsafstand. Sinds 1956 is de gemiddelde oppervlakte van de verplaatste bedrijven toegenomen van 13 tot 20 ha. Daarnaast is het
aantal verplaatste bedrijven per jaar sinds 1956 meer dan verdubbeld. De afstandsverkorting verkregen door deze verplaatsingen bedroeg gemiddeld 180meter.
Er is een relatie aantoonbaar tussen de afstandsverkorting en de concentratie van
de kavelsvoor deverplaatste bedrijven, in dien zin dat een grotere afstandsverkorting
53

TABEL 7. Verband tussen de gemiddelde oppervlakte van 70 ruilverkavelingen en de gemiddelde verplaatsingsafstand
Ruilverkavelingen
Gem. verplaatsingsafstand
(hemelsbreed)
in m

oppervlakte in ha

Oppervlakte in ha
aantal

totaal

g emiddeld
per rvk.

< 500
500 - 1 000
1 0 0 0 - 1 500
1 5 0 0 - 2 000
2 0 0 0 - 3 000
3 0 0 0 - 5 000
5 0 0 0 - 7 000
7 0 0 0 - 15 000

5
9
11
5
17
9
5
9

1 270
7 200
12 650
8 400
42 850
37 450
28 700
85 760

250
800
1150
1700
2520
4160
5740
9530

1050
1370
1500
1630
2070
2050
2900
3200

Nederland

70

224 280

3200

2300

samengaat met een grotere samenvoeging. Gemiddeld bedroeg de concentratiefactor
(het aantal kavels in de oude toestand / het aantal kavels in de nieuwe toestand) voor
de verplaatste bedrijven 5dan wel 7respectievelijk voor weidebedrijven en gemengde
bedrijven. Voor enkele akkerbouwbedrijven was deze factor slechts 3(VAN WIJK).
Arbeid en transport in de
Veenkoloniën

De gegevens van het registratie-onderzoek op 10 bedrijven werden bewerkt tot
arbeid- entransportfilmen voor een standaardbedrijf van 20,4ha (ontleend aan L.E.I.Verslag No. 75, 1964). De manuren zijn onderverdeeld naar arbeids- en transporturen. De transporttijden werden berekend uit het aantal verplaatsingen met de daarbij
behorende snelheid en afstand. De manverplaatsingen zijn te onderscheiden naar de
wijze van verplaatsing enerzijds en naar route en doel van de rit anderzijds. Voor het
veenkoloniale bedrijfis het schema van tabel 8van toepassing.
Voor dit bedrijf van 20,4 ha werd uitgegaan van vier ontsluitingstoestanden ni.
a) onbevaarbare wijk; b) onbevaarbare wijk, weg achter langs de kavel; c) onbevaarbare wijk, weg op 2/3 van de kaveldiepte; d) bevaarbare wijk of weg op gedempte
TABEL 8. Onderscheid in manverplaatsingen
Wijze van verplaatsen

. . . 5

belast
onbelast
Met trekker belast
onbelast
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van bedrijf naar perc.

1

. . . 10
Met paard

Route

Snelheid in
km/uur

. . . 4,5
. . . 6,6
. . . 6,6

. . . 10 J

manverplaatsingen

Doel

van perceel naar perceel

-> verzorging
-> transp. prod.
-* verzorging
-*• transp. prod.
-> verzorging

van perceel naar perceel

-> trans. prod.

van bedrijf naar opslag

M u . / halve maand
320|—

a,geheel

Manuren voor opslag
280

240

|

Manuren voor
transport Produkten
"~| Manuren voor manverplaatsing
j * t.b.v verzorging

200

BOUWPLAN
ha °/o
Aardappelen 6,7 32,5
Suikerbieten 1,6 8
Haver
4,8 23,5
Zomertarwe 4,1 20
Rogge
1,0 5
Diversen
0,9 4,5
Weiland
1,3 6,5
20,4 100
M.u./halve maand
40

160

120

80

40

FIG. 36. Links: arbeidsfilm voor de gewassen aardappelen, suikerbieten, haver en zomertarwe op een
Veenkoloniaal bedrijf met onbevaarbare wijk in manuren per halve maand voor 1963 (gem. transportafstand 1375 m). Rechts: vergelijking van de benodigde manuren voor transport van Produkten op zulk
een bedrijf voor de vier in de tekst genoemde ontsluitingstoestanden

wijken. Voor deze vier toestanden zijn de arbeids- en transporttijden voor de afvoer
van produkten berekend.
Fig. 36 geeft aan dat in bovengenoemde volgorde het benodigde aantal manuren
voor het transport van produkten snel afneemt. Uit het linkergedeelte volgt dat de
arbeidsaanspraken voor transport slechts een onderdeel vormen van de totale arbeidsbehoefte. Ze vallen echter in een periode van de grootste vraag naar arbeid bij dit type
akkerbouwbedrijf, een periode waarin elk uur besparing hoog wordt gewaardeerd
(SPRIK en LINTHORST).

ONTWERPTECHNIEK

Het onderzoek naar de kosten van utiliteitswerken sluit nauw aan bij het boerderij- utiittwtiwer.
ken

verplaatsingsonderzoek.
De aanleg van waterleiding, electriciteit en telefoon vormt bij de inrichting van
agrarische gebieden een afzonderlijk probleem. In de ruilverkavelingen in Nederland
speelt dit een belangrijke rol, nu meer en meer boerderijverplaatsing in de plannen
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wordt opgenomen. Als gevolg hiervan is thans voor dit onderdeel van de werken een
aandeel van 7%in de ruilverkavelingskosten geen uitzondering meer.
Op de kosten van utiliteitswerken zijn behalve bedrijfstype en bedrijfsgrootte een
drietal planologische factoren van invloed, te weten:
• de afstand van de boerderijen tot het bestaande leidingnet;
• het aantal bedrijven;
• de geografische spreiding.
In het algemeen geldt dat de kosten per aansluiting lager zijn naarmate de afstand
tot het bestaande net kleiner, het aantal aansluitingen grotei en de spreiding geringer
is. De verschillen kunnen zeer aanzienlijk zijn zoals blijkt uit de voorbeelden gegeven
infig.37en tabel 9.
De gekozen modellen illustreren dat de electriciteitsaanleg gemiddeld meer dan de
helft van de totale kosten van de utiliteitswerken vergt en dat de kosten van telefoonaanleg relatief laag zijn. De afstand tot het bestaande leidingnet is zowel voor de aanlegkosten van waterleiding als die van electriciteit van grote betekenis. De spreiding
der bedrijven beïnvloedt zeer sterk de kosten van elektriciteitsaanleg en, zij het in wat
mindere mate, die van de waterleiding.
Toename van het aantal aan te sluiten bedrijven leidt eveneens tot een belangrijke
daling van de kosten per aansluiting.
Uit deze modelstudie volgt, dat situering van boerderijen op korte afstand van bestaande netten, in groepen bijeen en in niet te kleine aantallen, de voorkeur verdient
uit een oogpunt van de kosten van aanleg van openbare nutsvoorzieningen.
In de praktijk zal de vrijheid van keuze beperkt zijn, met name wat betreft de afstand tot de bestaande netten. In de regel zullen andere, bijvoorbeeld verkavelingstechnische of planologische factoren van overwegende invloed zijn op de plaatskeuze.
Ten aanzien van de variatie in spreiding van de te verplaatsen boerderijen zal er waarschijnlijk meer vrijheid bestaan. In ruilverkavelingen met boerderijverplaatsing kunnen dan ook de kosten van de utiliteitswerken in eerste instantie worden beperkt
door de boerderijen in groepen te concentreren (ir. SPIJK).
TABEL 9. Kosten van de aansluiting van boerderijen op de utiliteitsnetten voor enige verkavelingstypen (fig. 37).
Verkavelingstype
I
I£
III
IV
V
VI
Vil
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'Schaakbord'
groepen van 2
groepen van 2 (N.O.P.)
groepen van 4 (N.O.P.)
groepen van 8
strokenverkaveling
groepen van 16

Waterleiding
6900
5500
4500
4400
3100
2800
2600

Elektriciteit
14500
11200
10200
9300
7000
6500
5000

Telefoon

Totaal

2200
2000
1900
1800
1700
1600
1500

23600
18700
16600
15500
11800
10900
9100

—

I

—

I

—

•

I

•

I
I

I
I

—

I

•

I
I

—

I

•

I
I

—

I

•

I
I

—

•

I
I

I

—

•

I
I

_

*

I

I
I

•

I

•

•

•

I

•

•

•

•

I
•

I

I

I

H

I

J•

•

•

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I
•

I
•

•

•

•

•

£

.].
I

1

1

••

1

••

••

• •

• •

H

1

• •

• •

i

I

I
•

•

1

1

i

i

i

.!.

.!.

.!.

i
•'•

m

m
•

.].

.

I

I

•

_.

I

I

_ j — I — I — I — I — I — I — 1 _
•

.

•

•

I

I

1

I

I

•

•

I
I

I

.

