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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
TE NAAIDWIJK

Voorlichtingsdag over verzouting en verdroging van tuinbouwgrond,
te houden op Disdag 28 November 1950 in de "Stadsdoelen" te Delft.
Verzouting en verdroging in het westen van Nederland,in het bijzorxier
in het Westland.Lezing door ir.J.M.Riemens.

door:
ir.J.v.d.Ende

Naaldwijk,1950
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fwrttoftaff voor een gmot deel hat gvmlg wm te isrataronttrokldng mit éi
duinen door Tersohlllonda lMteRilH* OffioUel la dit Mg niât
te verdrocins is rooral stark bij %s®»i en Caatricun «n bij het
BiJ Esoond •a Castrlffun wordt voor 4* waterleiding VMI »«te*
ean te duinen oatticklcmu Bit fMCfctett via 4te9te*te««B va* Mgma* 10
B« itt Samtetekaml heeft eon verladend* invloed «9 te waterstand la
te teteMu
T»rt»* wtliÉAm te teptrai
«a te ftftesfatartek
rator «m te ÉiMB* te terteai
mm te «»teSMfttoikkiaf wordt
teer te tamisai* ïïataronttrekkinj
mm te Bste« te Utrecht,
fi» imiMU îJoord-Holltnd heeft nr cosnaiesio lwmilt die sich nat
h«t nijpende waterprobleea tesif ternit
«i die tesftttewrt
of fait atgtlijk
i>i te fteatevtenteaA #9 een bepaald niveau te tronen m temp te
Set 1« nos litt te MjgpM #f er «IMHXICN .
worden« Eorendien cal te vitemwîmg ran erantuele plannon 00k
tel MkdUi Jaren op eich laten trachten. A» tuinders, Ate « res da mm**
dere Jansn «nattf» hinder van te i*»#gte ondervinden m MJ «te eoae ex
hale of Gedeeltelijke niaoosston voorkonen, kunnen niet waahtan tot te«
vertrozsnlijkt eijn« EiJ «toeken telf naar middelen «• ' tegMMilafMi
te roorfcoaen. In E^aond en Caetricua ie men reeds Im XfJO
tot tet elftan wm diepborinjen on Mttttit trater «f te
m daarnae het land te terri««!#»»
Sit blijkt «iteMMA te p«i Van
Santpoort tot AUnar aijn reeds «en 200 r
te tuinboumroorlichtincadienst te
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WUM WW WÊg te tevteaite
cronden. Pit betreft te «OTte
t te laatste im* (mondtypen worden nog tâtt bevloe id,
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Si IM fcltfcta IM» dankbaar to sijs» vcor borloeiïn^. lÜtXBtit mw~
êm te fmttoto «tcttoa verkrs^n. Aardbeien kunnan ut nindar vttfct "Pil»
•tem« lij itfctof* puur laat ran ttvetl nt«« Eionaan^&anda aal non nog
errarinj tp motto» 4m Ml ê» tandttlSaft* Hst is mUié»Ujkt toftti
*ratar to ®®vtm» lij ê» aurdkcim it 4« gMaémtwatoaA ist te wiato» ook
•an btlang. M te «lat»» cos ton da gwate* ait* to rat tij»*
Over te tetokmte
rsn 4» mtorttoaA TOOT bloonbollen it man galnforraard door ét pro«r?n vaut professor Blauw (2)« ?tt* bolgtswaasen it mm
vttto fMtévttovttené tob «•fHMNr 5$ «1 benedsn htt Eaaivold tot Wtt#
&M varlasins van 10 m gta* f^pa&rd mtt csn opbrensutwduoti« ran «ff»
vtwp lfl£ Baatten 100 «1 heoft htt 0Nwta*to* wainie invloed tMr» IH
pa« it te* cohao1 «IhMhtliJfc m da n««rala-. Me vanuit éi prattijk
it itto bekend over to fWMtstt crondwaterstand^ 2k TiniiwwrltaA fMfft tan
wait ptil van on^ovaer 60 ca bonsden hst caaiveld te bast® resultaten (<}•
Bi évtjgt gttnteA is ^ftTm^rr^rliRnd Jukdlts is 1949 mm gitw^8Wi%ttW%iiH'4
m4M um ».
Alt bavloslon «9 dt fMNrtfMMAm uitatokond pttf it to
Ét
h«lT4gwrrfea'l»
yju|
Vater« Sij

danken tan

0» MLPMILM ia ktt Oos tan van MI land «M HM te fctt al^esean te gnyytlt «Ml étAtev M| tlkttr ßoetan l«cjen, te« daar 4» kmritontolt verjpÄattoteg van hst vatar giving it. fit «wils horieontal» verylaatsinc in
tat duinsand eohrijft non to® aan da testeur,
éi telt M te vtrtelto«
daarvan door tot Mai»
1* tâja drie te
ontwikkalen, »«1« te gMVftlto»
flMlbli hat buizôn-ertppol-cyataon tn te ondsr^ronlsa btvlotiïng»
Ml te fMPftllwvtailBf wrgon te grt»ptlt» «11» 10-20 «3 dis? tlja»
da vtvte&teff **>t ktt bavlo t ilngtwattr en t|» test ^rappels a&kt kit
w»te* dan in te feste»* KJ hst ftfaiik ra langa getpptlt« langer dan
100 % te rltï: land« jtftMrt hst MMtei dat tot land MJ te mtoiÉsp»
last to vaal m MJ êt tintes to «iii| nate* JoAJft* Ian it hat totor
ov«r to fût» tot hot buisen-^rrtl-fijotsan, Bit cystaaa it zeker gt«Mtif wann*tr hot land trg on^tlijk lift of iaAiitft MMPÉHP» ba drijven
van U«t wattr gtbruik attton
Kta naakt
ihm
.tt«y van ft»
doorlatend Katari aal met hier ta daar T-ttukken, waardoor aftoppingtn
mtlijk tijm n«t wat®r kan %i| teat T-atx^lcen te te «vtpytlt vlo«i«n «n
mm lean mm kMUM op tikt pmtatto plaata hot vater te Iwt land lat©n
t£Cdc®n. Zt «r canoes «ttov9 dan wordt te opanins ^sslotan, ia «r t» traini^ mto»» din vorùt te ^alait^ ^opend.
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Zn te tiiaate plaata «lient te «ratea nagegaan to# te
kMgtaliflgtef von
hat land ia* Sit kaia hat baat gaacMate« door te Mbi te latan watarpaauon. la*» «MtetyaMteg gaaft diract aan, «act hat toôgate punt mm tot
Mrljf te* Mm aal aan te kat aIgaœaaa hat lut te aortoa kunnaa alaan.
lift dit fmt anguaatif t»o«T» bat oleotriacke atroosmat, in» te uit te
1RÉlQMÉi afgalaid wordan» vaar te
B»rlM ral hat boat kan wte §a»
alason m mn w coad uogalijka vaskteg van te tofintltitf te
krijgaa«
V.'ordt te Mirte!» ap eon laag psst eaalagaa» tea kan can volgona te wrt
ter cosmunioaronda vatan het vatar te» «ateraSttta&te buizen naar hogara
plaataan atewnu H4 te te tot
algoaaaa eoadkopor daa hat atnlagjen van
aan alaotriach atroocmat MM» hat toagste punt. L'an diamt dit aakter ga-»
val voor pnraA te tokijkan»
Vardar blijkt uit te vatevpaavtec» hoa gcmt
ran hat land te« af ar ruggaa te tot
te teilte«
laad •f&öitaaaa ent,
Jank niet, dat watsrpasaen Mat no dis te§ vaat tot lütgate punt lift
ceker niet aitijd teaar» mzr men hat «»ate laat van teaagte
haaf t. tot
te al mmwmXm voor£ö!»rsn, dat een tuin dar tot «tja vria—tef haeft
eeœorkt, dat tot KMGRTT fttetlte ap ean «ttoal andaro plaat» ligt, AM
kt
dacht.

Im aannaai te teuf«
planta vcor te paaptaatallatia vaat^sttald, dsn
km tot hat bcrsn rm te norten worden OVOr09£J&CIi« m dient MR earst
aan te Elnd«rrat ta voldoen. Al uitvo®rlnj van te twrlag gaa«hlaêt door
verncMllend* flaute. Sit km ia «en aaa* vaklcundi^ trerk, waarbij hat
vooral aankont ap k«nii von te grondlagen la te ttafa
«aèassml* Sn«
lap« apéla» MM ggvta rol Mj te ®p ta poepen hoeveelheden water.
& te f*aatip mil fMnkaa*» dat bij ba vloeiing van ktelMi«» apart
Urgente objecten aan
water van 8-10
par uur pa*- ha laat
nodig la« Ia het te tev&MteB pamatl 'ci*ta»f aaartear ar pa* li* nindfir
Rljdslin^sa afvloollns plaata h#«ft, dan kan dit ?-Ö ** pa* uur «orten
M bij Mf croto percslon af objeoten gaat een sons naar tot ê w? pa*
uur pa* ha land. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat gMMtaliJk S uur per
atnaal wordt gaptupt m wel hij voorkeur ia te MflkttttrUAam» «atet dese
hat voorde11cat alja I« het «troca^sbrulk» Alleen ia te porioda, dat veel
wata* voor te pMM nodig ia» Mat langer «tute» gapaapt* Sit onder
broken bevloeiSn ia iMtig voor te teaarlMfetiaf
m te imi
Vit het ha^asatNikte blijkt» dat te mtmMg per ha pN^fetpar wordt,
aaamata het ta bevloeien terrain groter ia* Hot la êmmm scïcor gawanat«
m ta pat of Hammkl^ nat turan aagftlljk la# laafltlflMatta laten
voor Mtiritva huurdsrtî tMUKtaa een bevloellnjaliistallatie M^p»
Sa aanleg ira» «en pompinatallatie ia atftl kostbaar, Hwr aan eppervleùcte van 3 ha ml con af f• 2500,- rekenen. EierblJ aija dan te lactaft
m mm itipWrlai van 40 », aan pomp, tia 30 •* water per w levert,
mm aS*at*laeia Installatie «m het bouren va« een peapcafcawrtja inbegre
pen. la aaaâa§ van «•» cr«rpal- an «f tolaaMqrataaa» te'
aliaiÉiM of
«M Wv«o*rantee leiding sija hierbuiten, evenals araafcaaal te taM

a» cessie

diepborin-on gaan tat 40 » onder aa«l««14» Ba diepate gaat
82 a an te minst diepe ff e. Sa poap oet te jpoottl» aapaaitait lisvert
90 «* vata* far «a»* Eat esootata tavtealX&smH ia 13 ia aat 1 pootpazu
' 1* bestaan im« tot oppoapen van hat «»ter twee aaarten paspan» Eat
roest wordt #p te tkiM be at aan de bevloeilncevelden te gewona, niat-salfaansuieante oentrifu^aalpoa? |«teiikt« AMI ia te «taat es hat water uit
te aavtaalRia ta pompon, Kita data geheel eet water csvuld ie.
Xa Eennessrltnd etij-t het water ia te M» niat tot mm kit maaiveld,
tot fcaat teajrteo*
niet tot te te
poep* UtaiJIa I« het evenwel Mgrt&jle
m te paap an aanauigbaia nat taxvtfala#lat vol ta «lata« net water,
waarna te p«sp km aariislaan. Hetzelfde effect **ordt bereüit door wit aan
handpaapja eerst te laakt uit te vateipavp an MHHl^Kia weg ta poppen»
Mtet tot water ala ftvalf
*• laiktwtannlaf Nitr ia te tata

tutijgt» 4»t it poap Eich wser la hot watar b«vindt,
Mijft hst watar to de nortonbais te Im« of haat «r nt het dieptea®« M»r WviB|
coot mqm #ffl sftÉMS t^Milig Mi#»
nen boven A» nortonbui« een put gMWM en hierin «en
plaatoen, «»UM hot xratar SMUT hst grondop?«rvlak twrihmgt* Hiervan
«ij» §»sis reeultaten e®zien. He diepste kelder is nonenteel %$ m* 9m
km mm MMt sslfssasiiiftiiÉs perspomp gebruiken, «»te to staat is
korte tiJA luoht te tuigen. 1st rendement van issi
ligt eohter la^or te van de centrifugaal pomp. Het renienent wordt
lager naarmate luit watsr dieper wogceponpt moet worden.
de centrifu^aalponp enige persende wsrkin# heeft, ia deze M|
groter. De celfaanauicer
laag punt het wta* vi»
Hag naar het tesgsts runt te
TST—S tou deze persleiding ga*
bruikt kunnen «»rte voor besprosilnsedoeleindan, bijv. m het taaien
paen. Ü| gsusais bevlosilng blijft het Inwta laagje van li gv«ii& n.l.
toch altijl droos.
Ea h»t slaan van A» poap volgt Ai aanleg van tot bevloeiln£S87steea.
lij do creppelbevloeilns it MM helling van list land van tf m per 100 a
idaaal. % dese wijte heeft nen een creppelbevloeiLn^ ven wsl 400 at lsa§
net gttsAs resultaten. St bevloeiln^ op vSA land is reeds aan^ceven. Bij
Al creppelbevloeiln- op eterk hellend lsa& moet net
lt ondat anders het mfsj? veel te
Mit alle norssrgta zijn nos verschillende tsgstmllss* wplljkp MLjv»i
im és nortonbuis, ast daarnee gepaard gaand» verzanding
F WST VMBLAÉSVLAG TSI FTL |M9NYMITLIT TMGSSSLGS ftMNHftf

iS tffgy
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b#gtfa&r

Mit het
ran water. Onder és duinen M§t MM croo {t
dat siti loven «out water kviiit« 9ssv 1st
ter mm het •9s4(Vs<t«»MWf<siY wordt Üt kleiner. Zout
•tata i» mm ml water. 1st gevaar is tal ook nisi
tenslotte tout water gaan geven. Hieruit vol^t, dat és

werd cevraajd sf er wmw het ssals£g*fi tsi een noaritiïpwp
nog suoeidis wordt verstrekt# m cultuur Technische £isnsf§ Hierover gs—
*—éHsigli «1st mede te itlsit» dat Alt sist tal pmAtoin* 2* Stiohtins
voor és UmBb&m tracht hierin ists to bereiken. Vsls tuiniers tou den er

