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Prof. Ir. M.F. Visser
1875 - 1949

-De Commissie zal steeds in grote
dankbaarheid g edenken wat de overledene voor haar heeft betekend.
Onlosmakelijk daarmede verbonden
blijft de herinnering aan de diepmenselijke Persoonlijkheid ver deze
grote NederlanderUit In Memoriam
3 mnd. Overzicht

VOOR 7OORD

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de Gecretaris
m een voorwoord bij het derde deel van het rapport van de
Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder
te schrijven.
Dit deel bevat een schat van waarnemingen en gegevens
p het gebied van de waterhuishouding, welke in een goed leesbare vorm zijn verwerkt en tevens een aantal conclusies en
practische aanwijzingen, waartoe het onderzoek heeft geleid.
Niet alleen is dit rapport belaugrijk voor het randgebied, maar ook andere streken, waar dergelijke calamiteiten
zich voordöen, kunnen hieruit lering trekken.
Dat dit rapport thans in deze vom kan worden aangeboden, is te danken aan de uitstekende en voortvarenie wijze
waarop Ir. de Jonge met zijn toegewLjde sts±' dit onderzoek
heeft geleid en verricht, wat mede mogelijk was door de iachtige steun van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), de Dienst der Zuiderzee;erken en de verschillende instituten en deskundigen, welke tij het onderzoek zijn
betrokken.
Waar van het begin af in het Bedijkte Rondebroek
veel hydrologisch onderzoek is verricht, is het rapport over
deze polder het belangrijkste stuk van het derde deel geworden.
Daardoor en door de gesteldheid van deze polder konden verschillende algemeen geldende conclusies hierin worden verwerkt.
De rapporten over de andere polders zijn in bewerking en kunnen spoedig volgen.
Dankbaar herdenk ik hier de grote belangstelling,
die wijlen Prof. Ir. M.F. Visser steeds voor het werk der
Commissie heeft getoond en voor de daadwerkelijke steun, welke
Ir. de Jonge telkens van hem mocht ondervinden.
op 11 November 1949, toen zijn gezondheid de vermoeienissen van een reis naar Zwolle nauwelijks toeliet, was
Prof. Visser toch op onze vergadering tegenwoordig. Helaas
is hij kort daarop overleden ( 18 December 1949).
Ik wil eindigen met een aanhaling uit de notulen
van de vergadering der Commissie, op 13 Juni 1950 te Kujure
gehouden, waar Drs p.Bruin, waarnemend Hoofddirecteur van
het Landbouwproef station en Bodemkundig Instituut T.N.O. te
Groningen als zijn mening te kennen ga± "dat het onderzoek
inzake de inftrogende gronden rondom de Noordoostpolder een
voorbeeld van een breed opgezet onderzoek is, dat in alle opzichten gerendeerd heeft".

Ei

- "Hetgeen het wetenschappelijk onderzoek naar voren
brengt, komt soms onvoldoende tot zijn recht, omdat ma met
de toepassing niet ver genoug gaat. .Deze Commissie heeft de
wapens, die gesmeed waren als graslaudkartering, fosfaatonderzoek, enz. en de wapens, die door het werk der Commissie zelf
gesmeed zijn, met neme het wateronderzoek, gehanteerd en is
tot belangrijke resultaten gekomen. Lit werk is een voorbeeld
hoe dergelijke grote vraagstukken van direct practisch belang
moeten worden aangepakt". -