.1.

•

I
I

- I — I — I — I — I — I — I — h I
I

1

•
a

•
•

3

•

•

•
•

m
m

m

m

m
m

m
m

m
m

• •
• •

•

• •
• •

• •
• •

m
• •

i

m

M

•• ••

1000

I
aansluitpunt
weg
kavelgrens

boerderij
watergang

••
r ••

FIG. 37. Verkaveting.smodellen tenbehoevevan
het onderzoek naar de aanlegkosten van utiliteitswerken (zie tabel 9)

Onderhoud

Nadat in 1963een eerste begin wasgemaakt met de bestudering van de relatie tussen
onderhoud en stromingsweerstand in kleine leidingen in de Noordoostpolder werd dit
jaar het onderzoek uitgebreid tot enkele grotere leidingen in Drenthe. Het verband
tussen de onderhoudstoestand en de wandruwheidsfactor &M uit deformule van Manning (V = kni R2/3 S1/2, waarin V = stroomsnelheid, R = hydraulische straal en
S = verhang van de waterspiegel) werd in de loop van het seizoen gevolgd. De invloed van de begroeiing op de UMen omgekeerd die van het reinigen daarop blijkt uit
fig. 38, waarin ter vergelijking ook de gegevens uit de Noordoostpolder zijn opgenomen. Er blijkt een grote mate van overeenstemming te bestaan in de toename van de
weerstand met de tijd en in het effect van een onderhoudsbeurt op de wandruwheid.
De meettechniek voor dit onderzoek werd verbeterd. De bepaling van het verhang
vandewaterspiegelwerd onttrokken aan de invloed van de golfslag door waterpassing

5 0 r-

onbegroeid

'\

S

s

N.O.R l e i d i n g b r e e d t e ca 1.50
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» 5.00
Wm' onderhoud m e t schakelmes
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FIG. 38. Verloop van de wandruwheidsfactor k\i in de tijd
voor enige leidingen in de Noordoostpolder en het waterschap 'De Oostermoerse Vaart' in Drenthe

FIG. 39. Instrument voor het verkrijgen van een bewegingloos
meetpunt op een waterspiegel

in geperforeerde plastic emmertjes. Eenwaterpas-peilstift vormt hierin een bewegingloos meetpunt (fig. 39) (ir. F L A C H , PIETERS).

Het onderzoek kreeg een uitbreiding in technisch en economisch opzicht door het
systematisch bijhouden van de in 1963 en 1964uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden door vijf Drenthse waterschappen. Ditonderzoek datwerd uitgevoerd doorde
Commissie Economie Waterhuishouding van het Provinciaal Onderzoekscentrum
v o o r d e Landbouw, omvatte per leidingvak debijhouding op ponsdocumenten van de
wijze vanonderhoud, hetonderdeel (bodem, taluds, bermen, kaden), hetaantal herhalingen, debewerkte oppervlakte, etc.De mechanische verwerking en rapportering
geschiedde door het Instituut.
Uit fig. 40 (leiding I met 1,00 m bodembreedte, leiding II met 3,00m bodem-
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180

175

^ zeis
^ooooc/ schakelmes, bodem
f
Rika, maaibalk 1.8 m,taluds
r-f Wibo, maaibalk 2.2m met
*<r Agria-trekker, taluds
^f Gravely-cirkelmaaier, bermen
(SlrUVotex mettractie, bermen
w ^ j Wissekerke met tractie, taluds

<3~X t r e k k e r * V-mes, bodem
\ taluds maaien
~S taluds harken
T \ benedentaluds maaien (verlengde maaibalk)
\ \ afzonderlijk maaien enharken, taluds

FIG. 40. Onderhoudskosten (in cts/m') bij verschillende combinaties van methoden (A, B, enz)van
twee leidingen (bodembreedte resp. 1en3 m) per leidingonderdeel bijdrie onderhoudsbeurten per jaar
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breedte) blijkt de kostenverlaging door mechanisatie en het effect van de inzet van
bepaalde machines op de onderdelen bodem, talud en berm.
Het doel van het onderzoek was het ten behoeve van de ontwerptechniek aangeven
van een k.M, die zowel uit oogpunt van dimensionering van leiding als qua onderhoud
optimaal is.
In fig. 41 is het verloop van dejaarlijkse kosten van aanleg en onderhoud uitgezet
tegendein het ontwerp aangenomen k-M voor een leiding met een afvoercapaciteit van
1m3/sec. (afwaterende oppervlakte ca. 1000ha). Hieruit blijkt dat de kostenverlaging
door mechanisatie van het onderhoud, het ontwerpen van kleinere leidingen (grotere
^M) economisch aantrekkelijk maakt. Daarnaast geven de elkaar snijdende lijnen de
verhouding weer tussen aanleg- en onderhoudskosten. Voor het waterschap, dat wel
wordt gesubsidieerd in de aanlegkosten doch niet in de onderhoudskosten verschuift
het optimum naar lagere &,M-waarden (30 à 35 m3/sec).
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FIG. 41. Kostenniveau (gldjm')voor een leiding met een afvoercapaciteit van 1 m3!sec. met betrekking
tot de keuze van de wandruwheidsfactor (kit)- In a voor reiniging met zeis, schakelmes en mechanisch;
voor de lijnen in b, zie legenda

Naar analogie van het wegontwerp, waarbij de wegdichtheid een belangrijke graadmeter is voor de effectiviteit, kan voor een waterlopenstelsel de dichtheid een maat
vormen. Uitfig.42waarin de kosten per m' perjaar/ha zijn uitgezet blijkt dat het ontwerpen van een rationeel waterlopennet met weinig waterlopen en deze van vrij
grote afmetingen, economisch aantrekkelijk is (ir. BIJKERK, ir. FLACH, PIETERS).
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FIG. 42. Verband van de jaarlijkse totale leidingenkosten in cts/m' per ha a/waterende oppervlakte (o en linker as) en dejaarlijkse totale
kosten in gld/m' (* en rechter as), met de afvoercapaciteit van een leiding
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VERKEERSONDERZOEK

Het verkeersonderzoek in graslandgebieden is in 1964 mede gericht geweest op het
verzamelen van gegevens omtrent de rijsnelheid van het verkeer op verharde landbouwwegen.
Voor het ontwerpen van landbouwwegen is kennis van deze grootheid nuttig,
omdat er een maatgevende snelheid aan kan worden ontleend die van dienst kan zijn
bij de tracering en de dimensionering van dit type wegen.
Gedurende de zomermaanden werden in het Zuidhollandse en Friese veenweidegebied op 15 wegtrajecten snelheidsmetingen verricht. De verhardingsbreedte van de
wegen varieerde van 2,5 tot 5 meter. Het aantal waarnemingen stond een statistisch
betrouwbare interpretatie toe. Bij de metingen werd onderscheid gemaakt tussen vrij
verkeer en belemmerd verkeer. Onder belemmerd verkeer wordt verstaan het verkeer
dat door rijdende of stilstaande objecten wordt belemmerd in snelheid. Het onderzoek
naar de vrije rijsnelheid leidde tot de volgende resultaten:

Graslandgebieden

De gemiddelde snelheid van het langzame verkeer met landbouwtrekkers, bespannen voertuigen, bromfietsen en rijwielen is praktisch onafhankelijk van de afmetingen en de kwaliteit van de wegen. De gemiddelde vrije snelheid bedroeg
voor de genoemde voertuigen respectievelijk 20,1;9,7; 33,5 en 15,4 km per uur.
Het snelverkeer (personen-, bestel- en vrachtauto's) gaf een grote variatie in snelheid voor elk meettraject. Ook voor dit type verkeer kon niet worden geconstateerd, dat de vrije snelheid door wegbreedte en breedte van de totale baan werd
beïnvloed. De gemiddelde snelheid bedroeg voor de personen-, de bestel- en de
vrachtauto's respectievelijk 70,8; 60,4 en 55,7 km per uur.
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De cumulatieve frequentieverdelingen van de vrije snelheid der genoemde verkeerscategorieën is weergegeven in fig.43.
De invloed van wegtracering en bebouwing opde vrije rijsnelheid van het snelverkeer, uitgedrukt in de schijnbare wegverlenging wordt gegeven in tabel 10(ir. FLACH,
VAN KEULEN).

Snelheid in k m / u u r
80 - 84 r7 5 - 79
70-74

65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40 - 4 4
3 5 - 39
3 0 - 34
25-29
20-24
1 5 - 19
1 0 - 14
5-

9

O-

4
0,01

paard en wagens
0,1

J

0,5

10

L

1

50

20

80

L

90

98
99,8
Cum.freq.verd.