I

ortrgzcn m tak

eon penp ta latoa I1>MI(
indi«n se naar do boochllücin^ Mitai iMm teiJfM
mr da no die» fte»»
ciSn. AI« eavols van da slechte oogsten van da laatato paar Jaren i« tan
financial« draagkracht teruglopen en dit kan ym jur tot Jaar argsr
vordan. B» Eij:cstulnbouwoorlichtin£sdl®n»t tracht ook
ruik» n onsen
een cradiêtooselijkhald to scheppen.
PRAAT 'TOL
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Tonilott» noat TMMU wordan, dat er to 1952 MM crott bavloelln-sproaf aanvangt. lias praotijlcprocft welke van
la §»o*pfe»
BiMttii aal la «anemrerkin^ Mi da tuinbouTvoorllchtin^dlanat fanon»
wordan* te rullen 8 objaotan *ijnf alk objeot la drievoud ni «m fVMtte»
TB® ty 5 * $ lift«
Mmml cr«ppelbovlo«Hnc ad« ondarcronda« bevloeiln^ rullen vordan toee*p»»t M| watarstanden van 50, 60 an 70 ca ondar naaiveld. Verdor can b«~
r«s«ninssobJ#ot mat mm ^terstand van €§ m m «en «||wl cet fMMPill»»
vloailn-, waarvoor hat watar VMIPNVI Trordt door a®n bonzlnono tor, ww*

^ IM vard »MITE ia vorzoutlng door WRIMFIÂSF ondar (IM aan^o^a von.
AUcrlit routen rrorden door hat epatij^nia ggm<êm%m mm wmm boven pMfl
tij nocnen «ruif aton, chloriden, ailik a tan, nitraten m fosfaten m «il 4ft
calclusv»,
iiatriua-j
«u *Tt*r»iidaarvan (3 •» 4h
Hiervan treedt vooral het oalciuEsulfaat op Al voorcrond. Kaast het opstlj^ande grondwater lij« Al ballaatzouten van A» nestatoffen voor ét top»
routing van Mastf»
la var soutins ven hat boeeenv- en poldamter wordt a poe iaal AMY keu
kenzout («atrluschlorlAa) veroortaakt. MM F« TOT ar alleen mm «PM»
hoo éiN var zou tins ontataat {})» Ai varsoutin» U hat eivols vani
I« 1st door 4a dieper« ondergrond naar binnen
van WMMitar (na
tuurlijke M)»
2. SIT ataada ?»rte Maar binnendrin^n van te
Ê> uitmondingen
ven At benadanrivieren,
3« Alt naar binnen koaaâ ven grota hoeveelheden aaawatar door sluUan«
4« iH erahoog kosen van grote hoeveelheden tout w*l» mit 4a diep« ondarCTond ia gasbronnon m nortonputten (kunst-satire tall)»

ca giaacuiturea# mm vera •MtgBjpivMf cat d« vsx^outm^; tuf verctro»
gin^ door good cietmtsT
km wrneêmm T«rd»x vragen d» cairassan
va el ci«tTatar, üaar ïmtÊemmm* mm «ohadtlijk« invloa d hssf t op m
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e.
eroei ter timnitt kaa witer *at ©en hoos icsutensout^ohalt# niât voor
tev*a#»MMê»
doelelndôn gatomikt werte». Over A» aiaa», dia mm mm
giatwatar aaat atellen, la Ma ftaâ celïifornaard door te proeven, dl«
àiaiwver teer tot
Proafstation voor da Ornante»» en Fruitteelt onder
61M p»Ma aijtt« Acht9raenvol£^na sullen vcrsohillenla prosven teaproken vordan.
Eén van da aarata prooren wird gmmmm nat witte tnjera, rariStait
Snowatorn (i)# 9» nadelig® invload van
dat kcukensout bevat,
blijkt duidelijk mit fata 3« fia anjers in te potten, dia gegoten warden
eet water, dat 0,5 gm» keukenzout »ar liter lernte, gnmtêm heal gmê»
Im§m m water, ist 1 graa keukenzout per liter bovatte, dan jpr»tii§a
te planten lat« ijler op. De «tongele waren wat dunner. Wae mf neer
«•at t09^3V09cd, tal bleelc te ffpmt ateate «inter ta lijs» B» anjer»,
die §a§ate» werden »at water, dat 4 gem keukenzout por Uttt bevatte,
atierven echter niat af* lit waa wal staxiBFNrii§t daar tat toch ia te
praotijk wal vooreskonen is, dat enjera door 4Sn kat* ta gieten cet août
water flafM afatorven. lij te fi®af werd echter het «star niet over te
gamoten, terwijl dit ia te praatljk val gebeurd*. Eet ge
was aalf aoheen du« bijzonder g&v—lig ta «ij» voor het coûte wator.
talk belang te bloaaentaalt hij gmê cietwatsr feaaft, blijkt vel ait
het fait, dat te praktijk te «ajar» als hat stet «rrealig beschouwt.
Mm te fcwA van te te te
practijk teer bloenentölere typi— ervwriac»
werden de mlgaai» planten, n.l. naar tem §av©ali^$»ii voor kaukanstmtf
aie volet ingedeeld (|)s neeit §§*®alig« varens, begonia*a, Jons» rozen
m teàllA*«| Mtlf gmaUct aaringen «a outer« rozenstruikenj cinder
Cevoeligi chryaantenj minst eevoeligi anjer«. Earincen kunnen ciaachian
te tar tot te itaaat puUp prekend worden» lortensi&*a en yin
,
kunnen als matig gevoeli^; boachouwd worden.
Kat het Mf «9 te §pp»ali§ate
wordt ar ta A&lsneer naar eeatreef d, het keukenaiitt§»i»lte van hat boeseosrater beneden ©»199 graa
per liter te houden.
9mm* eiJn teer 0mmtàg
keukenzout. l&j een proef cet te vartl»
tait Dubbele Vitt» Zonder 2raad «mi ar direct m kat cpkonon al aen verechil ia «MldnitoMi (foto 4}* Ca bonen, üa het »Mte sout kr»cen,
etierven vroectijdi^ af* Begieten net mter, *»t 1 f^raa keukeniout per
lita* bavatte, eaf een ©ftwiigetraAwttie van ontvaar |1|S* Eet aan m
finder ia ftft&itUJfc te
zien 09 «»te 5 (8).
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oi.tan no nul 2 z nor*aal i z normaal
0 ( «out 9.64
*.85
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o,5 ( *>«• «.39
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4.55
1 mout 6.76 8.37
4.47
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7.26
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Foto 10
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Sa foto's $, 7, C, 9 on 10 §eve» mm «versieht ran drie prmwm mt
da tMml Alisa Cr«!« (9 m 19).
Hj te cerate preef rerd hetzelfde gieteoheaa toegepast «2« bij da bonenproaf. Gedurende èt groei viel bat op, dat te kopj-on rm te vrachten
van de groapea 4 <a 5 «t hard^rrosn uitMfeiu Da tefpeit van 4« planten van
tes« greep«» Mapi vooral bij Mmft#t wmm weer ßlap, Se planten van
f*»ep 5 bleven wil iet» kleiner dan te planten m g*o«p 1, MM M viel
heleisaal niet erg op» zoals te zien is op foto £• lit was dus een groot
verschil ©et de bonenproef# lij te'©ogst trad er echter «el een daitelijls
versahil op, soale te sien ie op foto ?•
Gieten net water, dat 1 GM keukenzout per liter bevatte» gaf MM ®p»
teMSrtvenfcriMla«
van 2$& Bise afnaae werd vooral veroorzaakt door tort
feit« tot er wei»if grote toaaten geplukt werden» £»tonaten waren Met
•MRT aanwezig» Eet aantal A«-toaaten was tot «eer weiais terugslopen# Het
fwiefet an C-tomaten waa ongeveer gelijc gebleven, terwijl het gevlekt
mm ®§-t®B»te» toe^enoaen was. Qr©«p 5 pif een •ytonfetnéMtli» fut 54$*
Eoe Mer eout werd gegev«», tee kleiner tewten e»plukt werden»
MJ de eerete prtef wert er MSMM »et betaftlfte cietrater ee^otsn.
Sit koet ia êi praetijc ainêer raak veer« Ea&ron werd bij 4e tweede proef s
wisselend gegoten net leidinsvater m »et w&ter, dat 2 pi keukenzout
per liter bevatte»
Foto S laat U êe planten ea eptamgste» van è» tweede proef sien. Elj
te pMfi waarbij er vaat' Ae vijf keer gieten slechts eer^aal cet tout «ft»
"tor wert §«§#ot«af waé mm
vn ongeveer SI* «MM»
«tikteeri t.o.v. de g»epf die Matin ail leMiacnter w»»4 feiten» Be
^roep, waarbij er rm ie drie keer gieten eemaal met «out water cegoten
werd, gs#f e«àter eleeàte «en oocatreductie van «pM? IC/.» MJ continu
gieten set zout inter tras er eest oogstreductie van oneereer 4ÜÈ* foto f
leest tien, dat él vruchtcrootte bij nvt gfcrtmta* ook bij daae proef
sterk
Bij ^ derde proef werd êe invloed van te iMMrv««lheli gietwater na^e—
Caan« lese proef wert i^m to betonnen bakken, lut gietsoheœa en te
«pteei»g»te» zijn venei* «f foto 10» Se hoogste opbrengsten werden veiw
kieken bij veel gieten» ITonaai gieten leverte wear neer ep te vatafttf
Cis ten. «en *f«ljkia| mis echter veel ci« ten net letAUgister« Hierbij
ward een lagere opbrengst ndtarefM dan bij norna&l gieten Hit leidingwa
ter. Ock een lagere iyte«N«t te bij veel gieten wl irater, dat 0»5 crsn
keriwHMt per liter bevatte# Sij te «utere fMtpn waren Mj dezelfde
Cie tho«vee lhe don te «ptoreBcetn bij neer tou t, evonal s bij te eitÉBMl proe
ven, et®eda veer le*e*«
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Druif (gemiddeld troagewicht in g).
Ru

Gieten

normaal 2 z normaal t x normaal
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Druif (8noeihout in g per boom).
Raa
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normaal 2 x normaal À x nonaaal

Black Alicante 0 g zout

908

1398

292

2 g zout

321

953

151

0 g zout

970

155«

391

2 g zout

376

792

349

Frankenthaler

fbto 13

3ÄJ wolnis cis tan droosda te grond uit, todat ê» concentratia wm hot
bodanraafct «te«§» Bij nomaal giste» lekt« •* WTETF of §MH tratsr uit
te toteman
Mktem* li| voal gisten waa s* reel latenter, dat tot cToot•te fatesite vn het
août afroarda. te lekt® sr Mj Tül
platan MJ te splspaatte Eoutconcentratla» ran hat glatwater ondar uit 4»
bakken vatar nl rasp. on^ovaar 0,3| 1,21 t»0 «ft 3§5 graa keukenzout par
llUr* Ook hij gletan nat laldln^watar lakta ar te voortdurend zout m*»
ter ondar mit da bakken. Elarblj dlant bedacht ta wtrte», dat het l#4->
dln^atar ook mm baatJa keukenzout baratte, % bepaling hlerran Uiilé»
n«««Mr 0,lt fana keukenzout per liter «h
Grondonderzoek m afloop ra te
proof gaf te volgonda reeultatem