O.K.van Daalen.
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INLEIDIN

Het waterschap Het Bedijkte Rondebroek" werd opgericht in 1851. De oppervlakte bedraagt 512 ha. Het is gelegen
in de gemeenten Blankenham, Kuje en Oldemarkt. De bemaling
geschidde aanvankelijk door middel van een windmolen. Toen
stond deze polder gedeeltelijk SOS bijna blank. In 1895 werd
een stoomgemaal gebouwd ( cap. 20 m 3/ ain.), hetgeen een grote
verbetering was. Iochtans was toen de polder ook nog te nat.
In 1925 werd het stoomgemaal tot een electrisch gemaal omgebouwd. De capaciteit bleef evenwel dezelfde. Door deze verbetering kon een zomerpeil van 0.85 m - N.A.P. worden aangehouden. Toch kon dit gemaal alle regenperioden niet bijhouden,
zodat soms in Maart en in het najaar er nog wateroverlast
werd ondervonden, waardoor de grasgroei laat was. In 1945 is
het gemaal vervangen door een nieuw met een capaciteit van
25 US/min. Dit nieuwe gemaal kan zowel in- als uitmalen. De
practijk waardeerde de 1a1iteit van het gras in hoge mate,
waaruit wellicht te verklaren is dat men ook thans nog niet
bevreesd is voor een achteruitgang van de botanische samenstelling van de zode als gevolg von wateroverlast.
Na het afmalen van de Noordoostpolder is Het Eedikte
Rondebroek in de momenteel lagere gedeelten langs de voormalige
Zeedijk, waar tevens de dikke minerale dekken voorkomen, beter
geworden, als gevolg van de doorzijingsver1iezen. Maar een
groot gedeelte \:erd ?s zomers te droo t , waardoor de practijk
in hoge mate werd gedupeerd.
Het optreden van verdrogingsverschijnselen in het
onderhavige en in andere waterschappen, liggende in het randgebied van de Noordoostpolder tussen Lemmer en Vollenhove,
was aanleiding tot het onderzoek, waarover in dit deel van
het Algemeen Verslag der Commissie een en ander ordt medegedeeld.
Aangezien Het Bedijkte Ronde'oroek in het centri
van het door de N.O.P. benvloede gebied gelegen is, heeft
het erk der 0ommissie zich van meet af aan sterk op deze polder gericht. Vandaar dat het ons logisch en juist voorkwam
de behandeling van de hydrologische onderzoekingen met het
werk in deze polder te verbinden.
Zo werden er sedert 1947 buiten en behalve de grasland- en bouwlandprcefvelden twintig grote waterproefvelden
ge1oiteerd, te onderscheiden in molinfiltratie--, buisintiltratie-, mol- en buisinfiltratie-, bevloeings- en
b e sproeingsproever.
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In de jaren 1947 en 1948 werden daarenboven 120 ha
met de molpioeg behandeld en ca. 230 ha bevloeid (zowel rechtstreeks door de Commissie als door de landgebruikers op eigen
initiatief). In de jaren 1947, 1948 en 1949 werden door landgebnikers met subsidie van de Cultuurtechnische Dienst ca.
30 ha met buizen geïnfiltreerd. Bovendien infiltreerde de
N.C.P. nog ca. 4 ha volgens de volledige buisinfiltratiemethode.
Geconcludeerd kan worden dat practisch alle aan emstige indroging lijdende percelen in deze polder reeds waren
geïnfiltreerd of meermalen bevloeid alvorens de definitieve
herstelmaatregelen in 1949 en 195G werden genomen.
Op 1 November 1950 waren 213.50 ha van dit waterschap
definitief hersteld volgens de gecombineerde methode van infiltratie. Nog 23 ha zal op dezelfde wijze worden behandeld
in de winter van 1950 - 1951. In het kader der definitieve
herstelerkzaaaiheden is als grens voor de infiltratie voorlopig gekozen een dikte van het minerale dek van 35 cm. Een
drotekartering die in de zomor van 1951 zal orden uitgevoerd,
moet leren, of met deze rens kan worden volstaan. Zonodig
zullen dan alsnog percelen, met een mineraal dek) 35 cm van
een infiltratie systeem worden voorzii.
Deze cijfers geven een indnik hoe intensief het Onderzoek in de pioniersjaren (1946 - 1948) is geweest en met
welk een voortvarendheid de strijd tegen de verdroging werd
gestreden. Maar evenzeer hoe op verheugend snelle wijze de