Fio. 43. Vrije rijsnelheden van langzaam en snelverkeer op landbouwwegen

TABEL 10. Invloed van wegbreedte, -tracering en bebouwing op de vrije rijsnelheid van snelverkeer
Vrije snelheid
in m/sec
Wegkarakteristiek

Personenauto's
Bestelauto's
Vrachtwagens
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in m

2,70 m 3,00 m flauwe
breed breed bocht

brug

10
5
0

111
50
104

19,6
16,1
15,9

21,7
17,0
17,9

Schijnbare wegverlenging
in m/100 m
aansluiting op
driesprong
166
154
189

gedeeltelijke
slingeren

bebouwing

°
10
33
9

langs weg
28
33
25

Door de ontwikkeling in de richting van zwaardere machines en transportmiddelen
gaat de kwaliteit van de bedrijfswegen een steeds belangrijker rol spelen. Zij vormen
een steeds meer noodzakelijk complement op de openbare wegen.
Inventarisatie van een groot aantal bedrijfswegen in de Veenkoloniën gaf een inzicht in de berijdbaarheid hiervan gedurende het seizoen, in afhankelijkheid van de
transportintensiteit en het onderhoud. De bedrijfswegen werden onderverdeeld in 4
kwaliteitsklassen namelijk: a, weinig gevoelig; b, licht gevoelig; c, matig gevoelig en
d, zeer gevoelig. Deze indeling in gevoeligheid, werd gebaseerd op sondeerwaarden
dieeenmaat vormen voor dedrukweerstand, Deze weerstand bleek vooral afhankelijk
te zijn van het humusgehalte van de bovengrond en van de ligging ten opzichte van
het wijkpeil. De invloed van de kwaliteit van de bedrijfsweg op de berijdbaarheid alsmede de variatie hiervan gedurende het seizoen komt tot uitdrukking in fig. 44.

Rentabiliteit
verbetering
bedrijfswegen

Berijdbaarheidscijfer
6,6
weinig

FIG. 44. Gemiddelde berijdbaarheid (wegwaardering van 1 tot 10) van veenkoloniale
bedrijfswegen (juli 1962 tot enmetjuni 1964)

5,2
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febr.
mrt
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De rentabiliteit van verbetering van slechte bedrijfswegen kan worden berekend uit
deverschillen in transportkosten voor en na verbetering en de mutaties in onderhoudskosten.
Uitgaande van een veenkoloniaal bouwplan met 60% granen en 40% hakvruchten
zijn de totale kosten van transport en onderhoud berekend in afhankelijkheid van de
achterliggende, in casu de door de bedrijfsweg ontsloten, oppervlakte, De resultaten
zijn weergegeven in fig. 45.
De rentabiliteit van bedrijfsverbetering komt tot uitdrukking in fig. 46, waarin de
jaarlijkse kostenbesparing op transport en onderhoud door verbetering van de wegen
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Kosten (gld) per 100 m w e g
600 r

500

10

14

18

22

26

FIG. 45. Verband lussen achterliggende oppervlakte (ha) en kosten aan transport plus onderhoud (gld1100 m weg) op verschillende typen
bedrijfswegen; a = weinig gevoelige onverharde
weg; b = lichtgevoelige onverharde weg; c =
matig gevoelige onverharde weg; d = zeer gevoelige onverharde weg; s = semi-verharde
weg; v = verharde weg

30ha

30 ha

FIG. 46. Rendement (jaarlijkse kostenbesparing
als percentage van de investeringskosten) bij
variabele achterliggende oppervlakte (ha) onder
de inde tekst gestelde voorwaarden. Zowel voor
de blauwe als de rode lijnen geldt, van boven
naar beneden: verbetering van type b tot a bij
verbeteringskostenvan f480 j100 m'; van type
c tot a, bij f'665/100 m' ; van type d tot a, bij
ƒ 9651100 m'

van kwaliteit b,c en d tot een goede zandweg (klasse a), als percentage in de investeringen is uitgezet tegen de ontsloten oppervlakte. De rentabiliteit neemt toe bij toenemende ontsloten oppervlakte en bedraagt ca. 10% bij 26, 32 en 35 ha voor respectievelijk kwaliteitsklassen d, cen b. Het verbeteren van slechte lanen ismet betrekking
tot de ontsloten oppervlakte eerder rendabel dan van minder slechte lanen. Dit hangt
samen met de grotere besparingen bij de afvoer van de hakvruchten. Indien het bedrijf goed is ontsloten, door een dam met duiker of door demping van het hoofddiep,
komen de kosten van de afvoer van hakvruchten voor de boer te vervallen (rechtstreekse afname), waardoor de rentabiliteit van verbetering van lanen sterk toeneemt.
Een rendement van 10%van de investeringen wordt dan reeds bereikt indien de ontsloten oppervlakte 12a 16ha bedraagt.
Nadere berekeningen leren dat enigerlei vorm van verharding vooralsnog een rendement van 10% niet kan halen.
Het verschil in rendement tussen een goede en slechte bedrijfsontsluiting kan als
baten voor de externe ontsluiting worden beschouwd (REINDS).
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ECONOMIE
ALGEMEEN

De activiteit van de hoofdafdeling Economie richt zich meer en meer op de integratie van de economische wetenschap in de cultuurtechniek. Daarbij worden de verschillende economische effecten van verbeteringsmaatregelen zowel regionaaleconomisch, als met behulp van bedrijfs-economische modellen bestudeerd. Het snel
toenemende gebruik van de resultaten uit analytisch onderzoek van de hoofdafdeling
Landinrichting in lineaire programmeringen is verheugend. De kwantificering van de
bedrijfseconomische baten van cultuurtechnische werken komt hiermede binnen
bereik.
BEDRIJFSECONOMIE

Het bedrijfs-economisch onderzoek naar de structuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van de veenkoloniale akkerbouwbedrijven, waarvan in het vorige jaarverslag
reeds enige resultaten werden vermeld, werd afgesloten met een studie van bedrijfsmodellen waarindeontsluiting en de perceelsgrootte variabel werd gesteld. De lineaire
programmeringen werden uitgevoerd met variabele oppervlakte-beperking, waardoor
voor elkebedrijfsomvang (waarbij ook de maximaal te bewerken oppervlakte met gegeven arbeidsbezetting en machinepark), de optimale bouwplannen, de saldi, de arbeidsinkomens en de arbeidsfilms konden worden bepaald. Deze toepassing opent de
mogelijkheid het rendement van cultuurtechnische verbeteringen te relateren aan bedrijfsgrootten die volledig zijn aangepast aan de gewijzigde produktie-omstandigheden.
In het jaarverslag over 1963 werd het effect van afstandsverkorting en perceels- Effectcuituuri
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Vergroting behandeld. Hieruit kwam als conclusie naar voren dat het profijt van deze beteringen
ingrepen sterk stijgt indien tevens de bedrijfsoppervlakte toeneemt.
In verband met door de hoofdafdeling Cultuurtechnische Projecten voor de Veenkoloniën opgestelde alternatieve plannen werden thans, uitgaande hiervan, een 16-tal
programmeringen uitgevoerd, waarin de perceelsgrootte en ontsluiting overeenkwam
met de situatie in de plannen. Op grond hiervan werden de bedrijfs-economische baten
van deze plannen en tevens het effect van bedrijfsvergroting berekend.
In tabel 11 is voor enkele van deze berekeningen, namelijk van die voor bedrijven
met een traditionele uitrusting en ruime mogelijkheden tot loonwerk bij de oogst, een
overzicht gegeven van de resultaten. Uitgegaan werd van bedrijven met een vaste kern
van 2 man, waarbij het maken van overuren facultatief is gesteld, afhankelijk ondermeer van het geldende CA.O.-tarief en het CA.O.-maximum, evenals van de mogelijkheid van het aantrekken van loonwerk.
Uit tabel 11 komtnaarvoren, dat er bij gelijkblijvende bedrijfsomvang wel sprake is
van enig effect van perceelsvergroting en ontsluiting, doch dat dit effect aanmerke65

TABEL 11. Arbeidsinkomen, aantal gewerkte uren per ha en arbeidsinkomen per gewerkt uur op
veenkoloniale akkerbouwbedrijven (afgerond)

Uitgangssituatie

Opp. cult, grond (ha)
Opt. opp. cult, grond (ha)
Arbeidsinkomen
per bedrijf

Gewerkte uren per ha
(kadastrale maat)

Arbeidsinkomen
per gewerkt uur

Slecht ontsloten

Goed ontsloten

kleine

grote

grote

perc.

perc.

perc.