& te bak^encrond «M een ksukensoutgohalto van 0,020 toelaatbaar te
mh%ÊÊu Eet rochtgehalta vu te g*a*A la hierbij echter M«r Wn>|rljk»
Cenoead ywtaatafl» jpriM* voor een gesilddeld vochtgehalte. Eet gaat «tt»»
eindelijk «• te concentraties t» hat bodearocht. Droogt te bo daa ult9
dan warte« tets concsntratioe te hoog. rorit te g«»4 eteeda GOad voch
tig gehouden, teat kan mm ingar koukanzoutpercenta^a toelaatbaar faaekt
worden.
li Ifjé trerd mt een klein proefje opgezet met te tenif
Croa Colaan la
lMkhaai (Xl)> Si» voor 1st gietachenia f#to 11. fiM# Juni WMfteai
te mm$mels» booopjea begoten »et Mit water, 1» groei van «Us boœpja»
mm aitstokend. Tot ImA te het
ma sr valais versohll tussen te
itr«*» groepen te bespeuren. Alleen mmmm te intemodiBn blj Bear cout
karte*, Eij het uitlopen 1» het voorjaar l9|f trad «r sehter te« te Bear
verschil «p, Croap 1 en 2 liepen nomaal uit. Bij groep 3 was dit aafefti»
*14 groep 4 MM» elecht m croep 5 liep |» het §aiasl MM «it*
9«tM andere proeven art IniVM «arten genonsn mat te vaiiMtita
Elack Alicante m Franlzenthaler (It M !))• M bij teze proeven mté
te laalart van te temallwid
flrtarttv na^î-aan. EiJ te ttMk
AHaaate
werden er 7 trotss» par boom gelaten, bij te rvankaatiiale» S» fia fH»1«
lt «a 13 geven een overzicht VA» HST gsaldteld trosgtraricht M te twmil»
ha id cnositovt per tas* voor te |pnp*§ begoten sat lslâifwater m bo—
go tan nat aate*9 dat t grara kaukensout par lite* fcovatte.

lij 4« pro«f not Black Alicante ward genotesrd, dat lij bat
vaal keukenzout en wtiaig wator hot blad donkarter m kl#insr bleek
t« mxê&m lij vaal cout mm hot blad gebobbeld, tarwijl »r veal bruina
optradon» Ai troasan worden lij TMI MIT klein m eear FT TOO
Dat mm vooral duidolijk te sim lij do ggmm®$ dia wtliiif warden
&• kltur te* bosson to onrijpe tooatand m MJ tes«
groepen
dofgroan. I» groepen» dia v»al gBfrtm wordan, haden mn trossen m te baason waren croot,
©8k hier gaf real fialM te beat« ra»ultat®n, teiurijl wolnig ciatan
te
eleohtata rosultaton gtf• Poor toavoo^oa van «Mit ward rooral te
*•»
gotatieve croai
lij vaal
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ZOUTGEHALTEN VAN DELFLANDS BOEZEM

T»U 16.

18*

tan gtmlgê heeft, dat da vrtktopuM door te boon taalt, kunnen r* mtt
hat boven3taanda concluderan, dat dio gMMpan, waarvan te bonen is staat
warsn hot noeste vocht op to aaaan, bot hoogste percenta^» IM vertoontea*
lit te vrnkt hetreft, coat ms bij te Fran!centh?Jler tea voorzichtigar ftijm Mt luit pm ma veel giatwmtar, dan bij do Blaok 1lisant*. li
ve^statisvB ontwikkeling «ordt ar echter ataxie door bewrderd.
9» foto's 14 m 15 pm oen beeld te
do pw»«
tijk» Da foto1a si|» half Boptenber 1949 genomen. üosin Juli van dat
J«AT vim te druiven, Black AHornta, faffttwi mot water, dat MftMMHr
IS
keukenzout por lit«» ba vatte. 9» trosaen bloven piü Hit «nkete vote team»
Eet MM rerd pool en viol af.
Ou te schads ta b^^rotsn, dia hot keukenzout ia het ftetmtwr ia te
praotijk veroortaikt, dient mm gê$a£9mmmé te sl> ovor te plaatse
lijke kaukanzoutsehaltan van hot boe zon- M poldorratar. Paar Ait gehal
te nat te tijA Btarkvariöort, dient w het boezem- en roldorwatsr rofa&aatif ta MteMte*
district regolnatig op hot keukenzoutcehalte onderzocht (14)« t§ te ta*a
16, ft m 22 gm» éêrx van te vtteli^M waarnonin^on te te
JatMl 1947»
1948 « 1949.
Si 1949 texte
«M te klaafct, dat te taust« te wrnA {^»vallen kenne
lijk Geleden haddon im het Mit* *at eowas bloef eons ten acht* te
crooi on te #FTE«B§I»t «M beneden norcaal. Doch ook te te
#•»
vallen, waarbij te teak«« §Mit direot aanwijsbare eoçstvorninàérins mm
mljm ^nt te
is te scîiaii grotmr te hij rsssoaftt* Proofondorvindelijk it n.l. gebleken, dat am %i| aan normaal cswas im verschil
te «vftmgrt tot 10 à 15,» op luit oog niet kan taarnsaen, Alleen tear
Ramskeurig we^on on aftast kunnen tes«' verschillen te Mflrt wortea c^oonetateerd. Sa saslaktWa of atüte schade aan verhinderde opbrangat, als
Cevols van kat ta routa ci®twater, te dan «ik voel eroter, dan man bij
oen oppervlakkige waarnacins kaa constateren.
£x te gaMatea van tet ZaiA-Eollaads GlaaAtetrtet« vaar te m«toaste»»
trat ie m het eietwatar te 1949 te hooff te CMRMNPI (boven 0,5 grsa par
liter), warte* mm» Aaa 4«000«000 rason warfhalt ait toaartan botaalA (lf).
Eau oogst «ta • fcg teaetea par ma te »an aonaal gasidtelte voor daza

geladen. An A» hsnd van deze gsfsmms km tXlêm «1 voor ê» onzichtTmm sAsâs wm 10£ aan "rorsinierda «ptesafsts» tensevolg« ran tot mi»
ts |Utnt«ri ean iNMtesf van f« 1« 320»000»- %»rekend wrd#n.
Bij éi sswrts tc=atcnproer gaf b« rie ten nat water, dat 0,5 |Mi keuTCMML psr liter bsvatt® reeds «MM
van \% t.s.v.
gieten net IsiAingvstsr« Hat bcvenganoesde percentage van 10^ ia du» val
ean 4» ze#r Isft kant#
Sm veel gsbssigis natealt van stssktSMftiit 1» ê» «nijboon, ssn anksla Daal vNriMi Mie f«»l princeisabonen voor »sti»slt friHmtkt* ÜM nate«lts» ai^B in 1949 Vüf vela kwekers ten grote tsleuratalling gawordsn. Ta*
on^evosr 100*000 renen nat nateelt kaabonan ia 20 - 100^ mislukt als gavols ran hot aouto giatrator. Een nornal« «Sftt voor
is 1§5 % p»r raaru Saasa m es» sotuute van J0fî esn, dan kan mm Nteft»-»
toArsg van f» 5S«OOOt* berekend worden»
Ook kropsla is con
Mtawlt» vooral v#t het ylcMc |l«s
al» nateelt van koakorraers en ook wol als nataslt mm stooktoraatan in
fest warenhuis. Kropsla is zear gsvtslig voor kriksnzout ia het gietrater.
Ala 4* mtMaMstnUi van Ai ffmA ts hoog wordt, gaat it Aft randen.
Garanda «la is voor As taaist
praotisch waardeloos. Tan ds ongeveer
150*000 ranen natsslt kropsla ia 1949 waren ongeveer 40.000 ramen stark
(M0) garand sn van WfltvtMr 10.000 rsssn vas 25# van de product!® stark
gerand. Ss bolangrijlcsto fsstsr, naardoor ds sis is p» randen, is ga*
legen ia het fsit, ést ês testers
niet «ver goed ^ietvater konden beschikken. Ms gavolg van Ait gahr«k km goad giatvatcr ging Mi oogat van
4J®*§0® kroppen ala vsrloran, hetgeen ssn schadsbedrac van ongeveer
f« 45*000»- totsksst*
In 1949 UWÉ». U het 2uiMsll«Mis Clasdistrict ongeveer 500 ha drui
ven endsr glas gotoeld, in
waar ds soutMBMBlMtit van Ml
giatuater ysfslastif min «f naar ta hoog «MI (hoven %f grsa par litssr)«
Ean nornaal gemiddelds #«§«t van duiven is 23«000 kg f*r ha. lij ean
WfrtiiÉistis van W$ laat zich een zout ach ada van f» 1.250.000,- bareken#n.
ra schada beporkta «ich Bstswrlijk niet tot bovengenoemds gswasssïu
Van verschillends anders teelten werd mm sishtfcsm achada gerapporteerd.
Hierbij dient Ma ts belanken, ist te stills s«tats niat «MI «wrtt WMHN»
fsasssHU Wij noocen blosakool, andijvie sa aardbei, slis van da kouds
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grond. Zear real ran tew plan-tsn «ij» teov droost® nltUM» daar §MM
«M€ giateate* la ê» sloten beschikbaar was. •«fte® MM V» FITMIT'a»
Mparaso», rozen» anjers, cbxy«anten MI potplanten.
Ook warft, ar van ywraik M pruita schade gerapporteerd. Het gewas mm
pmÜE an prwln mwé regalaatis eet tchoon water doorgespoten, ter voorkoisin^j m teatrijtiitg
wm epint. Spuit oen met «out water a? fiat blad,
êm verdampt bet water, doch te toutkrlatalletjas blijren tp lat blad ach
ter «a veroorzaken brandplekken «9 te bladeren. Ce ze bladverbrandirvi rent
te assiailatie, waardoor da wivakteft te klein blijvon af te knopaanleg
voor het vtlfamd jaar wordt verzwakt» Zeer veel kwelcers durfden dan tilt
tea bonen aiat door te «iKltM» Zij, die tot er toch «9 f«MMgi hebben,
cf zich ia «Ik geval slit ap te hoogte hadden gasteld van te MtWMi*
tratie van het ftetoetar» kregen vaak ernstig bladverbranding ap 1MB
vruchtboaan#
BuH te direote achate is er MIS een teil»»te
achade. Van te iaifr»
reote eew-seenschade dient te te aarate plaats wrsaM te worden het ach
terwege latest van wtor» of nateelten an dat towel onder het staands als
onder het flutte site» Beducht mr.te ernstige gevolgen van tot tout«
Ctefewte*» als bijv. tot vantes van kropsla en «UM*» worden teat vte?
Ai
taer balanrTijke teelten te voel pevallen achtarwej« galaten«
Zij, die In kassen wol eet het witte water hebben natgoeaakt, ©stet tij
tat elke prijs te teelt van ela of müjvia aiat wilden cissen, lli»i
het prate rieioo, dat tes» gewassen vaarjaar l$y> wan slecht# kwaliteit
•Min» sija. Van te «temt voorteelt wan «Ia werd êm ook in ankelt» pral
len amatisa eoutachade gornald, naar bij te andijvie wae te achate vrij
alsaoean, mate âoor te naigtefg tót gws» ta vroes uit te idUnrtHi (li)*
Een andere indirecte achatepoat werd gevornd door te koste«# die mm
üg waren on al het m% dat wit het §teti«ate# te te taiii® word Gebracht,
door Mitel van doorajaalaa «Wir ait te grond ta verrijde ren. & noxnale
©sratandlgheten heeft men twea dagen werk oa de grond van een warenhui«
van im raamt doornat te apvltaa, zodat te gwnt weer voldoend® vochtig
ia *wf te wl^ê» taalt» Za te bodea door hat smite ffietwatar nrtUlf
dan w»t ms nos
twaa da^en extra giaten «at bet temt «af te apoalaiw
ÜHr het axtra doorspoelen te het Zuid-ïlollcnds fflaaijateiat te
1949 te»
jfl)
4.000.COC ratsen warenhuis en 5*000.000 s* a»rra lean eodoente aait extra
«ilfiKV» van f» 140.000,- berekend worden.