definitieve herstelmaatregelen in de jaren 1949 - 1950 werden
genomen en inmiddels practisch werden voltooid.
Het is merkwaardig te bedenken, hoe met deze landbouwkundige en cultuurtechnische werken kon worden aangevangen, voordat de civiel-technische werken gereed kwamen. Dit
is te danken aan het feit, dat in 1948 een noodgemaaltje werd
gebouwd aan de Lindedijk, recht voor de vroegere Molensloot.
De capaciteit van dit nocdgemaaltje bedraagt 15 1113/min. Deze
is weliswaar iets te klein, maar dank zij dit gemaal heeft
Het Bedijkte Rondebroek reeds drie jaar lang van de infiltratie werken de vruchten kunnen plukken. In de droge zomer van
1947 bleek xii. dat de slootpeilen te laag waren zodat een
gedeelte van de polder niet kon worden geholpen.
De Dienst van de Zuiderzeewerken ontwierp later een
plan, dat uitgewerkt werd door de Nederlaxse Heide Mij.
Hierbij werd uitgegaan van het feit, dat het bestaande eJectrische gemaal met een capaciteit van 25 m3/min. moeilijk
water voor de gehele polder kan aanvoeren als gevolg van de
bouw op een laag punt. Alhoewel het gemaa.1 gebruikt kon worden
voor in- en uitmalen, was bij de keuze van de plaats alleen
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rekening gehouden met uitmalen. De bouw van een tweede gemaal,
ingorit voor in- en uitmalen, met een iapaciteit van 50 m/
min, werd geprojecteerd op de plaats waar in 1947 het noodgemaalt je werd gebouwd. De polder erd in een noordelijke en een
zuidelijke polderafdeling verdeeld 9 waartoe enkele schotten
moesten worden geplaatst. Het bestaande systeem van hoofdwatrleidingen kon vorden aangehouden.
Het nieuwe gemaal zal in het voorjaar van 1951 in
bedrijf kunnen worden gesteld.
Eerst dan zal het mogelijk zijn om de slootpeilen
onder alle omstandigheden geheel te beheersen. Aangezien het
nogemaa1 slechts kan imnalen, is dit nu nog niet het geval.
Overigens is er alleen in eUreem natte perioden van wateroverlast sprake geweest, omdat de invloed van de af zuiging
duidelijk is te bemerken. Na diep a±'malen in regenrijke tijden
moet weer spoedig worden ir€elaten, omdat de sloten anders te
weinig water hebben in verband met de eisen aan de veekering
en het dreaken van het weidende vee gesteld.
De practijk weet, dat de infiltratie in de nazomer
schadelijk is. Maar men is in t algemeen nog meer bevreesd
voor te droog dan voor te nat land. Zo laat de ideale waterbeheersing nog een en ander te wensen over. Na het gereedkomen
van het nieuwe gemaal zal het juist leren hanteren van het zo
machtige productiemiddel het water, geleidelijk aan moeten
groeien. Een intensieve voorlichting, van het waterschapsbestuur en van de landgebruikers is daarbij van beslissende betekenis. De gronden zijn nl. wat stijver en minder doorlatend
geworden als gevolg van de infiltraties, die nu reeds enkele
jaren werkzaam zijn. Dit is erhstiger dan nodig was geweest
door het soms te overvloedig en te langdurig gebruik maken
van de kunstmatige watertoevoer aan de percelen. Daardoor wil
het regenwater minder goed dan vroeger door de bovenste lagen
en bovendien is de waterbergixig klein geworden, maar tengevolge
van de doorzijging is het toch weer spoedig verdwenen.
Niettemin zijn grote kennis van zsken, zorgvuldigheid en attentie vereist om het maximale rendement te behalen.
De productiemogelijldaeden van deze polder zijn, dank
zij de bereikte detail waterbeheersing, thans belangrijk vergroot. Indien de bemesting en verzorging der graslanden aan
de geschapen mogelijkheid van een ideale waterbeheersing worden
aangepast, zullen de producties verre die van vroegere jaren
overtreffen. Zo wordt uiteindelijk meer bereikt dan uitsluitend
het herstel van dit getroffen gebied.
De objectief en eerlijk oordelende practijk wil dan
ook wel toegeven dat Het Rondebroek beter is dan voor het
dromalen van de N.U.P.