I

II

III

34,0

46,3

idem,
dubbele
breedte
IV

27,0
13,8
14 340

I
II
III
IV

13 955
15 595
16 475
16 660

I
II
III
IV

148
147
140
136

118

I
II
III
IV

3,50
3.95
4,35
4,55

3,80

48,1

17 170
24 315
25 495
120
92
88
4,20
5,70
6,05

lijk groter wordt naarmate de bedrijfsomvang wordt aangepast aan de gewijzigde
produktie-omstandigheden. Het verschil in effect is namelijk ƒ0,45; 0,85 en 1,05 bij
gelijkblijvende bedrijfsomvang en respectievelijk ƒ 0,40; 1,90 en 2,25 bij de optimale
bedrijfsgrootte. Het inkomen stijgt vooral bij optimale grootte van de bedrijven
sterk, ondanks een daling van het aantal gewerkte uren per ha (ir. MEIJERMAN,
ROIJACKERS).
Invloed van
loonniveau

De snelle stijging van de arbeidslonen gedurende de afgelopen jaren maakt het voor
eenjuiste interpretatie van de bedrijfs-economische resultaten gewenst, het effect van
verdere loonkostenstijgingen in de beschouwingen te betrekken.
Fig. 47toont de ontwikkeling van het saldo (de bruto-opbrengst minus direct toe te
rekenen kosten) bij toenemende bedrijfsoppervlakte, voor de verschillende cultuurtechnische omstandigheden (tabel 11).De vaste-kosten lijnen (pacht, werktuigkosten,
algemene kosten en arbeidskosten) zijn aangebracht voor verschillende loonniveaus,
namelijkƒ 6150,ƒ 7500,ƒ 10000 enƒ 12500 per volwaardige arbeidskracht.
Uitdefiguurblijkt, dat bij lonen van/6150 per arbeidskracht nog voor alle gevallen
een netto-overschot is te behalen. Bij een loonniveau vanƒ 7500 per arbeidskracht is
er in situatie I, met kleine en slecht ontsloten percelen, geen netto-overschot meer.
Bijlonenvanƒ 10000perarbeidskracht iser nog slechts sprakevan een netto-overschot
voor de situaties III en IV, met grote percelen en goede ontsluiting, bij een oppervlakte
van tenminste 33ha. Tenslotte kan bij lonen v a n / 1 2 500 per arbeidskracht alleen in
situatie IV, met grote verbrede percelen en goede ontsluiting, nogeen overschot wor66

FIG. 47. Bedrijfsoppervlakte, saldo en vaste kosten voor traditioneel uitgeruste veenkoloniale akkerbouwbedrijven met ruime mogelijkheid tot loonwerk, bij verschillende cultuurtechnische omstandigheden
(I, II, III en IV, zie tabel 11)

den verkregen en wel bij een bedrijf dat tenminste 45ha groot is(ir. MEIJERMAN).
De gegevens in tabel 11en fig. 47 hebben betrekking op bedrijven met de gebruike- werktuigen,..,
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inventaris,

Iijke werktuigeninventans. Hierbij is uitgegaan van de gangbare grondprijzen. De kostenvan
invloed van veranderingen in werktuigeninventaris en kosten van de grond is thans e gron
onderwerp van studie (ir. MEIJERMAN).
ALGEMENE E C O N O M I E

Het onderzoek in de algemene economie richt zich vooral op de betekenis van ruilverkaveling voor de ontwikkeling van de inkomenspositie, van de arbeidsmobiliteit
en van de investeringen in de landbouw.
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Effectenvande

De effecten van cultuurtechnische ingrepen in het plattelandspatroon zijn van velera

cultuurtechniek

r

r

r

J

lei aard. Voor een goed begrip van de betekenis van de te gebruiken termen diene
fig. 48.

BUDGETTAIR

Effect via:
levering in de bedrijfskolom
betalingen als bedrijfskosten
betalingen uit het inkomen

FIG. 48. Schema van de onderscheiding in primair, secundair, direct en indirect effect van een cultuurtechnisch project. In de figuur zijn de lijnen de eventuele effecten; de blokken de betrokken bedrijfstakken; de onderling leverende bedrijfstakken, de bedrijfskolommen

Decultuurtechnische werken verhogen het agrarisch inkomen (primair direct effect).
De verandering van de agrarische produktie en inkomens zal de leveringen door industrie en middenstand doen toenemen. De hierdoor veroorzaakte inkomensveranderingen kunnen als een primair indirect effect worden opgevat. Indien het project
mede dienstbaar is aan andere belangen (verkeer, recreatie) doet zich ook een primair
direct effect voelen buiten de landbouw, bijvoorbeeld bij de middenstand en de
consument. Vervolgens gaan de secundaire, tertiaire effecten, etc. een rol spelen,
hetgeen wordt aangeduid met multiplier effect.
Voor de cultuurtechnische projecten die gedurende langere tijd hun invloed doen
gelden, is de studievan de effecten op langere termijn vanbetekenis. De cultuurtechnischewerken veroorzaken aanpassingen in de produktiefactoren arbeid, vermogen en
land, die bepalend zijn voor de groei van het inkomen. Studie van de ontwikkeling van
het inkomen in relatie tot de investeringen en de arbeidsmobiliteit in wèl en niet verbeterdegebieden kan eeninzicht geven indegrootte van het zogenaamde lange termijn
effect.
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Deinkomensontwikkeling in een streek isnauw gecorreleerd met de bedrijfsgrootte.
Voor het voorspellen van effecten van cultuurtechnische werken is kennis van de toekomstige bedrijfsgrootte vereist. In samenhang met de project-studie van de Veenkoloniën en de uitgevoerde bedrijfs-economische studies, werd voor dit gebied een
onderzoek ingesteld naar het tempo van wijziging in de bedrijfsgrootte.
Ten behoeve van dit onderzoek werd een rekentechniek uitgewerkt die in principe
neerkomt op enerzijds de toepassing van uittredingskansen voor de zittende boeren
en anderzijds toetredingskansen. De uittredingskans kan worden opgevat als de
som van de mobiliteits-, de sterfte- en de invaliditeitskans. Het onderzoek naar de
arbeidsmobiliteit wordt hiermede dienstbaar gemaakt aan de oplossing van het vraagstuk van de bedrijfsvergroting. Daarnaast vonden berekeningen plaats op grond van
generatiedrukcijfers.
De berekingen leidden tot de conclusie, dat in een periode van 25jaar vanaf 1962,
de gemiddelde bedrijfsgrootte zonder ingreep kan toenemen van 20 ha tot max. 36 ha
(drs. LOCHT, PLOEGER). Voor de samenhang met de bedrijfseconomische studies moge
worden verwezen naar fig. 47 (ir. MEIJERMAN).

Bedrijfsgrootteontwikkeling

De toenemende kwantificering van de baten maakt een verdergaande economische Marginaal
rendement

analyse van alternatieve plannen mogelijk.
De keuze van het project uit een serie alternatieve plannen geschiedt in de cultuurtechniek overwegend op basis van het maximale gemiddelde rendement. Een economisch principe is echter dat de omvang van een project, in casu van een investering,
optimaal is als de laatste toevoeging van kosten nogjuist wordt gedekt door de additieve baten. Nu veelal in de praktijk alternatieve plannen worden uitgewerkt, is het
mogelijk dit marginale rendement in beschouwing te nemen. Weliswaar niet in strikte
zin, maar wel het rendement per investeringstrap.
Toepassing van het principe van het rendement per investeringstrap op een serie
alternatieve plannen van de Veenkoloniën leidde tot de resultaten weergegeven in
fig.49. Uit de figuur volgt dat plan D x , inhoudende demping van het hoofddiep, aanleg van semi-verharde bedrijfswegen op om deandere gedempte wijken en demping
van perceels- en zwetsloten, aan het verlangde marginale rendement voldoet (drs.
LOCHT).
Gemiddeld rendement
per investeringstrap in°/o
12 rB2

2000

3000

4000

5000 gld / h a
Investering

FIG. 49. Toepassing van het principe van het rendement per investeringstrap op een serie alternatieve
plannen voor de Veenkoloniën
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Kapitaal.

De verhouding tussen de grootte van de investering en het daaruit verkregen inkomen is voor de verschillende sectoren van het bedrijfsleven een onderwerp van
economisch onderzoek. Deze verhouding wordt kapitaalcoëfficiënt genoemd. Uit verschillende onderzoekingen is gebleken, dat deze verhouding in Nederland voor de
landbouw niet belangrijk afwijkt van die in de industrie en zich beweegt tussen de
waarden 5en 6. Toepassing van deze waarden op de cultuurtechnische investeringen
kan een globale aanwijzing geven omtrent het subsidie-percentage dat noodzakelijk is
om het project voor de ondernemers aanvaardbaar te doen zijn. Omgekeerd is het
mogelijk bij een gegeven subsidie-percentage de minimaal vereiste baten van het
project aan te geven.
Uitgaande van een kapitaalcoëfficiënt van 5à 6, is bij een rendement van 10% van
de investeringen 50respectievelijk 40% subsidie vereist. Omgekeerd is bij een gegeven
subsidie-percentage van 60% een minimaal rendement van 7à 8% van de investering
vereist. De voorcalculaties van de hoofdafdeling Cultuurtechnische Projecten voor de
ruilverkaveling 'Het Grootslag' en voor een ruilverkavelingenproject in de Veenkoloniën geven resultaten die hieraan voldoen (drs. LOCHT).