I%
tût to tail*»«*»
BOhada kan Ma o*k «tams» to koaten van ItitlpiiiAflNlen @ts to echada van krt touts giftwater te ont-aan» Ai« codanig kunnen
wij noemen, hst naken uw r*£j«iputten ca kot hsnalwatar vi* to kassen
•p te vsafsa sa toaaasto ta gist«»§ het slaan van
M over
zuiver gietwatar ta ^ss«hlMi8iii het halen van ftataata* uit san gebied,
waar het mts* b@| raivsr Is en het aansluiten van to gietinatallatie ®p
4» watorleidin^. & 1949 fatomlktSM aafvvsav 40 Mtftjwm IciüifraWf
ê» gemiddelde kosten waren aaaavMV f. 50Qf- per bedrijf. Eet ilun van
90 ncrtonponpen cal on^aveer f • 3J»000|- gokost hebben.
Boven^noende echadapoaten MJ elkaar verte^oncroordigen een bedrag
van i^fVMf f« 3*000«000»- • Samenvattend kunnen we tsggs«» dat dit !»•
tong slechte ean inimk «Mit over d» geleden verliezan. Ir eijn slechts
to apgHMMaa to aabate door sogsttorviiii, veroorzaakt aan iter cmnmm»
to astra koeten m het not het glataats* Im to
^brachte eout weer
mit ts »poelen «a to cimt» voor het vtextelJfMi van aaat gietwater
leidingwater m nortonpoapen»
\ .

% Coœ&ssis inzake het Mtttftlwlt* der boezem- sn polderwateren van
XtavMaUaaA gaf to lût «an ta*ak*Nl*i rm lat uniMl TO to MMIP»
Mag IM WmrifS@2l§mAm Vbav to gtrnMixùtmm «wâ tot fvaatata Mm* ta»
rekond (7). SiJ daze berekening werd uitgegaan van to
brutospteaagstsa p« ha ^«i| crosata» f# 17»000,-f bloenon f. 30.000,- m
fruit f* 17.000,-. StJ frtnlk van MMt gietwater ward to flaatagata
schade of \% gtatal«* «»t dit iNMttaatafa bereîcant Een to volgend» scha»debedracon per tel groenten f« 2i}90»>| bloenen f» 4*500,- M fuit
f*
IMUTES bedraden, MI MR to ^aiXiiS TAPI to blijven werden af
gerond tot raap. f, SOOOf, f, 4000,- m f. 2000,-. Irl to glasoppervlakte to Koord-Eolland, n«l« cttoenten 1)0 ha, bloesea l$Q ha m fruit JO ka»
te men to doende hot voordeel m ontziltin^ berekenen.
Br «nw §§M»êm$ waar pM zoutechade «ytoal* te is het fcstksnsout*»
gehalte van 1st boe zenwat ©r to to ©ogsviag van âalsossr neeatal ongeveer
§»tp graa PAR lit»! hatten te danken is MM to êmw het I»I|HMIMI
schap Bijnland genonsn naatregelen ter varvwwiiig van hat boasen^rater.
Ken kan aldus ge«n boroksninj tyMttoR voor to fdlatoit echade door to
•ttato per ha ta vernenicvuldicQn net tot aantal 1« glaatuinbouw| echter
«li het vasrtoal van ontziltin-, daar tot onverschillig is «f Ait voor
deel
verkregen is sf niet•
rer Jaar krijjt nen to aalgaaia schade po a tam groenten f* 100,000,-1
bloenen f» ÊOO.OOO,- « fruit f « 60.000,-, een tataa! bedra» van engs*
•eer f. 1.000.000,-.

toalaatb&ra »outoonoantratlaa
In prooantan Tan da luchtdroga grond.
Humuagahalta

Kaukanzout

Oloaireat

5
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0.025
0.035
0.045
0.055
0.065
0.075

0.25
0.35
0.45
0.55
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0.75

35

0.085

0.85

40

0.095

0.95

Tat« IT»

M•
1mr hot vela grondonderzoek van het
voor te Openten
en fralitNlt onder @1«% M*«1 van crontoonaters van proeven «1« mit te
praotijk, i« IM goed eelnforcieerd over éi naxinaal toelaatbare zoutconcentratiea in te crond. teal« boven werd aangosaven, «ij» te bepaling van
te totale aoutconcentratie (glo«lr*«t) #* te fctft&laff van het keukenzout
w ML«*»
Po oaxinaal toelaatbare eoutooncentratiea hebben een nauw Terband met
k*t hkamafahalte» «Mis m f®t® 17 is to IIm. Of i» f«t» «tut alNMim»
lljk fiailAt dat ê» gehalten «ij» uitgedrukt te procenten van te luchtteege gsml» 2* gehalten »ijs uitgedrukt ia procenten van te MJ 105° e.
gedroosde grond.
li flaut heeft te naken met te mmtmmmmtimMm ia het MamMM«
Daar te veengronden ia natuurlijke toeatand veel mer water bevatten êm
minis hunusbevattende Mai*» of kleigronden, is het verschil in te Mit»
grenzen bij verschillend humagehalte veiklaarba&r» 9» grenzen gelden voor
Van tea JM| (17) rtmàf dat bomm elechts 0») cran keukenzout per li
ter MNVMM to»**
Tw tuinbouvrgewasaen wmd MJ tüM
i
I grsa keukenzout per lite* bodeavocht* Deze grenzen zullen «ai te h«Mi
m
MkmvMitMlA wpÜM «Ulli Mi die
het tmMtMmu
Van den Berg verneldda het huausgehalte van te Gronden niet, swr .»M
kan daarvoor jf» aanneaen» ffaaldsri jk gMft hiervoor «m «m%mi van
0»t5 fraa per kg grond. IM g«diteli vochtgehalte van te grond van 23»
geeft een keukenzoutconcentratie m het liilwmkt van pRMiM 1 «mm
per lil», te« dezelfde grens al« van fm êm Mw§* S» hat vpsktgefcalt»
van te ftmA groter» dan êmàt te MMratratl* van lût totemdit«
Bij
Mia vochtgehalte van âlVl $ daalt te MStMftfmti* im kit boven behandel
de *M>jrfaMl4 tot Of 5 {ftm per iito## Volgen« Van ten Berg kunnen «y tat
due bonen getaeld worden.
Si verband wil te
(gloeireat) lint Mi MJ «tlMik vim
kunstMMt onder glas te letten «y het (te) flriMltoCO m Ml (te) voe
dende bestanddeel(en) in te betreffende fametoast«
Veel neatstoffen be
vatten
t »«t gouteni
&§ zout concentrâtie van te fVPnA v*T^iftg^n»
Yarter is het voor te vmmmttmg van %alaii§ «aet *«lke wmkMtaftdéilit
het voedende bestanddeel tot Mit gebonden is»
Zwavelzure arœoniak bevat ongeveer ftft sulfaat. Arnioniuianitraat, dat
®»t MKRpil 'tot kalksrssonsalpeter «Kr&t *»«w§sfctf t*v*t teaswrtsfm
geen

1?.

Superfosfaat bevat endorser §t^» calciumsulfaat» Dubfcaleuperfosfaat
Wrat dit ballaatawit niet»
Ealizout bevat ongtr—x 4& chloor» hét echadalijka beatanddael van
hat keukenzout. Znmten kali bevat onjaveer 55^ m hat vaal cinder
•«hatelijke sulfaat, terwijl kaliaalpatar la hat gahaal e«en achadalijka
bestanddelen bavat.
te aan indruk van da vorsoutin^ door baaeatins to gaven, w»rdt een *#•
kamroorbaald gip«« Tordt par vierkanta roa 1 kf lulisMt §•§••<•&§ dan
ia hiervan ontvaar 45^ chloor, hatgaan overaatócoat ast T# keukenzout#
Ueont MI hat cowicht van da dro^a «tof m aan vierkanta roa IMWVMV
et 4000 kf aan, dan Mg tes« grond bij ©an humiagahalta van yf> tnaxinaal
alechta 1 kg knkaMMt bevatten. Eoor 1 kf kali zout pir vierkanta mm
ta gmmk9 baraikt con te bijna hat caxixaal toelaatbare kaukenaoutcohalta ala te grond voor dt ftft la hat gahaal geen keukensout Wntti» Eavatta ét grond raeda te caxiraale ho3Voalhaid kwtaant, dan rwiorlj^t
«m aan c«halta, dat bijna hat dubbele ia vsn tot toal&atbara.
Ook not rotte no«t kan mm mm aaatmienlijke hotmlteli keukanzout in
te crond brennen, Botte m«t haait Ma gloairast tot ml 4&art aan kaukanzoutcohalte van 25 tot $0$ van te eloeireat. Stattest betit aan #§•!*»
rast tot «il fîiS, ook cat aan keukenzoutgehalte van ff tot 50£ ran te
|U»imt.
MJ Mm gift «Ott« mmt vi« » kf pa* vterimste *m geeft «aan onc*vaor yo Mg imgê «tof» «alk« la hat ongunstigste peval dus 1 kg kaufcra»
eout barrat» Ut ia mgvr—r teaélfte
Mirwlfctl* als n|J voor aan gift
TOW 1 kg kalisout barakanten«
li Masicï kant um mg hat MMftfMt&Mm van te teggor
mit te !»•%*
eindarplas, te i«|« Aalsnaoraa colm. leza baggnr wordt gebruikt voor potGrond, hat «§|M0NI IM sIûzqts ra hat twrwNMi van LEMMH« S# b*v*t ech
ter «»1 tot l£ keukenzout» lit tomwNr voor het
ala pst^puaA en
hat varvarsan van kasgrond kan Mhtar worden ondervangen door voor te Hi»*
to» ta baç-eren » te taggMr bui ton uit to e praiden. Bona worden er te
«elfMte sôsar Mg earat ohrTsanten ap giàwfcl alvorena te baggar ondar
ßlaa wordt
bracht.
tek te WIIEIEEEXSM*4 *•» *••!> wtapkmtM* %» to MT* St HMMNN*
grond w»*it grtmlkt «MNT yHgnaà un laarteni«4« m mäe. mr tet «jk»->

Verdamping van een tomatenplant in grammen.
11 - 20 Hei
20 - 30 Mei

1945
8670

30 Uei - 10 Juni

12480

10 - 20 Juni

10310

20 - 30 Juni

13610

30 Juni - 10 Juli

11040

10 - 20 Juli

12000

20 - 30 Juli

6860

30 Juli - 10 Augustus

9510

10 - 15 Augustus

2310
88735

Foto 18.

It«
torn «a*4 vaate aangegeven» dat te vardaBpliig ««ter glaa gmt i«« Of
bot Fraafatat&aa VP#* to OmHmtw» «tt ïralttaalt enter Claa la tea» proaven te «a»d«Mptef van verschillend« ywiiiu nagegaan«
Foto li gaaf't da vordaniplnj van «m taaataaplaat pa* daoadan. ^ la la
totaal Mina f0 lit« wat«* «a»te*pt« ïevandien Mat het giaatata teal «M
het gavlebt van 3910 ppm aa& plaat as vruchten ook MJ da «ataraiittrak»
kteg im da gw&A opcotold «trdaa»
113 45 tomatenplanten per vierkante JWMI ÎE®8I% BMMI
lWtf"*®!®®'%ÄÄBWl^
pzmf op mm ta vardaapen hoeveelheid «ata» mm wywir 4
pw *®a|
dat la M» tratarlaa^ van on^svssr J® ca. Sit la daa da verdamping door
da bavaa*randaa delen VMt it plant. EierhiJ korst dan mê§ te verdasping,
*te «M da wanlflkte wm te «SM* planta baaft« Sa total» verdanping
kunnen «a «tl op 6 w? per MI schatten (11) 9 tea een «atarlaaf van 4$ cn.
ftorit aam darialljka hoeveelheid wato» »lat §•§•*•% te» «tat MtteÉtai»
lljkaxvlja watar aaa#aiaard ante daar feat apatijgenda grondwater« teaft
Mi dia hoer*alba ld v«l, dan heeft «r te kat geheel nog gaan uitspoeling
plaats« Bevat het ciotrater 1 grera kaakanaaat pa» Uto»f dan brengt eea
aldus ê kf kaakanaattt per m te da «Mi» la te teelt moet te fNaâ êm
ook mltfMpMlâ rordon.
Sast om nos M ta enta« xvelke hoeveelheden apaalatta» noeiis alte Mi
«araanta f^onden uit ta apa«lM» ** staan hierbij geen gegevens ter ba*
»•MfcteteUt wat bat kcul:ensoutG«halta batraft« Uit laboratoriumproeven
blaak aobta», dat bat keulcenzoatjabalte door apoalan «al ©ngavaar t«aa
naai m wil verlaagd «»rit als te glaalraat (lf)*0ak blijkt telkens uit
jvastlJkMMtomf dat tot ke-jiensoutgehalte sneller verlaagd wordt dan
te tatala MrtMMrtnlU* Vtesal bat calciunsulfaat apaalt alaatt «It
Ü).
Eij een lâwmta^pMf werd te #©al*a»t fcepaald van ®*ii4â voor en
sa bat uittreicken cat «atar. Da grond ward kteiMJ ül «afe» teeaaat«
waarna na MM nacht staan bat water afgefiltreerd an da grond gedroogd
«Mte 114 te lM»toia*Mltef 1 daal §m»à m I daal «atar ward gevonden,
dat da flaalarwt door bat «Ittrabkan Mt water «aimar tot te helft «ard
terugbracht (bijlage l),
tefftega ging te te te
Mi van te gloalraat
door bat «itopMteft cat Tatar, fia Waalraat **erd hierbij kyuli te te
bawmgsaad (0-15 «O*