(..
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De successen met water ver1egen bij het herstel van
indrogende en droogtegevoelige gronden heeft enerzijds het
schrikbeeld van de irreversjbele indroging doen vervagen en
was anderzijds deprikkel om elders aan de waterhuishouding
nieuwe aandacht te wijden. Inflltratieproeven en b eloei n
ondervinden allerwege de grootste belangstelling.
De gronden bij Kuinre zijn een tijdlang veel te
droog geweest, maar het gelukte ze weer voitig te maken. Geleidelijk aan rijp-be onze overtuiging dat elke indrogende
grond door water kan worden verbeterd, al zijn soms de technische moeilijkheden groot. De term "irreversibel ingedroogd
in absolute zin meenden wij te moeten bestrijden.
Op profielen met dikke minerale dekken was de droogtegevoelighejd veel geringer dan op die met een dun mineraal
pakket. Le grens voor de drotegevoeligheid ligt omstreeks
bij een dek van 40 cm dikte. Wanneer het veen van een profiel
met slechts 20 cm minerale bovengrond droog is, dan is deze
kwetsbaarheid begrijpelijk, maar ook aan het veen weten de wortels bij dergelijke profielen moeilijk water te onttrekken.
Uit deze waarnemingen van de droogtegevoeligheid
van graslanden, waar dunne kleilagen rusten op veen groeide
het infiltratiewerk op percelen, die wel niet tot de verdrogende behoorden, maar wel zeer droogtegevoelig zijn. Hier werd het
water een middel tot productieverhogin.g en tot beveiliging van
de productie in droge jaren.
Het waterbergend vermogen van de bewortelde laag is
evenzeer van betekenis. Het is bekend dat zeer zware kleigronden (knippen, komgronden, enz.) heel ernstig verdrogen in
droge zomers. Behalve op de landbouwkundige maatregelen, die
een verbetering der structuur van zulke moeilijk doorlatende
gronden beogen, is de aandacht thans evenzeer gericht op de
mogelijkheden, die schuilen in de wWerbeheersing
Naarmate de ervaringen zich opstapelen en men deze
problemen beter gaat begrijpen, blijken de watervraagstukken
ook op andere moeilijkheden licht te k't'inen werpen. Zo bleek
mij in de zomër van 1950 op een zavel in het Zuiden des lands,
waar de bieten in zeer sterke mate door aaltjes waren aangetast, dat de schade veel en veel erger was op een gedeelte van
het perceel waar de vochtvoorziening veel te wensen overliet.
Heel precies reageerden de bieten op de dikte van de zavellaag,
rustend op grof zand. De aaltjes waren overal even talrijk.
,T en