Landwinst

De waardering van de Iandwinst door cultuurtechnische werken vormt in vele gevallen een moeilijk punt. Er isgepoogd een schema te ontwikkelen voor een regionaal
gedifferentieerde benadering van de waarde van nieuw land. Het al dan niet aanwezig
zijn van een arbeidsoverschot bij een gegeven produktiepatroon vormt hierbij een
belangrijke graadmeter. Daarnaast speelt de wisseling van het gebruik van de grond
in sommige tuinbouwgebieden een belangrijke rol. In deze situatie dient de landwinst
te worden gewaardeerd naar de produktierichting met de laagste opbrengsten (drs.
LOCHT).
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C U L T U U R T E C H N I S C H E PROJECTEN
In de voorgaandejaren werd reedsgerapporteerd over de economische toetsing van veenkoloniën
de voor de Veenkoloniën opgestelde plannen met de normen diein het Meerjarenplan
zijn ontwikkeld. Het begeleidend economische onderzoek voerde thans totresultaten
die een kwantificering van de baten mogelijk maakten. Tevens werd hierdoor toetsing
van deMeerjarenplan-normen mogelijk.
De techniek vanlineaire programmering werd toegepast opeen 4-tal cultuurtechnischeomstandigheden, dieovereenkwamen met desituatiesinde plannen, namelijkI:
TABEL 12. Baten (in gld/ha.jaar), kosten en investeringseffect van enkele cultuurtechnische verbeteringsplannen voor de Veenkoloniën

Demping dwarssloten

Demping van dwarssloten en hoofddiep.
verbetering lanen
III

1. Baten volgens methode Meerjarenplan (T.U.M.)

Demping van dwarssloten. zwetsloten, hoofddiep, bedrijfswegen op
om enomgedempte wijken
IV

55

150

150

voor 27ha

41

77

77

tipt. opp.

43 (34 ha)

82 (46,3 ha)

82(48,1ha)

voor 27ha

62

94

100

opt. opp.

69

195

200

40

53

2. Baten volgens nader
analytisch onderzoek

3. Toename netto-overschot
volgens programmering

4. Verdere baten
(landwinst, verb, waterhuis!!., mutaties onderh.)
voor 27ha

62 J 7 = 69

94 + 40 = 134

opt. opp.

69 4 7 ^76

195 + 40 = 235

100 53 - 153

5*. Totale baten der plannen
200+53=253

voor 27ha

21

17

23

opt. opp.

26

113

118

300

1200

2100

voor 27ha

0.23

0.11

0.07

opt. opp.

0.25

0.20

0.12

6. Baten uit aanpassing
produktieplan (3-2)
7.

Investeringskosten (gld/ha)

8

Investenngse fleet

(3+4)of(2+4+6)
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handhaven als vaar- en rijgebied; II: demping van dwarssloten; III: demping van
dwarssloten en hoofddiep en verbetering van bedrijfswegen; IV: demping van dwarssloten, zwetsloten en hoofddiep, aanleg van bedrijfswegen op de om en om gedempte
wijken. Het bedrijfseconomisch effect werd berekend uit de toename van het nettooverschot.
De resultaten van een onderzoek naar de kosten van rand- en wendakkers (exploitatienadelen en oogstdepressies), van afstanden (transportkosten) en van wijken,
sloten en bruggen (onderhoudskosten) openden de mogelijkheid het rendement van de
plannen analytisch te bepalen. Het verschil waarmede de, in een synthese van het
het bedrijf berekende, voordelen in de nieuwe situatie de analytische baten overtreffen, geeft de baten die kunnen worden verkregen door aanpassing van het produktieplan aan de gewijzigde omstandigheden. In tabel 12is dit weergegeven.
Uittabel 12 komt naar voren dat voor perceelsvergroting (II) de normen van het
Meerjarenplan nietsterk afwijken vandeanalytischebaten, maar dat voor de ontsluiting (III en IV) relatief te hoge baten worden berekend.
Debatenverkregen door aanpassing van hetproduktie-plan(ó) zijn voor een bedrijf
van27ha,ca. 1/3 à 1/5 deel van de totale baten,maarstijgen tot de helft van het totaal
indien de bedrijfsoppervlakte toeneemt.
Uitgaande van de kapitaalcoëfficiënt van 5à 6voor deze bedrijven, zou bij plan IV
een subsidiepercentage van 57 à 65% van de investeringen relevant zijn. Namelijk
[2100- (5 à 6) X 153] x 100/2100 = 57à 65%.Het niet ongebruikelijk zijn van deze
percentages bij andere projecten voert omgekeerd tot de conclusie, dat dit project,
met een rendement van 7%, economisch acceptabel is (ir. BIJKERK, ir. MEUERMAN,
SPRIK).

HetGrootsiag

Nadat in 1963 verschillende landinrichtingsplannen voor dit tuinbouw-vaargebied
waren onderzocht op enkele verkavelingstechnische mérites, is het onderzoek in dit
project afgerond met een studie van de planologische randvoorwaarden voor 'De
Streek' als geheel en met een studie van de economische en uitvoeringstechnische aspecten van de plannen.
Ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van De Streek was met name de
samenhang en de onderlinge beïnvloeding van de structuur en het landinrichtingsplan
onderwerp van onderzoek.
Het oostelijk deel van West-Friesland, De Streek genoemd, wordt ruimtelijk gekenmerkt door streekdorpen met ter weerszijden een tuinbouw-vaargebied.
Dedorpenreeks Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel kan worden
opgevatalséén streekdorp.Voordetoekomstige ontwikkeling kan worden gedacht aan
een ontwikkeling tot een banddorp met een drietal buurtcentra (fig. 50).
De vaststelling van de centra geeft de eerste aanknopingspunten voor het wegennet
indepolder. De opdeze kernen gerichte wegen hebben een verbindingsfunctie tussen
in depolder te vestigen nieuwe bedrijven en De Streek, en tussen Andijk en De Streek.
In dit systeem van slechts enkele Noord-Zuid verbindingswegen past, onder andere in
verband met de scheiding van ontsluitings-en verbindingsfunctie, een loodrecht hierop
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FiG. 50. Mogelijke toekomstige ontwikkeling van 'De Streek'

staand patroon van Oost-West wegen die overwegend dienen voor kavelontsluiting en
voor vestiging van nieuwe bedrijven het best. Deze gedachte is in het concept-plan
voor de ruilverkaveling verwezenlijkt (ir. SPIJK).
Nadat in 1963 de8alternatieve landinrichtingsplannen van HetGrootslag waren
geanalyseerd op verkavelingskenmerken zoals toedeling, aantal kavels, gemiddelde
kavelgrootte, gemiddelde kavelafstand en ontsluitingseffect, werden in 1964 kostenen batenberekeningen uitgevoerd. Enkele resultaten zijn weergegeven intabel 13.
Uit de berekende investeringseffecten (jaarlijkse baten/investering) van alle
werken volgt een economische voorkeur voor hetplan met alleen dwarswegen zonder
bedrijfsverplaatsing. Daar aan de batenberekeningen een gedetailleerde studie van alle
factoren ten grondslag ligt maghet absolute niveau als juist worden verondersteld,
hetgeen een rendementsberekening van de investeringen mogelijk maakte. Het berekende rendement van6à 7%moet alsniet ongunstig worden beschouwd. Berekening van het marginaal investeringseffect (zie eerder onder Algemene Economie,
Marginaal rendement) voert totdeconclusie datbijeenaanvaard criterium van3à
8% marginaal rendement het plan met 25%bedrijfsverplaatsing nogjuist voldoet.De
plannen zijn opgezet opbasis van slootdemping door middel van zuigen en spuiten.
Op grond vandeze studie vond ineen commissie adhoc metde Cultuurtechnische
Dienst nader overleg plaats, waarbij ookploegen enafschuiven aldanniet incombinatie metzuigen en spuiten in deberekeningen werden betrokken.
In totaal zijn uitgaande van deze conceptie 11 plannen begroot die uiteenvallen
in 3 groepen:
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TABEL 13. Enige kenmerken en de rentabiliteit van landinrichtingplannen voor Het Grootslag
Dwarswegen
Opstrekkende
wegen
1
Aantal opstrekkende wegen (N-Z)
Aantal dwarswegen (O-W)
Aantal bedrijfsverplaatsingen

1 I opstrekkende weg
II

III

4
1

2
7

9470
780
0,082
7,25
0

Investering kavelinr. (gld/ha)
Baten kavelinr. (gld ha.jr.)
InvesteringsefTect
Investering ontsluiting (gld/ha)
Baten ontsluiting (gld/ha.jr.)
Investeringseffect

Investering (gld/ha)
Baten (gld/ha.jr.)
Investeringsefleet
Rente in % bij afsehrijvingsperiode van 30jaar
Marginaal investeringseffect

!
bedrijfsverplaatsing
beperkt
uitgebreid
(8%)
(25%)
IV
V

2è
6

2
6
15

2
5
46

7980
662
0,083
7,30
0,083

8030
664
0,080
7,00
neg.