•»tarlaag
ooi
lijn
56
fl

Gloeirest
Voor spoelen
2.26
2.22
2.41
«MP

2,47
Jl

2*06

Ai apaelaa
§.if
1*)1
0»®7
0.93
@»f§

Sa haairaat tan bij Énne proeven «9 'iin «itsondertef m ÉW art ma
mtaftoogta ran onjsveer 10 Ai van M«r toag tat Mi vaar vaengrond bevradlcond gehalte t«ro^^o"bracht worden (30)»
•lita C4) ginj de rorzoutlns van liii|»wiii> MI ia U«iiM van 1 ca.
Ü| vond, dat 4a eoutan siA vooral te to bovensta paar ca leenden accunuleren. tt| vai&reas gunstige resultaten net tot vurwiJdaren van êi te»
Tutte 9 ca grond* & het Zuid-Hollands Glaadistrict nwftt de *Mrat*tfc|g
•taais» bestreden door spNtlaci* Er zullen eich echtar gevallen voordoen, dat
crondverversan betere resultaten oplevert (tl). Zo noest tijdens de Daitse teartUaf te
täte kas3on een groentegewas geteeld «orden* Xs druivervkaasen, ««Mate Mig nooit ^tenten ceteeld waren en waarin «»telg of nooit
gegoten was, gaf dit noeilijkheden, daar de bovenste grondlaag steile ver
kout mus« Se druivenhonen hadden daar geen last mt daar m lager wortel
den» Met iet uitspoelen rtm, dergelijke hoeveelheden Mit aart men voor
zichtig aijn. Ken heeft n.l. het gevaar, dat de eouten naar de druivetmortols gespoeld wartaait wrinr »aêaal voor de druiven entatart« BargeliJ*»
ka gevallen moeten echter «Ml «MV 'stok bekeken worden.
te» è» hand m éa behandelde proeven m ét preotijkervaring kan te het ' ^
algeaeen da volgende waardering aan het gietwater gegeven worden. Tot
0*190 pa keukenzout per lita* te tot «ster «itstékend te gebruiken, ook ;•
voor «ttaptalaa» Voor uitspoelen kan het ook nog gebruikt worden tot 0.500
graa per lit«» lit éatt grens te het nog goed m it gieten « tot O.T90
gran per lit»* te fcrt als gietwater bruikbaar, «rt 1.000 grta par litt»
wrtt kit steeds alnder goed ate gietwatar, daarboven Mit tot liefst niet
neer ga"bru ik t *0 rden.
Alle gewassen aijn echter niet wwm gevoelig voor keukenzout. Bonen tijn
«eer gevoelig voor keukenzout, «ij roeten daaroa nooit begoten worden net
watert ért 1.000 grsa of meer keukenzout per liter bevat* Bij bijv. toao»
tan ta énteoi lift tot utlltta aakter andera# «tot aan deze g&mamm art

m
water, dat 1,000 gran of ceer keukenzout par lttor teret,
êm treadt m
ml ma groeistreartes op, doch het gewas «*«& at*« a#* Ml tek tear
•«a tekort «act «rtn troodt er «M G^roelstremlnj #p* St tuindar ml «elf
mm iwellwitns coeten nenan oa hat nadeel I« liji «ml kt kUiMt te
doen Kijn, tesr te
kiezen tueeen givln of niot gietsa# Besluit hij ach
ter «ü het pw Mi water, dat yael Mcmm«! bevat, te gieten, dan Éi
het noodzakelijk,on Ai echade m klein BOgsli^pc te honden, xtgatatlig te
bliJren gieten M ml nat Mil voldoende vater. Zor^t m VM», dat da
<p®iii steeds voldoonda iHkti| is M blijft. SÄ noodzaak van Ami Mit»
*•§•& volgt uit te
tMpMkteif van tot v#rband tueaen tot vochtgehalte van
©n de wmtmmmtméÈm te
4» gmie Deze cevoljtrekking trordt bevestigd
door 4»

behandelde

proevaau

ren tuindar mû. êm te eerder tot ftetea r.et Mit «ftter kannon beslui
ten, naamate da ondergrondse waterafvoer (drainage) betsr in Mte is. 1»
draina karman set het vtte gUtai neer veel van het keukenzout wedvoeren.
Het keükenzoutgehalte van let drainxater kan een wtfaMé Bij» Wi dat
mm het gteteater» B» do «tepMill waterafvoer niet te orde, den wordt
het keakoosoutsehalte mm te gmrnA staeda gwWr, daar hat keukenzout MI
het verdanpen van tel fteteater achterblijft.
fil te drainage «til te «ril, dan zal nog neer water gegeven moeten wor
den dan da verdaaptog bedraagt, riet alleen ie wateropa tijging te éi
grond stoet tot otilstand ^bracht worden. Ëy Boet juist een naar beneden
Gerichte vraterstrooa eijn M het «Mt kwijt te raken.
Be «MMMttec ira« het boezen- en polderwate» te een probte®# tel «tel
«Ite» va» betekenis is voor de waterhuishouding van de gebieden, waar
te mmm%ÈÊg «fl»—Alf naar ingrijpt in de waterhuishouding wan heel Ne
derland. 11J vervtjMa hiervoor «Mar te literatuur.
Er eijn bij een goede waterhuishouding wan Nederland verechilteiiÉt te»
lan^&ebbente en wel echeepvaart, industrie, drinkwatervoorziening, gt>stadheidssorg, landt»» «si visserij. Se echeepvaart te te
verband set te
bevaarbaarheid van rivieren, kanalen en andere openbare wateren in hoofdsaaie Geïnteresseerd hij te kwantiteit van heê «ter*« foor te andere te»
lan^hebbende te atel alleen te fcwuatitett
van hetekwtef star speelt te
kMlitelt f» tel water een »eer grote rol. ï?lj verwijzen a-eer naar de Ilm
teratuur.
2e Mite kwel wordt veroorzaakt door te ligging van ïïesteiljk
Eederland beneden te seespiegel* Hierdoor wordt het te'—Ie« als het wax* door
te ttepere ondergrond tot ver in het land naar binnen gedrukt. Se diep-

tori*
Trardt d»
1* Wm%

dl« ê» afsluitend« kl«l- «s voenla^en doorboren m tot lu fc»t
staâ van 4» oniercrond reikan, vorstorken dôzo kwal, Vardtr

S* lit
%» Ai «
'Ai « f f * * 1 b hot
!• 1»

van watsr uit

«Ind M*n te

1
latan «rater
tt- IM laîcwater
(fcuiahoudis115^| iniistriee1)

«tftag

1J.TÛ0
100*000
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to laanatar «il 11.3 flNftotM»

p«r IM ha heaft.

Im zoutbalana voor Stolflwi mi er tesl andsro mitslM dan to «outbalans von Eljnland. > Seifland ipnlt da Eouto
thans «M MKT ontosgMshtkto rol t*e«v. tot Mil^nma door en dar« oorsaken (24)« Am*
Samt gonomen la to kunatoatise kwal la Da If land zeker «ist van minder te»
f 4mi ia Sl^aXani* BAIV #IM WITTELIM mv FIILFLTTI MF ILIT IN
opgesteld, Bullen wij dit kwrt aançeven.
Voor to vol^enda polders noenan wij 9 hat aantal casbronnen M nortona per 100 te« Aallcaat-Elnnen-polder 4tl§ !«2lBNVSaltM>filéir S»i|
SfcjkytIto* f«fI CooEandaurspoldsr M» Eolierhoeke* « Zouteveens# f^U
ter 4*lf lisefcpsltor %6| Äiifftlto* t.OJ ysltor Bsitol 3*4 (Irl j1«#> !)•
Allwm di gasbronnen sn nortons mât genoeoto poldere §svsm over dt geht«
1« •sptrrlskto v*» l§lfli»i gtrekend
diAtteiê m 0.6 stufe« per IC»
1% Mt is toaslfto
dichtheid nis ta Eijnland. Cenoende polders hebben
een opperrlaito wi onsovser 6,230 te« dit is ongeveer 3/1 ran to total«
opperrlaI:t9 van Delfland, welke on^oveer )%400 te bedraagt (t5)* •* >U>
dan ook nog reel neer caabrönnen «n nortons, waarvan er to bijlage I voor
varachillende polders IMMU staan. Verder rijn de waar^onen soutgsteltoa to Bilfland geaiddeld wmX hoger dan SM Eijnland. Is Orujtt* §Nf%
voor MJslanâ sen gemiddeld keukensoutgehalts van M» «M *•» liter.
?••* to reeds sonoeoto ptltop» wsrdsn ®e«iêtoM d# volgends •©utgstelit»
por lit«* bronwater covondent Aalkeet-Sinnen-polder 4»t| Aalkeet«3uitanpolder 3f5l Eijkpolder 4»î| Cooaanttourspoltor f»l| Eolierhoekss en Zoutevsewss psltor 2,5l lrssk»s1to> t§t| MfiiUtr 2f4| polder Berkel l»f*
Zie voor to keukonsout^halten ia andere polders bijlag 3*
M
Bs Mifter geeft voor EiJnland voor to vaterophren^st van gasbronnen
1,1 liter por seconde. Voor Tlelflid eal het Altist van to bronnen wel
niet veel kis iner e i jn. SiJ mm «vtmytnaf«* va 1 lit-»r per ee conde
Unmw% mm tos» pw dag M,4
«*tsr op. Bij esn sotttsehalt% eoals la
to Aalkee t-2innen-pol der van 4 graa per liter betekent dat per dag een
teMMlteid
MwmI vim 390 k|i 1» een Jan* wordt tot een hoeveslteiA
M FFTSSF 12} taa» ?MV MJV# to tolksst-Binnsn-poldsr
net ap s«n op»
psxvl&kte van M|mcr 410 te la gasbronnen sn 5 nortons worftf to# «M
fvast soutbersraar. Eet is dan ook sist te mwMÊiêtIM% tot to tatllMVt»
MM toto am van tet boezonwater, waarop to Aalkest-Sinnsn-polder looet,
mjeil «toste een mlipfealtt heeft boren 1 gna per li tor, echter dik
wijle boven 1 pi per Ut«r, terwijl £jehalt«n boven 3 pn per Mt«*
te#! fWNNNi »ij*» lit «mtgehalto vm to lytâMNrt is altijd tegsr tot
mal hoger dan dat van to i®i»s**listf waarin to IwittMurt uitkoat.