Op geheel onverwachte wijze wordt het infiltrs.tiewerk
gesteund door allerlei neveneffecten. Het onderzoek leert, dat
water het milieu voor de plantenvoedin verbetert, waardoor de

-16fosforzuurvoeding g,unsger en de pH hoger wordb. Als ruwbeemdgras bij infiltratie toeneemt, is dit mogelijk niet alleen een
gevolg van het feit, dat deze grassoort vochtminnend is, maar
evenzeer omdat de P205-vocrziening en de zuurgraad beter zijn
voor dit fosforzuurbehoeftige en een lage pil-schuwende grasa
Zo maakte het grondonderzoek ons ook duidelijk de
bewering van de practijk dat de gronden in het randgebied
zuurder waren geworden tenevolge van de indroing. Het waargenomen verschijnsel, dat de pH daalt als de grond droger
wordt, zou dezcactijkervaring steun verlenen.

Dit ons eerste waterverslag is een experiment.
Waar voorbeelden van vergelijkbare proefveld- en landbouwv:slagen, die geheel aan hydrologische problemen zijn gevTjd,
in binnen- en buitenland schaars zijn, moesten wij op eigen
wijze en naar beste weten ons hier aan wagen.
De namen van allen, die aan het hydrologisch werk
der Commissie hebben medegewerkt, worden hierna vermeld.
willen enkele onzer naaste medewerkers hier echter a±'zonder-lijk danken.
Ir. P.G. de Boer, Inspecteur bij de NoordoostpoJde-werken te Emmeloord, heeft van het begin af ons dagelijks bijgestaan in het werk te veld. Vele initiatieven zijn van hem
afkomstig en wij mochtenvoor -bdurend op zijn uitermate deskundige adviezen bouwen
De afdeling Onderzoek van de Noordoost-polderwerkon
te Kampen heeft ons steeds terzijde gestaan en veel werk voor
ons verzet en gegevens afgestaan. Vooral Ir. H. Smit-s is ons
daarbij tot grote steun geweest.
Ir. C.H. de Jong van de Dienst van de Zuiderzeewerken te e-Gravenhage heeft ons inzicht in de hydrologische
problemen in hoge mate verdiept. Hoofdstuk III sub. 2 is
geheel van zijn hand.
Het is misschien niet te veel gezegd, dat wij in de
laatste jaren een team van vier personen zijn gaan vormen.
De neerslag van een gedeelte onzer gezamelijke arbeid wordt
hier openbaar gemaakt.
Het stemt ons tot voldoening dat Dr. S.B. Hooihont
verbonden aan het Bodemkundig Instituut T.N.01I. te Groningen
bij het opstellen van hoofdstuk VII nauw met ons heeft samgewerkt.
Hoofdstuk II is geheel gebaseerd op het werk van he
Instituut voor Bodemkartering te Wageningen. Met de kartering
van het randgebied was destijds belast Dr. Ir. J.S. Veonenhos.
Uit onse dagelijkse practijk is gebleken, dat zijn karterings-
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voor ons werk.
Het Bureau van de Hoofdingenieur van het Ministerie
van Landbouw, Visserij en VoedselvoorzieninE te ?s_Gravellhage
heeft ook voor dit verslag veel werk verzet. Weliswaar werd
ook veel tekenwerk op ons eigen bureau te Kuirie verricht, maar
zonder de voortdurende belangstelling en medewerking van de
heer J.M. de Casseres en zijn staf zouden wij het kaartenmaterial
niet op een dusdanig verzorgde mijze aan de Commissie hebben
kunnen vo orl eggen.
Na hetgeen de Voorzitter in het Voorwoord heeft geschreven over de medewerking van de diverse diensten, instituten en deskundigen, moet met het noeïren van de bovenstaande
najeen hier volstaan worden. Het is duidelijk dat alle diensten5
instituten,instellingen en speciale deskundigen, die in de
Commissie vertegenwoordigd zijn of zitting hebben, aan de besprekingen en de overige arbeid intensief hebben deelgenomen.
Dit verslag behoort dan ook aan de gehele Commissie toe.
Afzonderitke vermelding verdient het feit, dat
het Concept ter prae-advies is gezonden aan de reeds in 1947
ingestelde Sub-Commissie voor Waterstaatszaken. Deze werd
voorgezeten door wijlen prof. Ir. iyi.S.Visser. Leden waren
de heren Ir. pG. de Boer, Ir. M.L»t Hart, Dr. S.B.Hooghoudt,
Ir. C.Kalisvaart, Ir. D.I.Luteyn en Ir. F.1.Mesu. Buiten
en behalve de leden dezer Sub-Commissie werd het concept
doorgenomen door de heren Dr. IEr. O.K. ver- Daalen, Ir.
de Jong, Ir. D.v.d.Schaaf en Ir. H.tmits.
Oij konden een groot aantal aanvullingen en verbeteringen aanbrengen, dank zij de ingekomen prae-adviezen. ten
en ander is het verslag ten zeerste ten goede gekomen, zodat
de inscheling van de Sub-Commissie voor .iaterstaatszaken
en enkele specialisten op hydrologisch gebied zeker gerendeerd
heeft, al heeft het- circuleren van slechts enkele getypte
exemplaren het uitbrengen uiteraard vcrtraapd. Ondanks deze
onvermijdelijke vertraging was de tijd, die elk der praeadviseurs kon worden toegemeten geheel onvoldoende om zich zo
in het concept te verdiepen als velen wenselijk hadden geacht. Hiet alleen daardoor zullen er onnauwkeurigheden in
het verslag zijn gebleven, maar ook de ingekomen aanvullingen,
algemene opmerkingen en technische wijzigingen konden niet
alle worden overgenomen. Deels als gevolg van onderling afwijkende inzichten en meningen, deels omdat een en ander te
ingrïjpend zou zijn en het veel te veel tijd zou vergen om
bepaalde gedeelten geheel opnieuw te bewerken. Dit ter verklaring, waarom bepaalde suggesties en aanbevelingen niet
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de volgende waterveralagen een nuttig gebruik te.kunnen maken.
Hij danken Ir. Iu.v.d.Schaft voor
'de hulp, die hij
ons geboden heeft bij het verwerken der prae-adviezen en
dasrmede• bij het afsluiten van het manuscript.
Zo zijn we er ons van bewost, dat er aan dit verslag nog wel wat ontbreekt. daar wij mogen het doel niet
uit het oog verliezen 9 ft. een begin te men met de verslaggeving op hydrologisch gebied. Een samenvatting van dit verslag met de rapporten over de andere polders zal een belangrijk onderdeel vormen van het eindrapport. Hierin zal een gemeenschappelijke bewerking van alle wateronderzoekingen verschijnen 9 minder overladen met cijfers en gegevens en sterk
geconcentreerd op de wetenschappelijke wetenswaardigheden en
op de practische ioofdzaken.
Dit arcief-versiag 9 dat voor intern gebruik in een
beperkte kring bestemd 13 9 heeft immers een ander karakter
dma het wetenschappelijk eindraport en dan de voor de gewone
boer leesbare practijkhandleidjag.

Ir.

n.J..k..

de Jonge

MEDE WEE}0RS
Veidwerk

D.H.Zijlstra
Assistent bij de Rijkslandbouwvoor1ichtinsdienst, hoofd van de
Afdeling Water, te Kuinre.
8 April 1947 - 1 Maart 1949.
M. Haveman
Assistent bij de Rijksiandbouwvoorlichtingsdienst, Afdeling
Water, te Kuinre.
F. Huizinga
Assistent bij de Rijksiandbouwvoorlichtingsdienst, hoofd van de
Afdeling Water, te Kuinre.
H. Alferink
Ploegbaas le ki. bij de Directie
van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Gedetacheerd bij
de Commissie sedert 1 Decenter
1947 als tekenaar, landmeter en
wat erpasser.
P. de Ivlartines
Hulpassistent
Juni 1947 - April 1948.
J. v.d. Meer
Trekkerchauffeur bij de Directie
van de Wieringeimeer
(Noordoostpolderwerken).
H. Bakker
Arbeider bij de Directie van de
Wieringermeer (N .0 .P.-werken)
Opmeter grondaterstandsbuizen.
A. Ketellapper
Arbeider bij de Directie van de
Wieringermeer (11
7 .0.P.-werken)
Pro efveldwerk,