9410
749
0,080
7,00
0,06

11420
836
0,073
6,10
0,03

3300
475
0,144

3140
406
0,129

3110
379
0,122

3660
393
0,107

3520
391
0,111

5250
305
0,058

3810
256
0,067

3900
265
0,068

4740*
356*
0,075

6860*
445*
0,065

Inclusief bedrijfsverplaatsing

1. alle bannesloten open
2. de bannesloten om en om dempen
3. alle bannesloten dempen

80% perceelssloten dempen
100% perceelssloten dempen
100% perceelssloten dempen
100% perceelssloten dempen

Voor alle plannen werd de uitvoeringstechniek zuigen en spuiten en ploegen en afschuiven doorgerekend. Daarnaast werden voor de plannen 2 en 3 uitvoeringstechnische alternatieven doorgerekend, waarbij slootdempingmet vuilegrond door zuigen
en spuiten wordt toegepast totdat in de zuigput het wegenzand op ca. 10 m diepte
vrijkomt. Hierna wordt de rest van de sloten gedempt door middel van ploegen en
afschuiven. Tenslotte werd op grond van ervaringen elders, zuigen en spuiten tot
50 cm onder maaiveld en afdekken met ploegen en afschuiven doorgerekend. De
resultaten zijn weergegeven in tabel 14enfig.51.
Uit tabel 14 volgen een aantal conclusies:
• Het dempen van alle bannesloten en perceelssloten door middel van ploegen en
afschuiven, al dan niet in combinatie met zuigen en spuiten van wegenzand, verdient economisch de voorkeur boven het open laten c.q. dempen met zuigen en
spuiten. Dit geldt zeker indien men in verband met toekomstige ontwikkelingen
een verschilin economische slijtage van de plannen aanwezig acht.
• De verschillen in investering zijn relatief gering doordat ook de kosten van bedrijfsverplaatsing en waterbeheersing in de plannen zijn opgenomen.
• Met het oog op de geringe verschillen zal het inzicht in de voor- en nadelen op
langere termijn van egalisatie, profielverbetering, wijziging van bodemstructuur
en behoud van bouwvoor in hoge mate mede bepalend dienen te zijn voor de
keuze van de uitvoeringsmethode.

TABEL 14. Rentabiliteit van landinrichtingsplannen voor 'Het Grootslag' omvattende ontsluiting,
kavelinrichting, 2 5 % bedrijfsverplaatsing, waterbeheersing en schadevergoeding, voor een
proefblok van 750 ha
Bannesloten open;
dempen perceelssloten voor
80%
Uitvoering

Kosten in gld/ha
Baten gld/ha.jr.
Investeringseffect
Rente in % per 30 jr.
Investeringstrap 7%
Marginaal investeringseffect
Landwinst in ha

80%

100%

ploegen en afschuiven
3
4

zuigen en spuiten
1
2
10270
764
0,74
6,20
I
0,074
5,7

100%

10 300
771
0,075
6,30
I
0,075
12,2

10990
785
0,071
5,85
II
0,029
12,6

10570
792
0,075
6,30
I
0,075
19,4

Bannesloten om en om dempen;
dempen perceelssloten voor
100%

Uitvoerii ig

Kosten in gld/ha
Baten gld/ha.jr.
Investeringseffect
Rente in % per 30 jr.
Investeringstrap 7%
Marginaal investeringseffect
Landwinst in ha

zuigen
en
spuiten

ploegen
en
afschuiven

5

6

ploegen en
afschuiven,
wegenzand
spuiten
7

12 330
827
0,067
5,30
IV
neg.
25,5

11 310
836
0,074
6,20
III
0,061
35,8

11 260
834
0,074
6,20
III
0,061
33,6

Bannesloten dempen;
dempen perceelssloten voor
100%
Uitvoering

Kosten in gld/ha
Baten gld/ha.jr.
Investeringseffect
Rente in % per 30 jr.
Investeringstrap 7%
Marginaal investeringseffect
Landwinst in ha

ploegen
en
afschuiven

8

zuigen en
spuiten
tot 50 cm
ben. mv.
9

10

ploegen en
afschuiven,
wegenzand
spuiten
11

12 860
848
0,066
5,00
IV
neg.
33,7

11 610
854
0,074
6,20
III
0,06
40,0

11 450
859
0,075
6,30
II
0,076
45,3

11 400
855
0,075
6,30
III
0,076
41,1

zuigen
en
spuiten

Investering in
in gids x 1000
14

bannesloten
bannes loten
omen omdicht
op en
8 0 %vd. 100%vd,
perc sloten perc.sloten
dicht
. dicht
2 en4
5,6en7
13 - 1en3

FIG. 51. De investering voor enige landinrichtingsplannen voor 'Het Grootslag' (zie tabel 14)
bannesloten
dicht

8 t/m11

N

1
1

DTK,

1

<u

l
•

10

ploegen en afschuiven
zuigen en spuiten
ploegen en afschuiven,
wegenzand spuiten
zuigen en spuiten tot
5 0 c m onder maaiveld,
rest afschuiven

Bij de batenberekeningen is, in afwijking met voorgaande calculaties, geen waarde
toegekend aan bagger. In debatenberekening iswegens het ontbreken van onderzoeksresultaten geen rekening gehouden met eventuele voordelen van egalisatie en breken
van storende lagen bij diepploegen en afschuiven. Omgekeerd zijn ook eventuele voordelen van vermijding van structuurbederf en van vermijding van verschraling van de
bouwvoor bij zuigen en spuiten niet in de berekeningen betrokken (ir. BIJKERK,
LINTHORST, SPRIK, VINK).

Kleigebieden
met mozaïekverkaveling

In het noorden van de provincies Friesland en Groningen ligt een zeekleigebied van
ca. 150000ha met een zodanige vormen rangschikking van kavels, dat een mozaïekpatroon is ontstaan. De voornaamste kenmerken van dit gebied zijn, een grillig net
van wegen en waterlopen en daarbinnen kavels met eveneens overwegend zeer onregelmatige vormen. In de kavels isveelal een greppelsysteem aanwezig. De topografie
wordt voorts gekenmerkt door een bolle ligging van de kavels en de akkers. Deze kenmerken belemmeren in toenemende mate de inzet van machines,waardoor een rationeel grondgebruik onmogelijk is.
Omtrent de meest wenselijke inrichting in dit type gebieden bestaat mede door de
hoge kosten van wijziging geen communis opinio, waardoor een studie in projectverband nuttig werd geacht. Als onderzoeksgebied werden de Dongeradelen gekozen,
een ruilverkaveling in voorbereiding. Voor de begeleiding van het onderzoek is een
contactgroep ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de Cultuurtechnische Dienst
en de Landbouwvoorlichtingsdienst mede zitting hebben.
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DIENSTVERLENENDE

AFDELINGEN

In de loop van het verslagjaar kwamen verschillende programma's die voor specifieke onderwerpen van onderzoek dienst moeten doen gereed. Zo werden programma's ontworpen voor het berekenen van aanlegkosten van utiliteitswerken bij alternatieve landinrichtingsplannen en voor de berekening van de hoogste baten bij een
vast kostenbedrag bij alternatieve mogelijkheden van watervoorziening.

Rekenkamer

Voor de vochtmetingen uitgevoerd met behulp van een neutronensonde werd een
programma samengesteld waarin de meetcijfers worden omgerekend in mm water per
bodemlaag. In onderzoek is thans in hoeverre het werken met 'mark-sensing' kaarten
(kaarten waarop de aangebrachte aanstrepingen door de machine worden afgetast en
als gegevens worden vastgelegd) bij de veldmetingen voor de praktijk voordelen biedt.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als bijdrage aan de werkzaamheden van de Commissie Zoetwaterbehoefte Gelderland.
Veelaandacht werd geschonken aan numerieke methoden, die uiteindelijk hun toepassingineenverdereautomatisering vanderekenwerkzaamheden moetenvinden. Met
onderwerpen als numerieke integratie-methoden, het toepassen van orthogonale polynomia en harmonische analysen voor het benaderen van functies werd verdere ervaring opgedaan.
Met andere instituten en instellingen werden contacten onderhouden deels ter uitwisselingvan ervaringen, deels tot het gezamenlijk bestuderen van onderwerpen uit de
functie-theorie en de waarschijnlijkheidsrekening.
Voor de gezamenlijke bibliotheek van het Instituut en van het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek werd het verslagjaar gekenmerkt door
uitbreiding en reorganisatie van de werkzaamheden.