fm Vaea (St) toont mm§ dat te ^enedanxivierea ia toanenenda Bate varzoutea sn dat hst zoute watar sp cL® benodanxivieren steeds varia* l&ndlnvaarts tralct» Een m andar I« mm gvwlg van fest fsitp dat teer kat toga*»
m «oortali^ka fpsisfet m door orerhaersin^ ran da vloadatroon hat sute
watar, dat ut TIMI naar hirman teat« zich ia te vorn van een wig laags
te boden beweegt. S» vorzcutin^ van te bsnadenrivierea wordt te te baai
gewerkt, doordat te EiJa la te eoner Binder water gast afvoeren m door
dat het Rijnwater sslf ook stut bavat. X&t laatste is een §tv»Ig van het
fsitf dat vals Uiurtrliln langs te ÄJ» te hat buitenland, vooral te li»»
liaijnan ia te Mmm$ août afvalwater afvoeren sp te lijm# Dsss hoevaal
heid waa ia te droge eoaer van If4f m ®f»«tf dat ist Lekwater toen %#§9
graa keukenzout per lltos» bevatte.
0» verzout ins dar bona denrivieren IM goed wordan gedemonstreerd »ft
«at rich la 1st haatland heeft afgespeeld, lit 1893 kon nos toet water
mit te fstowsg door te Otrsajsslais te •s-Gravenaands worden binnengela
ten, doch te genoemd jaar werd dit ialstea door het Hoogheemraadschap
Eelfland verboden, wagens het ts hogs toulfshslto. M 1921 wêg MLflsn*
sich genoodzaakt, wagens dezelfde MVSMIË het tiasMiilst«« bij ï^taasluis
to verbieden sa ia 1934 bleek zelfs geen ^ItesaA» soet water êmt te
YQfslaissa* gelegen tussen Tlaaxdingen sa Schiedan, beschikbaar to tijn.
Ss %®nw van te halteiwhis to Eottsrdaa bood tosn da gsl*c*nheid tot
het natea v&n mi nieuw» inlaat. Xisxasês mm te @Mtppsa» van SslflaBA
ksnllct* Ook hier is hot watar m ÜlGVtJls verzout m op het ogenblik is
te tfcMtaftâ zo, dat MLflaml zioh vaak niet mme rechtstreeks van Mit
«ITO» kan voorzien, atsa* dit cost verkrijgen IM het Eoogheenraadschap
Eijnland.
B» bslmg»4#»to oorzaalc van te vsrsoiitiag *•* te gebieden ten Eoordsn en Zuiden van tel Soordzsskanaal is ist aaar binnsa koaen van fpH»
hoeveelheden zout bij het mtmat binnen of naar buitan schutten vaa sssschapen tot» te
iMM bij IJnuiden. ?er êtkëat« schutting kont hier een
Èrn/mêUmii zout naar Mmw, die vsldosnte is m mm trein vm 100
gens van 19 ton to IOTSMMNU lit is cogelijk, doordat mIi hier het satt»
te ffttov eich lanja te Iiis« ass* binnen beweegt. Y66r het sast 'jrniden
vm het SfMSlatsy rejirte te zoute tong la het WmwêmmèukêêêI dan «sk tot
bij Inaterdaa. Eu sr doorgespoeld kan «tarte* oet soat water, is te pat
van te «tg wat tewcsttetaft*»
Eet maàm cl dial
te tij» het tonptlM

«t&

versouting tegen
net eoet «ator*

ts pmi is tot

nog tos

gebleken

Eijnland ha aft sinda 1*17 naatre^elen cmsm« on hat boazonwater est
eoet water tear ta aytalMU Si ü«ceniber lptl hebbon te A^Umm tuin
ders «ich ml* net een goed gedocunenteerda brief tot Eijkcr&af en 1®#§»
heesraten van Rijnland gmmaA a» uiteengaset» dat voor te gftnitarfa**«
aiag to taflpw
(voornsnelijk uit te üstoteterpim) m vm* hat haftetoa
van te kasplanten het hoezeaarater mlikar ia «a int te verzoutin^ van
bagger en wato* te te ii»®» soaer van lpt1 duizenden c^ldena schade ana te towwhiilaiiia
iRNteM had berokkend. Zoutgehalten van t-3 |M n§*tea
Ceconstateerd m mm mmmêt» ook hat a*gato voor te wttafnaANMlteVM*
& lftl Haleta nonsters slootwater, 0nmmm ante* nille^on, l9f pi tal»
fcaaacwt por liter to lamttoat 2a Xfif naakte mm tMäk niet alleen IA
Aalaneer en «Lila®*» naar ook in Loskoop ongerust over het rout^ehalte
van het VMitmtir« Toen te 19*1 bleek, dat te Iftariktaa blaren aanhoutea» werd mwtgêgêm tot kat nesen ran «aatsafalaa m het «aatfièalto to
Tii^sâtMR. Poor M| Cïouda «it te blMsi XJaaal water in to latoa en
to «mû» «km te iMm Ml Iatoi|k aa lança het ÎToordaeekanaal, heeft
sta hat hoe zeewater in Eijnlasd daarna ateada voldoende eoet kunnan hou»
te* Sit zout^ohalta bij Aalsnaer list bijv, vrijwel etee da ca te Oftft
Gran per lito*»

In IToordU-JIolland boven het lltovtNaisaMMll si|a ook naatre&elen geno
men voor verrereLn- ton het polder- en boezessrater. Een belangrijke rerbatoïta® Ia te taaitaai van SMs#*S»llaaift boren hat SaavteaatoMaal trad
ap» aaAat te afal*tttl|* VU te kltoM te If Jt tot atand vas gakooaa aa
te «atoüttef m tot tteselaeer te te
|a*aa
praotiach m roltooid. M te —fte plaate verviel te varsoutente invloed vsn te Suite»*»
SM« TMrtofl« werd m§ ceen gebruik geoaakt tfan te Gelegenheid os net
behulp van Usselnoerwater hot m andere bronnen afkomstige Mit to to*
strijden. Herat la Ifjf geschiedde dit ayatoaatiach ap tait Eoordzeekanaal
MI in LFJ8 te de Scharnerboesaru Seeds ia 1|34» das twee Jaar na te ai-»
•Untat»*» van te totte'Pl'Wfri werd door het Coorhecsraadacha? Tan te uitatt»
terende «luttai—, van £anneaerland m Ceatfriealand in MdrntlkMiiaa a—>• inlaataluia geboinrd oa eoet water to onttrakfcen aea het gswlinr voor kit
a a a v u l l a a r a n t e S o h e r n a r b o e s e a * t f e r d n a 1 9 J 6 t o t I f 1 4 te te M N B N N »
IHM goniddald nos >a#»»ae» f gran keukensout per liter vator aange
troffen, te 1939 was ttl al terugbracht tot eagtfaar 1»1 pi per li»
t#r (f).
Delfland heeft al «aksls Jaren to Eotterdaa sont water lm mm%m laton. Bit lalatoa te nooda*Jcalij3c, «adat tontel? dat hat pail atet
'

tf.
haaf a, Ml turnen rordon. IndtarMi van hat poil la wm® nolis 8»t hot
«•C «P <*a scheapraart, ftuadartefta langa letMrnte «as* Y«*4tr tocnt
het volconde fait do noodaakalijkheid van telgttR «»1 fUMi» Sei
194? *wr4 la Btlflmii injclatan 13«972*000
wtàm m gtapiii
3«600,(00 *3. & All 1949 wm 4mm «IJfa** 11*961*000 «* m 8*t6%300
(>14X««» 4» 5 en 6). In 41« masndan is te odevaar 10.000.COO r «a»»
tar near iaealataa dan ultfalataa* tarwijl da boos-exinhoul 5.000.000
ia. In Ate naandan was ta inlatsn van water nodi^ te mm hosrealheid
V«» f naai êi boazo=inhoui, dondar dat Mmwma wriwr ««>4 caspuld.
la I947 tijm da fiwtlsan van lat
vm août rater is ét
boa?-.*« van 2alfl&nd
m» da àm» /rotredôn. St verachulvin,'? vca
da
»y da Nioirwa «ataiiPig M te êi Itan Kaas te gehe al tamg
ta vinian te àat varloop us» hat aaatfrtalto rm relTlanda hoszen.
Bijlagen 4» 5 «1 i coven m éa te SrtttrtaB tectiaAm hoeve alhadan
watar over 1947 m 1949» >ijl*§i 7 f®*ft aan da zoutgehalten van telt m-»
tar van da YImm» SSM 14J At Park3luizen en wal ovar *$ Jaren 1947a
If# m 1949* It te intMtMtegan, die wmmmlmi, mriAt «»ta nat m
reciatrerenda zoufcatar liljkt» dat kat keukenzout-ehalte, raar^enonan
M| it laa^wataratand,als esaiddald tout-ehalt9 van hst inlaatîrater tat
wordan »im»——n* & Oetel»* 1947 ' te MJ 4» Parirai»3 aan 10*600*000
•atar Inhalaten. Sit c^niddald zoutjshalta te is Eiouwa Haas bedroeg
M| teagafetaratanA te
dte maand ongav«ar 4*9 Gr00 P** liter» ßia fcoat
M voor dia maand 99 ••» tegalataii komtlkiU lwtiMüt van 47*700*000
lig* ait te Ma tomiUwii»
dte wldeeade te «1 jp.20 wagons raa 15 ton
ta tovmMtae
144 •«* lmgm rm 4» wê§m van 10 arttr ia dit aan
train ira» 31»6 km lwnfit«» B» keukenzout jahalten van kat boosamratar lie
pen dan ook hoos 0?. % 3 üvaafca* 1947 mtmêm •*«• te volgende kaïikaneout^haltan te fMMi pMt litar waarsenoaen» Sehiô f #f§ Hoorns® Tawl
7«t| Kaaaaluia 4,3§ Codanrij3a Vaart
Baatdary t«l| Xooeduinen tril
lfealdijfc t|]| Saaldwijk 2p2|»a-OrsTtttxAnda 1^1# Sa «ais* mij gunatiçe
«i'teiwêiadta« «Ht* fltfiaaft te»
lat poltLerwater vaa da ©u&» of loga Polder van Pijnacker, waar een li Mlnaa—t#>lKl ta van 0,5 E^aa per litar
nerd waarg9&oi&en* I^aza polder batxakt w$m aan duiker rrater uit
Paar aanleiding van het cebeurda te 1P47 ho®ft P-alfland naatre-elen
Cenonan. Twaa noodvooraienincen Kijn iac**'4abt voor hat aanfwuan van
s#at watasp* loza nood^enaaltjas sijn «»yteatat o? da twaa punten, vaar
êi boezem van Balfland contact haaft wit aadar t>09s«S£»ater# a«l* S4J»*
land an Schielani.
Set «M aaad^csaalt^a staat Maat da acfcutsluia ta teââMilMte*
Ht
•aadewaaltje ill Mat «atar ay mit lijailaada ^a»aa (0,(9 s - S«â*V«)9

M.
ia üolflanda toen®« (§f40 a « V«A«F*)# Da capacitait wm âit nood^eaaaltj# 1« 2
lit i« achter anvolteaate M tot Mmtfahalta van te
tosMi la»g gmoag 1« kunnen houden, Ilierop te
vrij Mg nater terug.
Da «ater® noodvoorziening nor ««rroar rm zoet rater waa genaakt
van da Eollandsa Ussel «f• Uit da ECll&ndsa IJssel werd nabij Hieuwsrksrft trater ingelaten, ©p da ringvaart van te Zuidplaapoldar. Via deza
rin«vmart an te tews
pnalispi« Eennipaloot lewi het 2oeta vrator
naar te F.otte, waar het Mt aan aoodgamaltj« «®rd injepoapt» Im toM»»
te gMMltJ« bij te largelui» te lotterte« pgsipte hat water in te tos»
IÜ va» Dalfland« 1st &«®I»v©#rte vater teorltef
im «var een ®P#te lmg»
te %ü*l»te Im»WS* SAialaad profitoerda van êmm
im 00k
w§l mrmmg het aanwt* Salflaat toeft te»«
noodvoorsienin^ «tof ftoat«
Xk Mi reoda f dat te noodvoorziening ia Leidachendaa niet voldoend»
is* 9» eapaaitoit ia 2 ta^/wm* Xolfland toaft nz«a»la| imMfl aaa
tijnland wer »«1 gmaal van 3 aggrafatam, alk van 3 w?/mm*§ waarvan
f eff«ctiof cn 1 al« rarwrva. 2&t komt overeen mot 520^000 pr per tef
effaotiof m ilö*@Q§
per das ala reserva. Sa toteafte
nwptt |NteU
op 52O.OOO
por te« *eor thans m 7C0.000
per tef £edurende rear
«Mg» tijden ia m verlor verachlot. lat 520.000 E3 rer da- kan fel*»
laot ia 10 dagaa ean hoeveolheid trater inpocpen «•lijk aan te boezecin^toad (f€).
AI is te invloed m het &aaMl t« Leidesheed* «let nUMitef er
ie «»1 tegelijk
«4M invloed en «»1 voor te gitele boa ren, tear er cin
der seat trater ingplateft behoefde te worden, te is echter to te
l»Mwm
relatie? een varfceteriag te constateren van te «•» plaats t.e«v. te «•»
te»# Ht tornt teoy M talete» vm mi w»ter te irtterfai en wm seat
«•ter MJ teideetonda». &Mr epuiea MJ te Oraajeelale « bij Kaasslui»
it te Tiirteterifif daardoor relatief vooral ia het TTestland te benerken.
terepregfeelijk
wm wiM Qraajsalais tostest
m tot ««ate mter im
Leidschendna ter te tetMteii,
liartij bleek màAm 00k tout water uit te
«igrriag van teiMa
MBgetSNMcMi «o trorden. Qfe die reden writ er m
vooral mmimM testait
ma te «gaiXag MJ Haassluis.
9t *«%ateri® teettmtd
epaiton te
n«l«
te

i

Sstevwiixigtii«

Einder

«out

trater

ia

vmr gmm

î^or MJ

«akel

AmI te

Mm Mi tot

Ech»venin~«n ateter te
vanaf

Istte^Mb

MsvMtaga« «ija •Ate» pââ#: fiUciM

Bt

(%ljl«#i 4»