VerslaggeviLF

M. Haveman, voornoemd.
D. de Vries
Assistent bij de Rijksiandbouwvoorlichtingsdienst, hoofd Afdeling CTrasland, te Kuinre.
Ir. D.v.d.Schaaf
Ingenieur bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst,
toegevoegd aan de Secretaris der
Commissie sedert 1 December 1950.
D.H.Zijlstra, voornoemd.
P. Huizinga, voornoemd,
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A Directie van de Wieringermeer
(Ncordoostpolderwerken)
Afdeling Onderzoek te Kempen.
Dienst van de Zuiderzeewerken te
s-Cravenhage.
Bureau van de Hoofdingenieur van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te
s-Oravenhage
E Commissie inzake Indrogende Gronden
rondom de Noordoostpolder te Kuinre.
Bureau van de 1-loofdingenieur,
voornoemd.
1, II, III Stichting voor Dodemkartering te
Dageningen.
Commissie Indrogende Gronden,
voornoemd.
Bureau ven de hoofdingenieur,
voornoemd,
IV Dienst van de Zuiderzeewerken,
voornoemd.
Bureau ven de 1-loot dingenieur,
voornoemd.

V, VI, VIII, IX, X Commissie Indrogende Gronden,
voornoemd,
Bureau van de Hoofdingenieur,9
voornoemd.
VII Nederlandsche Heidemaatschappij
te Arnhem.
Commissie Indrogende Gronden,
voornoemd,
Bureau von de ITcofdin'enjeur,

voornoemd.

Foto s

Afdeling Voorlichting van het
Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening, pan. 25 (boven), 35, 56 (onder), 421 68, 79 (boven), 84 (boven), 90, 100 9 1049 105 9
107, 122 (onder), 13h, 170, 176, 2191
222, 2279 241 (onder), 251 9 263 9 269,

279 9 2809 5001 3059 307, 309.

Ir.
de Jonge
Secretaris Commissie Indrogende
Gronden, PAK. 25 (onder), 36 (boven),
84 (onder), 257, 241 (boven), 273,

316.

Krist
Assistent bij de Pjksi andb ouwvoorlichti ngsdienst, afdelint 1)ouaTlmud, te Kuinre,
ag. 122 (boven).
0.

Te Boerderij, pag. 4.
N.V. Lijeupt te Leeuwarden, pag. 79 (onder).
K.L.Jh. pag. 3'

leken-en RoDroduc-biewerk H. 11f erink,
voornoemd.
kureau van de Hoofdingenieur,
voornoemd.
Tekenkamer van de afdeling Onderzoek van de Directie van de Wierimgermeor (Noordccstpoldervrerker)
te Kampen.
iyografjsc

verzorjn
J.I-i. Kramer
- 1dm. Ambtenaar hij de Rijksiandbouwvoorlichtingsdienst te Kuinre.
Jiej. 1.1. Cennegieter te Hattem,
Typiste.
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Teneinde het eerste waterversiag der Commissie
beter toegankelijk te rmnen voor de lezer, zullen hierna een
aantal korte mededclinaen, toelichtingen en aanwijzingen worden gegeven. Het .-.
ons ni, storend voorkomen, dergelijke
aanwijzingen in te viechten tussen de tekst van de afzonderlijke verslagen. Bovendien zouden vele aanwijzingen weer herhaald
moeten worden bij vele hoofdstukken of sub- hoofdstukken.
Thans kan ieder, die een term, een afkorting, een grafische
voorstelling, ens. enz. tegenkomt, waarover hij nadere toelichting wenst om tot een goed begrip van de stof te kunnen
komen, deze aanwijzingen raadplegen.
Ivioeiliik is de keuze geweest. Wat moest wel en wat
niet in deze aanwijzingen worden opgenomen? Hetgeen de een
reeds lang weet, zal voor een ander nieuw zijn. Naar voilediaheid kon bovendien moeilijk worden gestreefd. Toch vleien wij
ons met de hoop, dat de keuze van deze aanwijzingen een dusdanige is geweest, dat voor velen de bestudering van dit deel
gemakkelijker is geworden.
Bovendien was er de moeilijkheid van een aantal losse onderwerpen, die met de in dit verslag behandelde materie
ten naumste scuaenhangen, maar toch van te weinig importantie
of van te geringe omvang zijn, om een afzonderlijk hoofdstuk
hier aan te kunnen wijden. Deze losse onderwerpen zijn als korte mededeljnen hier ondergebrahht.
De rangschikking heeft in alphabetische volgorde
plaats gevonden. De behandelde onderwerpen zijn de volgende.
Ti!