Bibliotheek

Het bezitvan de bibliotheek kon zowel door koop alsdoor ruil aanmerkelijk worden
vergroot. Maandelijks werden er ruim 100boeken en rapporten en ongeveer 40 publikaties van geringere omvang (overdrukken en brochures) aan de collectie toegevoegd.
Het aantal boeken en rapporten kwam hierdoor op ruim 7500, het aantal overdrukken en brochures op ongeveer 5000. Het opnemen van nieuwe periodieken bracht
weinig verandering in het getal van de ongeveer 330 lopende tijdschriften, aangezien
verscheidene weinig geraadpleegde tijdschriften uit de collectie werden verwijderd.
Met het beter toegankelijk maken van het eigen bezit werd voortgegaan, onder
andere door de opbouw van een systematische catalogus voor tijdschriften. De bibliografische verzameling ter opsporing van verdere literatuur werd in 1964 sterk uitgebreid, zowel door aanschaf van eenmalige bibliografieën als door uitbreiding van het
aantal abonnementen op daarvoor in aanmerking komende referaattijdschriften.
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Voor literatuuronderzoek, zowel ten behoeve van medewerkers van beide instituten
als van andere geïnteresseerden, bleek veel belangstelling te bestaan. Sinds midden
1964 worden van de belangrijkste op cultuurtechnisch gebied verschenen publikaties
referaten opgenomen in een circa tweemaal per maand verschijnend bulletin. Dit
bulletin, zowel intern als extern verspreid, heeft de uitlening sterk doen toenemen.
De bibliotheek heeft verder op zich genomen de medewerkers van beide instituten
te attenderen op komende congressen die wellicht van belang zijn.
Laboratorium

In totaal werden 387 monsters onderzocht, waarvan 47% voor de hoofdafdeling
Grondverbetering (voor bijna de helft samenhangend met draagkrachtmetingen),
37% voor de hoofdafdeling Waterhuishouding en 16% voor instanties buiten het
Instituut. Onder de laatste bevonden zich monsters afkomstig van drainage- en irrigatieprojecten in Jamaica (Grontmij), Saoedi-Arabië en West-Pakistan (Ilaco).
Voor het normale routine-onderzoek werden 442 monsters naar het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek gezonden, waarvan meer dan de helft betrekking had op het Achterhoekproject en het proefbedrijf Vredepeel.
Het onderzoek inzake de meest doeltreffende apparatuur en de bepalingsprocedure
van capillair geleidingsvermogen en luchtintredewaarden vorderde dusdanig, dat in
het laatste stadium van 1964 het capillair geleidingsvermogen reeds aan 36 en de,
vlugger verlopende, luchtintrede-waarde-bepaling aan ruim 200 ongestoorde grondmonsters kon worden bepaald.
Van de 867 op doorlatendheid onderzochte monsters werd 55% ten behoeve van
de onderzoeksprojecten Achterhoek en Vredepeel onderzocht. De 20% waarvan het
onderzoek voor andere instanties werd verricht, waren in hoofdzaak afkomstig van
de Cultuurtechnische Dienst in Noordholland in verband met drainageproblemen.
Ook bij het mineralogisch onderzoek eiste het Achterhoekproject het leeuwenaandeel op, namelijk 67% van de in totaal 240 onderzochte monsters.
Als FAO-fellow werkte de heer Y. Shoeib (Egypte) gedurende een maand op het
laboratorium aan doorlatendheids- en pF-onderzoek, onder andere inverband met het
onderzoek naar het effect van diepploegen.

werkplaats

Naast het lopende onderhoudswerk aan instrumenten, werden onderdelen vervaardigd van apparaturen voor de bepaling van koolzuur- en zuurstofgehalten, van
het capillair geleidingsvermogen en de luchtintredewaarde.
Onderwerpen voor een, de voertuigen op film registrerende, verkeersteller en van
een kegelmodel voor stroomsnelheidsmetingen werden uitgewerkt. Veel aandacht
werd besteed aan het opvoeren van demeetnauwkeurigheid van een prototype van een
zelfregistrerende peil- en verhangmeter.

Technische
dienst

Naast de gebruikelijke werkzaamheden als vochtmetingen, pF-bemonsteringen en
oogsten, werden metingen gedaan van de randinvloeden op suikerbietenpercelen in
Friesland en de Alblasserwaard, voorts werden waterpassingen verricht in de Achter78

hoek en enkele pompproeven uitgevoerd in Noord-Limburg. Medewerking werd verleend bij het steken van cylinders ongeroerde grond in de Achtergrond en in de Vredepeel, evenals bij verkeerstellingen in Zuidoost-Friesland, de Veenkoloniën, de Krimpenerwaard en Noordholland. Een overzicht van het aan de verschillende hoofdafdelingen geleverde aantal mandagen is in fig. 52 gegeven.
FlG. 52.Het aantal doordetechnische dienst aan
de verschillende hoofdafdelingen geleverde mandagen. 1 Waterhuishouding ;2 Grondverbetering;
3 Landinrichting; 4 Cultuurtechnische Projecten; 5 voorbereiding, onderhoud, etc.

Aantal mandagen
400

300 -

200

100 -

Tekenkamer, fotokamer als lichtdrukkerij werkten, evenals in vorige jaren, zowel Tekenkamer,
J

D

J

fotokamer,

voor het Instituut als voor het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cul- lichtdrukkerij
tuurtechniek.
De tekenkamer leverde in 1964:
31 kaarten voor meerkleurendruk
141 kaarten voor druk in zwart-wit
74 geologische profielen voor druk in zwart-wit
683 andere tekeningen zowel voor druk als lichtdruk
De fotokamer maakte:
306 buitenopnamen
604 opnamen van tekeningen
624 kleurendia's
544 zwart-wit dia's
5 983 vergrotingen
De lichtdrukkerij vervaardigde:
69000 lichtdrukken op formaat A-4
2 130m2 lichtdrukken op groter formaat
1000 transparante copieën op formaat A-4
120m2 transparante copieën op groter formaat
Teneinde bovenstaande opdrachten uit te kunnen voeren was het noodzakelijk
gedurende het verslagjaar 1518 uren overwerk te laten verrichten.
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OVERDRACHT VAN KENNIS
onderwijs

Dr. VANDEN BERG gafals buitengewoon hoogleraar aandeTechnische Hogeschool
te Delft college in de landhuishoudkunde, de bodemkunde en de cultuurtechniek.
Ir. BIJKERK gafeen reeks colleges over de ontwerptechniek i n d e waterhuishouding
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Dr. BIERHUIZEN verzorgde eenreeks
colleges in de fysiologie vande hogere planten a a nde Universiteit te Nijmegen.
Ir. BIJKERK, ir. RIJTEMA, ir. STAKMAN, ir. VISSER en dr. WESSELING gaven tezamen

30 colleges en 11 practica opde Third Post Graduate Course onLand Drainage, die
uitging van het Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek,en
het Internationaal Agrarisch Centrum. Ir. BIJKERK, ir. FLACH, ir. MEIJERMAN, ir.
RIGHOLT, ir. VISSER en dr. WESSELING hielden voordrachten in het kader van de A-

cursus Cultuurtechniek.
Pubukaties

De resultaten van het onderzoek door medewerkers vanhet Instituut verricht,
worden gepubliceerd in binnen- en buitenlandse tijdschriften ofin verslagen van gehouden conferenties. Daarnaast worden Mededelingen, Technical Bulletins, Verspreide Overdrukken en Rapporten door hetInstituut uitgegeven en verspreid.
De twee eerstgenoemde reeksen bestaan voor eendeel uit overdrukken van artikelen
die reeds elders zijn gepubliceerd, de derde reeks bestaat geheel uit overdrukken en de
vierde wordt door hetInstituut uitgegeven.
De Mededelingen zijn in eerste plaats bestemd voor de Nederlandse vakwereld;
door het opnemen van Engelse samenvattingen enEngelse bijschriften van figuren en
tabellen isdeze reeks echter ook voor hetbuitenland bruikbaar.
De Technical Bulletins zijn bestemd voor zowel Nederlandse alsbuitenlandse vakgenoten; zijworden geschreven inde Engelse taal.
Teneinde artikelen intijdschriften metvan bovengenoemde reeksen afwijkend formaat, ofgepubliceerd in andere talen dan Nederlands of Engels, onder de aandacht
te brengen van instellingen en onderzoekers waarmee hetInstituut contacten onderhoudt, worden deze artikelen, veelal voorzien van een Engelse samenvatting en bijschriften, opgenomen ineen reeks Verspreide Overdrukken / Miscellaneous Reprints.
De reeks Rapporten van het Instituut isvoornamelijk bestemd voor intern gebruik;
verspreiding ineen beperkte kring vindt echter plaats. Inincidentele gevallen worden
een Engelse samenvatting enEngelse bijschriften van figuren entabellen opgenomen.
Ten behoeve van de interne verslaggeving endemedewerking aan commissies en
werkgroepen worden allerlei onderzoeksresultaten, meteenvoorlopig karakter of van
beperkte betekenis, in Nota's vastgelegd. In 1964 betrof dit 50 stuks.
Gescheiden naar binnenlandse en buitenlandse lezers, wasin 1964de vaste verspreiding vande publikaties inde reeksen Mededelingen, Technical Bulletins en Verspreide Overdrukken zoals intabel 15is aangegeven.
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TABEL 15. Vaste verspreiding van de reeksen van het Instituut in 1964
Reeks
Mededelingen
Technical Bulletins
Verspreide overdrukken (Nederlands)
idem (Engels)
idem (andere talen)

Binnenland

Buitenland

Totaal

386
259
381
243
245

322
610
303
606
313

708
869
684
849
558

Hiernaast werden nogafzonderlijke aanvragen voor 1 ofmeerpublikaties ontvangen
In 1964bedroeg het aantal binnenlandse aanvragen 169, het aantal buitenlandse 317.
Opblz.85e.v.iseenoverzicht gegeven van de in 1964verschenen publikatiesvan, of
met medewerking van, medewerkers van het Instituut. Aan het einde van het verslagjaar bevonden zich 20 manuscripten (10 Nederlandse en 9 Engelse en 1 Duits) bij
tijdschriftredacties of bij de drukker.
Door medewerkers van het Instituut werden, afgezien van de onder 'Onderwijs
genoemde voordrachten, 45 lezingen gehouden waarvan 4 in het buitenland (Boekarest, Hannover, Jena en Londen).