«pHlsa

tou ran

epuihoeveelheten
5 «

•
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OE EUH5TIGE IIVLOED Vil HET BENUL TE lEIDSCflEHUH
OP OE VERZOUTIKG II DELFLAND

XtKCSlUIS

n* slu/ze*

Foto M

ZOUTGEHALTEN VAN DELFLANDS BOEZEM

'ItlLttHtMJIAH

OhamTe sbu/l
XC KG SLUIS

'majcssl U/S

nK SLU/ZKM
VJJFSL U1ZBN

Ibto 81

ZOUTGEHALTEN VAN DELFLANDS BOEZEM

i?.
roto If laat 4a
alten zien van HAT
IA it Schi« en
te Lsidaohenia^. Mm «ici ceer âalâtli# 4a va rbotarda toestand ta MM»-*
•gfr»a<aa la l|4f t.a.T« 1947* S»t ßaaaal
I« la fiMtei
1947 la »atteint
«aataM#
te da ralatisT3 invlosd FUT hat c*naal ta Uêûmimnâm m. ta GAAN, LA
4a MattoaataaA to 1947 verbleken wit 41a la 1949« Twr 4a aaartaa»
pla,at a 4» Schis w»*4aa naani^aiddald»n vaatjaatalA» Ba naand^eaiddaldan
ran 1ml tot an net JtaoAa* worden c®totalis««rd, sowal im 1947 «&•
•aa 1949« Taa* 194t Mihi 4it tataalatjfar 15#f4»fwwr 1949 lt*lt« Taa*
alla nonatarplaAteen M het Proefstation, dia jasa#il4 benonatard «MN»
den, Trar&on ta totîialcijfara uit^erekand, tralka uit^adrukt warden te
procenten van ia tataalaljfara van da Safcla van kat batraffanda jaar
(MJliH» i m f)» •
Eet resultaat van bovanatasj-ida berekening la ta vin-an a» foto S9*
Xa UMUMmte aiaa wa aan volatelii vaa 1949 t»o,v# 1947 UI 91 MMUT
19* »I Vaanwas ta Eootdorp gaaft ook aan ateika varbatarins ta «i*n an
ml van ft naar 22. Sa l*Nmg la «aalitatM«feai varbondan cat LaidschanF%iK
sBLllfc^lfe <Ê» dSiMMMNk .«MMfctdfedBNIfe jakUMfeSh AJBMDMk «MNHWlÊ fljirriah il äMMNMktiMMK «MRdllkMkÜKlfedilfe<<4*A.«MliK
A
ifttilfc
IXiB&f PS
wfpviirl ^Étatb
wi ®fwiwÉlïjF
||ê#!w
vAiJWaA pM ^PPPw^SI1»«^!
wi
w
stet m#l» va 90 amm $4* Sa S»»»«sfi**t wmÊml$g% Umam watar <3* ook
vanaf Stifte 2# vocrt-aanla «lat Mn» dat fMOMl la tot Wtatltai mm va*
l&tiava tastortartaf la affitntau Sa atMrttafiaatata dicht bij da Ta»
taswf lataa «m» §t«a vorbatarin- tien. Da conatarflaataaa diract MJ
te
lang« 4§ Vatavaty* n«l»
atva*aka4t te
an Eoirarvliot %1J Ikmaralala ftaia echter *al ean verba taring ta «lau»
Bit wordt verklaard door hat felt, dat AMT die aluison tot aaata «a»
JB

Ia da ©staving van Stift la «r c«en of aan ma» flactajga varbatarin^.
Eier wtrit dan ook Ml souta water vanaf Eottardsn te* da Schia rachtatraaks najiairt# ,
In da ©agaviag van Saœkal to ar M kloina relatieve varbatorinj. L'oftfljk r.-ord da3a carinc^ vsrbatarLnj betrarkstolllcd da#» het geeaal bij

SlfflMftaMait varbatarsnda invloed la ook vaar ta nasan bij vernaliJkin- van fat« 21 en 22| varcolijk ook futa lêm
M 1947 aaaraa o? If Saptscbar ap Mi MI alia consterplaataan boven
1»5 créa kaakensoat per Utaar» Pa aniga uitïondarin^ vorcda 4a Ouda of
Eos» Paléaar vaa Pijnackar. BIJ Leidschandan im hat Mltptelta tussan
1 aa 3
per lltar*

% If Soptssbar lfy|§ iltt r.en, dat êê Ooathalft van da toezsn toutgAalten hooft boven t grast ytr liter» evenals dua Of 15 ß^pteater 1941*
S»t T:«3tlan4 ßttft echter pAulteii t*
tussen 1 m l9f
J«P li
ter cot een »wiginupMii naar ê» 6oath®lf t vs_n é» boezea ait £«halten
*m i,5 tot a cran per liter. Leidschondan en A» Yê&œmg te ITootdorp leb
ten gMrtlf« ^halten alen.
fi» I943 mm A» tosstand gunstiger dsn in Sfif M If#« la een zoute
reek (waameainsen ran $ Mil lf4§t «ie foto lö) lagen te neeste sout^halten tusssn (,}«! crsn per liter.
Vit foto C8 bliƒct, dat ia lp# to delfland mi laag
MittMitnd werd wtoragMU M la feit relatief F»«Bti§» JIM» 1943
»twatervoorzlenin^ »»g niet
S# reeds ganoeade 3
Wanneer ar §m tout water ceer in^laten behoeft te worden, zal ar
Mf aandacht krtnA moeten worden MM te teil*
I M» éi
ti^e kwal uit te schsJcelen, sal MM deze

VAAXATXJK, li Itiwtor 19P*

Sr*«*» te

24-ll-50.cn.

A.H.BlaiBri

9»

betekenis raa te grondwaterstand voor te
M 53»

lin H.TT.V. te Sloten
Voorlichtln£^l)lad, t taftaalM* 1949*
3. Juy.TlMi Een «a ander OT®r het enterseek op zoutgehalte
èMU Bwmrt Proefstation Id# «•
' 4« l*J»A»Slltn» Eût rerzout«n ran kasgrondon. Xté* Mr. ran te Tuinboanr,
1*45.
5. y.f.O.hJlt» Zo«twaterprol)lenen in verband cat te rarMVttag
•»» lè»t*UJk Hederland. Ked. Sir* van te Tuintoxnr, 19)0.
6. lLI.lrer»41iki
#a î I«

Mi «tut ftefcrate* op aajMS* Stipts* ffcMfatati»

en poldenrnteren T»n ffoord7* Ctoaclasi» InMk» t»t geqj
Holland» Ontziltlns van Ioor4-BoHaaâf 1*4*.

tl X*
»

,» . Proeven wit zout gietrater *p
•iatim it * Z*
10, jLl>lw>r«AiA« fMMHf MT
fitiwter •?
tiMi it % X«
~UU Proefstation voor te Groen ten- n Fruitteelt

lafptrt IfeMftrt*»

1937.
12* M« S,Eve radl.1k « Proef set zout |l«tntw e» druiven. Eapport Proef sta
tion 31 a II.
13. loJuaeleti ?XMf met gietwater, d&t diverse hoeveelheden
rat, op druiven ia betonnen puit«*» Rapporl
31 % ZZ.
14« l.S.BTors41ik» tetearsotfr naar het koiiteBMirtjgehalto •an het
ter, ia •«rhasit met het gieturater. Eapport Proefstation
104 * XX.

30«

15*

voor to fa—»tonmm ftmltt—It
o&tor fll—i
treffende da gsTolgen van hat zout« gi«trater in hat ZuidUEollanda Glaadiätriot over hat tealtjaar 1949*

16« Proaf g t at ioTt voor da Oroantaiv» an fruitteelt »ntor 01g«»
Wf.
IT. e.Tati ton Bargt Da gararan van toenemende rarzilting voor landtulnlsouw. Voordracht op to »»»to technisch« bijeenkom
to toanlMi*
voor Hydrologiach Onderzoek f.Y.O.
18.

v—r
•a 1149»

J*arver*l«f*A 1941$ 194®

Pw»f«t«il8n war to Groenten- an Fruitteelt ontor 01*«»
lf34.
fÖ« J.fafflaiea»« Enige gegevens «n waamamingen betreffende
lïed. Dir. van to Tuinbouw, 1944«
21. M>r»i la kasgrond doorspoelen of uitrijden. Sit. X&r« im to
It«*, 1144.
22#

*«•» T—j Da to»i»ilw4 van feat eoutgehalte «p to tawteMlvftm«*a

23. F.to Omytar an g.L.laoltt Eijnlanda kiM, deal Hit 9t hoedanigheid
van het iMüMltr*
24.

Eet vera iltin-sprotleem ia Zuid-Holland. Vcordracht, ge
houden ap het Fmfatetln voer to fa—nt«»en
<m tor 01M«

f5. Commissie tot «mêargoab n%«r to varzouting tor
lanAi Yeralag.

boezenrwataren van Iklf-

Si. P.da Ormytay» Eapport ontrent to Mftlljte versterking via to wnto*inlating op ÄJjtlMito boezem, mede im vmfcttâ net to
to wateronttrekking toor Delfland aan Eijnland.

Malaga 1,
Qlaalreat, bapaald

r—r m na het

ulftrekken van een. zeker» te#»

reelàeid grond ni MIS ïekere hoereallieid water, Be grond, werd hier
bij »et water ingasaty waarna na «in nackt staan lat water afgefil
treerd an da grond gedroogd werd.

90 delen grond
Bót

50 Aaien water

75 duliti grond
net
2.00 dalen watar

75 delen grond
•at

100 dalen water

Spoelen

Spoelen

Spoelen

Voor

Ia

Year

9a

*•»

la

0,33
0.82

0*18

Ä§§

0.04

§.i5

@.t7

0.59

o* 69

0.44

O.lf

©.©f

@•63

0.38

0.05

0,0»

0,33

0.12

©•75

0.25

0.84
0.09

0.31

0.8t

0.06

§.é3

9.47
0.30

0*56

O.I4

0.75

0.17

0.05

0.03

-

1

S141*«* f.
Aantal gasbronnen «a nortons ia verschillend# polders.
ganomen door het Hoogheemraadschap Delfland.

Polder

Gasbronnen

M lf|i op-

Norton*

Oppervlakte

Aalk««t-Binn«n-poldar

lt

;

5

416 ta

Aalk*«t-Buiten-polcL»r

15

>./

s

. 05 •

Mjkftlê«

T

V."/

4

505 "

Coœiaand«urapold«r

S

6

315 »

Eoli«rhoeks« en Zoutarsense polte'

15

59

im "

»reekpolder

13 1. i"

1

355 *

1

350 -

»

19t0 •

I>aifpoldar
MUtar Berkel

6

46

!<

'

•

Trtêl 3 *.
Aantal nortons in wnraMllciite polders. la. Iflê opgenon«n door het
Eooghaearaadschap Delfland.
Polder
Kralinjarpoldar
Dorrpold«r
Slui«polder
rop?«npolder
Eama3chpold«r
Eng®lbr«oht8pold«r
Wonds» polder
aro»n«T»lda« polder
Oud# Lierpolder
Ou da Campa polder
Eo»fpolder
t«rïcpold«r

Aantal

MLMftU
zoutgehalte

11
16
3
6
4
11
6
1
9
8

2*0

f.5
4.®
«•5
1.5

1.0
1.5
1.8
t.O

3.0

1

4.S

4

f.0

ffftWl 3 fe.
Aantal gastronn*n «a nortorrjr«lla n. fit lf|i opcerlornen door à#t EoogDelfland»
Poldar

Aantal

Droogmakerij Oud« hlitr Tan H Jnacker
Uroognakarij Suidpolder van D«lfgauw
Uieuve poldar rm PiJnacker
Vtottevy
Schiereana® polder

S
T
f
15
18

Bijlage 4a.
Inlaten en spuien in en van Delfland s boes em in 1947» uitgedrukt in 1000 a3«
Schiedam
Datun

Parksluis

Januari

6564

Februari

4512

Sltlis
•)

Duiker
")

618

1187

4455

205

320

348

561

44596

1062

6296

13947

Juni

10770

96

759

Juli

10428

126

598

Augustus

13572

October

latuur- Hackilijk
naai
spuien
spuien
2016

276

lei

September

Inlaten

Schsienin^n
Oranje
sluis lat» r- UacMlatuur- Machi sluis
lijk
naal
lijk
Inlaten Uitlaten
spuien
spuien
spuien
spuien
Bonersluis

Vlaardin^ïi

26262

6144

2645

2910

7483

12051

629

Kaart
April

Vijfsluizen

483
5341

87^

165816
13086

11253
5111

10689

!