1. Eemesting

bis.

2. Bevloeien

blz. 24

3. Eijlagen

blz.

4. Doorlatendhejd

blz. 27

5. Doorzijging
6. Figuren

blz. 28

23
26

7. Fotowi

blz. 29
blz. 31

8. Gebouwen

blz. 32

9. Legenda
10. De molplcog
fl. Froefvolden

blz. 34
blz. 35
blz. 39

12. Roversibiijteit

blz. 40

13. Spreidingsme-bingen
14. Bteekproeveie

blz. 41

15. Tabellen

blz. 45

16. Typografische gegevens

biz.

17. Voch-bbepalingen

blz. 44

51

blz. 52
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1. BEMESIING.
Het is bij het begin van het werk overduidelijk
gebleken, dat de t'emestingstoestand van de meeste graslanden
jfl 1946 en 1947 zo onbevredigend was9 dat op deze anne velden het herstel van de waterhuishouding onvoldoende vruchten kon afweren. Zoael in het belang van het onderzoek, als
ter voorlichting van de practijk diende aanvankelijk door de
Commissie de bemesting op grote schaal ter hand te worden
genomen. Zo leerde de rsctijk dat alleen door water + voldoend zware bemestingen maximaal effect kon worden bereikt.
In 1947 zijn dan ook de meeste waterproefvelden
om deze reden bemest. Voor het onderzoek en ter demonstratie
werd steeds een flinke strook onbemest gelaten.
Als basisbemesting vrerd op alle proefvelden gegeven 80 kg.
P2051 80 kg K20 en 40 kg N per ha. De stikstof werd alleen
voor de eerste snede gegeven. Deze bemestingen waren. niet
zwaar en zeker onvoldoende voor het bereiken van maximale
producties na herstel dezer indrogende gronden. Maar de
kosten, die het bemesten van een aantal grote waterproefvelden vergden, waren dusdanig, dat met matige giften moest
worden volstaan. Ongetwijfeld is de voorlichtende waarde
van dit werk van bijzondere betekenis geweest.
In 1948 en volgende jaren werden de waterproefvelden niet meer door ons bemest. Volstaan werd met de prac-tijkbemestingen die onder invloed van ons werk geleidelijk
zwaarder en zwaarder werden.
In 1950 werden er jaaropbrengsten op (ie waterproefvelden bepaald. De bemesting van de opbrengstveldjes
werd door ons verzorgd en wel naar de volgende normen
160 kg K20 en 105 kg N.
125 kg P20
59
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2. EEVLOEIEN.
Het bevloeien geschiedde vrijwel alleen op percelen
met duime minersle dekken. Daarom liggen de bevloeide percelen min of meer bijeen gegroepeerd in nauw verband met de
opbouw van het bodemprofiel.

De hoeveelheid water, die voor het bevloeien werd
gebruikt, is niet gemakkelijk precies op te geven. Immers de
volle straal werd niet steeds door de pompen geleverd, omdat
de slootvegetatie het toestromen van water belemmerde O±'
doordat waterplanten voor de aanzuigkor±' de waterbeweging
vertraagd-en.
Een andere moeilijkheid is de verliezen te schatten, als gevolg van het wegstromen van water naar de sloot
vlak bij de pomp. Wat stroomt er zichtbaar en onzichtbaar
door krimpscheuren en door escheurde greppels nar de watergang en?
Het is zeer moeilijk de grootte dezer verliezen te
schatten. Deze liggen van geval tot geval anders. De vermelde auta].ien mm zijn derhalve min of meer theoretische cijfers. Ze uerden gevonden door het asntal pompuren te vermenigvuldigen met de capaciteit van de pomp en te delen dtor
de bevloeide oppervlakte.
T.a.v. de gebezigd-s vloeipompen zij medegedeeld,
dat de prsct jk doorgaans pompen gebruikte met een capaciteit
van 1 - 1+ m-' / min. De Commissie werkte aanvankelijk met
een kleine pomp, geplaatst op een slede, waarvan de capaciteit 0.5 m3/ min, bedroeg.
In 1948 werd een grote mQbiele vloeipomp aangeschaft met een capaciteit van 2 m / min. Deze kan door
een jeep overal heen snel worden vervoerd. In. 1950 werd deze
mobiele pomp van een uitn.eembare leiding voorzien, welke gelijktijdig met de pomp ken worden vervoerd.
De practijk bevloeide door gebruik te maken van
oude bestaande greppels. De Commissie werkte aanvankelijk
met houten goten en later met de metalen leiding ter lengte
van maximaal 30 m

Kleine vloeipomp op slede. Anno 1947.