Lezingen

In totaal zijn 62 commissies en werkgroepen, waarvan medewerkers lid zijn, geregistreerd. De meeste van deze commissies hebben tot doel de wetenschappelijke arbeid
op waterhuishoudkundig en cultuurtechnisch gebied die door verscheidene diensten
en instellingen worden verricht, te integreren. Onderhet genoemde aantal bevinden
zich ook enkele commissies die zich op het terrein van internationale wetenschappelijke samenwerking bewegen, dan wel adviezen uitbrengen aan hogere internationale
organen of organisaties.

Commissies

Zowel door het Instituut als geheel als door de medewerkers individueel worden
vele buitenlandse contacten onderhouden. Het aantal publikatie-ruilcontacten met
het buitenland steeg in 1964van 542 tot 610.

Contacten met
buitenland

In 1964 was de procentuele verdeling over de werelddelen van de 111 buitenlandse
bezoekers aan het Instituut als volgt: Afrika 20, Amerika 11, Australië 5, WestEuropa 26, Oost-Europa 14, Nabije Oosten 13en Verre Oosten 11 %.
Ingedeeld naar land van herkomst waren het de volgende aantallen:
Australië, 6; Basutoland, 2; België, 1; Burma, 1 ;Canada, 1; Ceylon, 2; Columbia,
1; Congo, 1; Cyprus, 1; Duitsland (West), 2; Duitsland (Oost), 1; Denemarken, 2;
Ecuador, 1 ;Engeland, 13;Filippijnen, 1 ;Finland, 2; Frankrijk, 1 ;Ghana, 2; Hongarije, 4; Ierland, 3; India, 1 ;Israël, 6; Iran, 3; Iraq, 1 ;Italië, 1 ;Japan, 2; Joegoslavië,
1; Korea, 1; Malakka, 1; Mexico, 1; Nigeria, 3; Noord-Rhodesië, 1; Oostenrijk, 1;
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Pakistan, 1; Polen, 11; Sudan, 1; Suriname, 1; Taiwan, 2; Turkije, 4; U.S.A., 6;
V.A.R., 5; Venezuela, 1; Zuid-Afrika, 7; Zwitserland, 1.
Medewerkers van het Instituut bezochten vergaderingen van het Seminar on
Waterlogging and Salinity te Lahore, het VlIIth International Congress of Soil
Science te Boekarest, het Symposium über Grundlagen und Möglichkeiten der
Melioration schwerer Böden te Jena, de Joint European Conference of the Econometric Society and the Institute of Management Sciences te Zürich, de Deutsche Gewässerkundliche Tagung te Kiel, het Kuratorium für Kulturbauwesen te Freiburg en
het Internationale Hydrologische Decennium te Parijs.
De volgende stafleden konden op verzoek, aan de FAO of aan buitenlandse regeringen of instellingen beschikbaar worden gesteld:
Dr. J. F. BIERHUIZEN — Voor het ter plaatse geven van advies bij de bouw en inrichting en bij het opstellen van het onderzoeksprogramma van het Irrigation and
Arid Zone Research Laboratory van de Middle East Technical University te
Ankara in Turkije.
Ir. J. A. VAN 'T LEVEN —Voor de voorbereiding ter plaatse ende rapportering vanhet
Seminar on Waterlogging and Salinity te Lahore in Pakistan.
Dr. N. A. DE RIDDER — Voor het maken van een rapport voor de FAO over de vlakte
van Konya in Turkije en voor het ter plaatse geven van advies aan Turkse onderzoekers over het uitvoeren van pompproeven en de verwerking van de gegevens
die daaruit worden verkregen.
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ALGEMENE ZAKEN
Toestemming werd verkregen om de personeelsformatie in 1964met 4medewerkers Personeel
uit te breiden. Het formatie-aantal bedroeg daarna 98, te onderscheiden in: 29 academici, 30 hogere technici, 25 lagere technische krachten en 14administratieve medewerkers.
Door overlijden ontviel aan het Tnstituut een medewerker. Negen personeelsleden,
waaronder een academicus, verlieten op eigen verzoek de dienst van het Instituut.
Het is nog steeds moeilijk voor hogere en middelbare functies goede krachten te vinden, waardoor vacatures soms lang onvervuld blijven.
Het was wederom teleurstellend dat de reeds in het voorjaar bij het Ministerie van
Landbouw en Visserij ingediende voorstellen tot bevordering en tot het geven van
extra salarisperiodieken per 1 januari 1964niet voor het einde van 1964werden goedgekeurd.
Door het tekort aan lager administratief personeel en typistes was het ook in dit
verslagjaar weer noodzakelijk gebruik te maken van uitzendbureaus en van het geven
van opdrachten aan Cultuurmaatschappijen.
Aan twee medewerkers kon een huurwoning in Wageningen worden toegewezen.
Twee personeelsleden zijn tot aankoop van een woning overgegaan. Eind 1964wachtten nog 4 medewerkers op een woning in hun standplaats, waarvan 3 als urgente gevallen konden worden beschouwd.
Het ziekteverzuim van het personeel steeg in 1964enigszins ten opzichte van 1963.
Het percentage, dat aan werkdagen door ziekte verloren ging, bedroeg voor mannelijk
en vrouwelijk personeel respectievelijk 2 en 6,5%.
In de bestuursvergadering van 6 februari 1964 werd de begroting voor 1965 goed- Fin<»nciër.
gekeurd tot een bedrag vanƒ 2 377 600. Dit budget werd in de Rijksbegroting voor
het dienstjaar 1965enigszins verhoogd en vastgesteld opƒ 2390000.
De financiële verantwoordingen over de boekjaren 1962 en 1963 werden in de bestuursvergaderingen van respectievelijk 6 februari 1964 en 17 november 1964 goedgekeurd.
De proefvelddorsmachine, welke in verband met gebrek aan plaatsruimte op het |nk°°p
proefveld bij een landbouwer in Renkum was ondergebracht, ging door brand verloren. De verzekering heeft de schade grotendeels vergoed; demachine werd door een
andere vervangen.
Enkele grotere aanschaffingen waren: een zuurstofanalysator, een porosimeter, een
stralingsmeter, een spiegelstereoscoop, een filmcamera met afstandsschakelaar, een
Ott stroomsnelheidsmeter met meetbatterij voor wandruwheidsmetingen, een Soil
Test Field Classification Tester voor het meten van dichtheden en draagkracht, een
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drainafvoermeter, een Facit rekenmachine, 4 electrische schrijfmachines, een electrische stencilmachine, een polaroid achterwand voor de technische camera en een
Variomat vergrotingsraam met automatische belichtingsregeling.
Bemiddeling werd verleend bij de voorbereiding en de controle op de aflevering van
in Nederland geplaatste bestellingen voor apparatuur bestemd voor hydrologische
projecten in Tunesië en Egypte.
Typekamer

De personeelssituatie op de typekamer waar, wegens het ontbreken van plaatsen op
de personeelsformatie, slechts het hoofd in dienst is van het Instituut, bleef onbevredigend. Inmiddels werden 3 à 4 door uitzendbureaus beschikbaar gestelde krachten
ingeschakeld.

Vervoer

De totale sterkte van het wagenpark is ongewijzigd gebleven: vier personenauto's
envierbedrijfswagens. Inde loop van hetjaar werd een oudere personenauto door een
nieuwe vervangen. Twee auto's moesten van een nieuwe motor worden voorzien,
één daarvan viel nog onder de garantiebepalingen.

Huisvesting

Op 27 november 1964 werd de eerste paal voor het Staringgebouw geslagen. Een
oplevering in 1967 ligt in de bedoeling.
De in de directe nabijheid van de bouwput gelegen vierde barakvan het Instituut
zal eerlang moeten worden afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe conciërgewoning en het transformatorhuis. De bouwwerkzaamheden verhinderen overigens
reedsthans in aanzienlijke mate demogelijkheid tot het verrichten van normale arbeid
in deze barak. De in de barak thuishorende tekenkamer heeft inmiddels tijdelijk
onderdak gevonden bij het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw.
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