9024

48

10614

150

«~8
77
2
20

54725

3475

1170

15394

20198

4417

67725

10606

1506

4433s

1469

1687

3082 9
Q
30303

29088

4122

494

27358

51113

1248

2631

7609

2535

390

3347

5137

15963

1585

165

4862

7291

3063®
49575

3586

875

3051

December

450

534

383

Totaal

86103

2196

7267

77833

13062

344013

Totaal
Juni tot
Deceaiber

56625

954

3623

23741

875

138849

180
450

6

1367

1767

" ) Iteitor bij Vellevest#

3160

6394

November

• ) Sltiis bij de Beurs.

17206

5184

192

179

1

37088

777

453

1575

6499

6641

8592 7

7693

4042

ÖB70

7631

15776

5111

53619
21872

3000

J

8513

A
913

52

23741

2*4*02^
15285

5623

261

30206

5366

716

642

23854

10192

28995

8502

9630 [ 42399

123821
59286

9603

•

msi3

229361 mu7
74879

26064

MJUft 4*.

lag*laten «a gespuid® ho#re®lliaàea la «n van D*lfl&nds boezem
la 1000
1947.

Tnlutwn

Spul«a

Januari

6)&i

14Î128

•

I14t*

februari

4512

33171

-

11J49

»0
7
94*5

455749

+ 45*J*9

lf5§l5

• KM«*

mt

1457«*

11459®

-

JM«8

Juni

loll©

10954

+

IM

Adl

10423

10T347

•

lUgtt.tU.

1337t

3800€

-

rm4

9024

3045^

-

»TS5

Ootob«r

lifIS1

p«4

-

T7M7

Itorvail»?

l?it

lllf!5

+

99»®

26400®

• Î59508

Stets«

Kaart
April

S®pt®nrt*r

490
Totaal

f43ft4

1

IM5O8

V®racMl

m«4

Tabel

1
*

5a.

'

3'
Inlaten m spuien in en van Itelflanda boezen in 1349, ui%®drukt in 1000 m •
0
Datun

Scliiedaa

L®idBerg— Parkschendan sluis cluio Sluis
•>

Bonersluis

Yi jf slufc en

Duiker
„)

Inlaten

93

6

natuur Hachiriaal
lijk
spuien spniion

VI war—
dingen

Natuur KachiT»»l
lijk
spuien
spuien

Januari

17059

230

231ß

96

66^

Februari

26366

4158

4098

120

78

Maart

18995

YYYg

150

lil5

AprLl

8536

6783

138

i^9

Boi

3776s

1575 11205

100

99*

Juni

42021

378

6
70

Juli

4599

12213
*3?
0)0C

126

535

Mxqistus

4454

2331

9078

54

562

h
90°

1323

340

1919

Stptsaber

34934

9891

8091

1®

462

4376

5576

«J»JL£ «JL

440®

October

33531

828^

3576

516

426

321

27404

1412

10üBb«r

18868

13214

2340

138

549

7774

5250®

De«ab«r

18112

mo4

1992

108

47

4695

7984

Totaal

34552

42557 77853 2292

235996

34524

Totaal

Juni tot
%ce»ber

' ) Sluie bij éê Be ure.
"0 Duiker bij Yellevest»

45672 1488

371

20886

6059

10062

12962

6156

960

142 3

1578?

618®

785®

1350

604®

5409

76#

1Ö001

2172

28T2

5045

4436

85

4793
5115
22567

22567

cco9

1

Sctevtnligen

I
tlui3

14639

Oranje latuurUachisluis
naal
lijk
cpuien
spuien

13742

859

74»®

af4

60625

619

6351

780

5974

4421

47513

1560

10074

6944

54S75

859

8M3

14333

15401

ft

154

50737

i

231 •

2157

2827

1«)

52575

158

367®

15«

150

5606

5785

9000 .

151

2609

2B50

13925
K
71X-'

ITO3

4232

4515

25204

1003

8132®

35634

637®

7140

12S84

39937

218343

135566

51394

20040

2649

17044 9

10379

3

15390

' 2237

4669

7t69

115841 88513

70367

48942

:

7627

43»®

4314

66375

1308®

47025

7Ö95

60»

4524®

6050©1

32924

•3M3fi3

tatel 3 >.

Xnjplaton en gespuide hoeveelheden la en -«m îelflanda boezea
4a 1949» la 1000 «3.
Zala-lM

Spuitn

Januari

4445®

15SO«4

• 1131#

Mn«c&

T1504

lfôfi2

•

437S8

UT6T1

se»9

-

<934*

sus*

llt737

•

315T*

as«?3

im7

Janl

08471®

1M$1

lut

îtttx

tH53

XÎ7S51

51541

1*573®

lurt

.

-

April
M*

Saptemter
Octotar

W&wrn^m

te«.*«
tctul

•

Terschil

63816
-

65S87

- 10T197
.

-

8511

10Ö315

.

tJ4»

7J575

Uli#

•

«M7

534«a

mif3

• lil»1

40»i4

«f«33

• <49197

«1578*

1531147

3153#

mi*m n

»ijlagt 8.
B*l*tlrr« zouttoestand ia Btlflanda boazem. 1947«
Juli

Stp«

Totaal

Oct, ï#v.

Zmth (l*xk*l)
Taart 9ü&» Led»
voor d® «luis
Turt Oude Lood»
dOOr te «QiHa

0.88 1.3t 1.54 2*56 f.45 4.37 1.3©

•Ai# '
T.T. VMlèvijk
T.T. Eonaêleradi^ïc
T,T.
T.T.
(fci)
ltmrvltftt
OMlcMff
Oranjssluia
1«1
T.T. lto1w?lM
feMj«9tl4«r

1.15

14.41

1.44 2.C9 2,35 3.43 2.31

14.35

0.91 1.17 1.33 i.§5 f.44 f.6f 1.36

12.75

©.ff 1.15 1.66 2.61 «•87 4*9! 1.37
Ô.67 0.87 1.3© 2.1© 2.23 2.05 1.©4

15.74

©,f© §•96 1.16 2.32
0.83 0.90 1.44 f.86
0.77 ©.87 1.43 2.42
1.80 «.97 2.91 5.I5
©,51 ©.•5 1.96 3*83
1.95 f.21 f.87 3.61
0.95 1.31 2.45 3.»
1.1« 1.14 2.30 3.19
0.66 1.04 1.37 2.31
0.54 O.84 1.01 f.17
0.6© O.98 1.44 2.39

t.3f
1.74
2.06 1.29
2.25 1.17
f.18 1.51

IO.5I
12.45
12.51
24.40
13*60
21.04
18.17
15*18
ll.lt
10.73
11.84

©.55 0.98 1.7© 2.06 2.25 1.48 ©.74

9.76

P.7J 2.00 1.19 2.61 2.56 2.64 1.16

12.07
12.54
14.6«
15.73
14.17
18.19
7-«f
14.64
lli33
14.11

0.77

iMHMate (a«*«!)' ö.lf
0.67
0.7»
©•77
T.T. »i
0.7«
T.T. ÜMiiManMBg
0.59
Leidjsa Vliet
©.94
Twmmc (Sootdorp) *9»
Dorpavaart(Kootdorp) 0.71
T.T. fMldljk
0.84
T.T, Loosduinen
1-04

O.9I
1.83
1.17
1.19
O.84
0.78
1.»
1.09

1.84
1.53
1.54
1.54
i.©9
1.19
1.53
1.31
1.01 1*41
1.« 1.25
©.ff 1.31

2.29
3.24
2.65
4.01
2.69
3.87
3.50
2.69
f.3f
«.5I
f.74

1.5© 2*47
1.61 f.7©
1.73 f.75
t.fl 2.64
1.46 1.6f
1.72 1.66
«.71 2.60
t»4* 2.41
«•* f.7©
f.17 f.43
f.57 1.43

2.14
*.41
3.15
5*tf
2.49
3.87
4.0t
3.©i

1.14
@.77

1.11
2.27
1.27

2.»

2.76 1.97
4*0t 1.16

4.73 2.09
3.« 1.5t
1.56 ©.83

1.11 O.64
4.38 1.28
2.41 0.89
3.3© 2.40
2.15 l,0i
f.3« 1.54

10.26

10.94
12.24

Bijlag« %

Zvretïi (l#rk«l)
Vaart Oud» Lood«
voor im sluis
Taart @»ê§ L«»da
ê#®x d« «I«!«
ScU»
?.•• Vaalteijk
?.•. BtoMlmdljk
V.V. Saam«rsbrus
?••• Wik
mm

m

¥•?•

•tip.

©•53 1.11 1.7f

2.66 t.lt 0.94 0.64

9.7f

ti

0.7« 1.63 f.34 §•14 1.37 0.75

f.75

ü

©•6f

Oot. Irr. St«. Totaal P«roen
tai»

•

8.96

14

1«»
0.33
0.40
0.37
0.4t

1a.1t
€.11
6.51
8*t5

IM
5«
49
54
it

1.14 1.63 3*10 2.66 3*09 2,00 1.15

15*17

lf<

0*69
É*43
1.11
0,80
0.67
0.66
0.60

1.38 0.74 o«51
3.19 t.ti I.63
i.66 1.78 1.00
1.» 1*«4 0.71
1.19 @•66 0.60
1.38 0.74 i.»
1»43 0.67 0.5t

10.9t
16.54
11.71
9*04
7.03
8.68
7*48

9#
IM
97
75
5»
71
6t

0.63 1.06 1.43 1.76 l.tO 0.66 0.42

7.11

»

0.61
§.ff
0.77
1.16
0.1t
0.45

8.36
8.64
10.16
11.1*
10.46
5»Ü
5*41
1*19
«.65
IfetQ

©•11 0.73 1.63 t.33 t.00 0.93 0.61
•*10
©.66
0.61
i.77
i.51

1.41 S*08 t.6© 1.3«
0.81 1.16 1.35 1.11
§•71 1.16 1.45 1.10
f.73 1*30 1.47 1.37
0.96 1.8t 1.06 1.8t

2.04
0.49
o*5t
O.P.
0.64

#,a,,.

•laii»)
Mrrtrakad», (fol)
Zuidfcuusrt
BmovvlUt
feaajMluU
lal

ïfUU »
Juni JWi

t.01
1.53
0.97
Ö.§4
0.84
1.43
*90

1*81
3.«
2.43
t«.08
1.67
1.71
i.47 l-»f

3«7S
i.47
1.76
1.6«
1.4®
2.16

0.S4 ••73 1.43
loordâinda (Baikal) ' 0.74 0.66 1.60
•*# 1.15 1.90
Eooms«vaart
0.56 1.24 1.94
l«Nwrt«to|
0.6t 1.18 1.IJ
• T«?. '»-OmiMutali 0.67 0.7© 0.88
?.?» iNimni
0.68 @•67 1.07
UUm VUH ••«i o.tt 0.t9
7*^Nr(l^t«»rp)
«•34 #•16 0.t9
3*rp«*Mjrt (iftftluv) M4 ®.«f 1.90
T»T»
§•11 0*69 %.m
T.T. Loosdulw
0.63 0.65 1.17

1.08 1.82 0*85
2.19 1.94 0.99
«•55 *•17 0.*
t.59 2.31 1.31
t.65 t«t7 1.07
1.07 0.93 0.53
1.15 0.7§ 0.55
@•33' 0.37 0.4«
0.37 i.47 0.51
t.43 t.09 iia
1.43 1.08 0.52
1.44 1.36 0.6S

0.52
0.35

0.40
0.98
0.3t
0*41

5.I5
6*t8

if
m
14
i«
si
44
45
19
tt
14
41

»