Mobiele vloeipomp. Anno 1950

. BIJTLAC-rI,.
Dr zijn aan het verslag een tweetal grote kaarten
toetevoegd t.w. de bi.ilagen A en B; voorts een 10-tal kaartzonderlijk
jes (bijlagen 1 t/m X). Deze zijn tezamen in een
mapje bijeen gebracht.
Bijlage A is samenesteld door de Dienst van de
Zuiderzeecerken, wat de isohypsen betreft 9 naar gegevens en
waarnemingen verstrekt door de Jd. Onderzoek van de Cieringerme er-Directie (Noordoostpolderwerken) te Kampen.
his kaart werd cebruikt de Overzichtskaart van het
Randgebied Noordoostpolder, schaal 1:2500Qq zoals deze door
het Bureau van de Hoofagenieur van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor de Commissie is vervaardigd.
De grote betekenis van de Isohypsenkaart 1949 9
zowel uit wetenschappelijk oopunt als t. a. v. de schadevraagstukken spreekt voor zichzelf. In hoofdstuk III sub 2 wordt
door de Ingenieur van de Zuiderzeewerken, Ir, C.H.de Jong
deze bijlage toedicht. Dit sub-hoofdstuk zal o.i. het inzicht in de opzet en de uitvoering van het hydrologisch werk
in hoe mate verhelderen. Ook zullen de nevelen, die de rode
lijn (dit is de li.jn, aangevende een daling van het plireatisch vlak van 0.10 m tussen 1933 en 1948) nog altijd omhullen, voor velen optrekken. Wij mogen aandachtige bestudering
van het onderzoek aanbevelen.
Bijlage B is door de Commissie vervaardigd. Na een
omvangrijke archief studie en door navraag bij ter plaatse
met de omstandigheden door en door bekende personen- thans
merendeels op hoge leeftijd - was het ons mogelijk de perceelsnamen volledig op te sporen. De kans, dat een complete
reconstructie op den duur onmoelijk zou zijn, was zeer recel. De behoefte aan een benaxnihgenkaart van de voornaamste
polders voor ons werk was reeds lang gebleken. Het verheugt
ons echter ook de waterschapsbesturen, de deskunditen op het
gebied van grond- en pachizaken, landeigenaars, notarissen,
cultuurtecbnici, wetenschappelijke specialisten, enz. met
dit werk een dienst te kunnen bewijzen.
In het onderhavige verslag crorden soms perceelsnamen gebezigd, die derhalve in bijlage B zijn te vinden.
De eerste hoofdstukken, t,w. "Bodemkundige Gesteld5Jater en "Drie Jaren Ztrijd tegen de Droogte,
et
heid", uH
zijn toegelicht door een tiental kaartjes. Deze zijn ben
dele ontleend aan een publicatie van de Stichting voor Bodemkartering, anderdeels aan een rapport van de Dienst van de
Zuiderzeewerken en één van de Nederlandse Heide iaatschapPij
Hen vijftal kaartjes is getekend naar eigen gegevens en onderzoekingen. Deze kaartjes zijn voor een toed verstaan dezer
hoofdstukken onontbeerlijk. Ze stellen bij onderlinge vergelijking de lezer in staat het verband op te sporen tussen
de gesteldheid van de bodem en de verdroping. De verdrogingSgrens, waarover in Deel II van het hlgemeen Verslag der Commissie wordt gesproken (Pag. 73 e.v., speciaal pap. 77) is
op enkele kaartjes duidelijk aangegeven. Tenslotte illustreren deze kaartjes een gedeelte van de bemoeiingen der Commissie in de afgelopen jaren. Demoeiingen, die alle tezamen
en in onderling verband de draden in handen gaven om de problemen, die hier aan de orde waren, te leren begrijpen.
Zo ktam de hoottekaart van dit waterschap reeds
in 1947 gereed. Deze geeft nauwkeuri de hoogtelig'ing der
percelen weer. Deze kennis is weer nodig ore het meest gewenste slootpeil te bepalen. Moet dit peil rot bijv.20 -25 cmm,v. kunnen worden opgevoerd, dan is hiermede een norm gesteld aan de civiel-technische werken. Op deze wijze grijpen
de onderzoekingen in elkaar en .ordt elk osderdeci tienstbaar
emankt aan het pektel.

m

4. DOORLal
et overbelast zijn van cc aascraldeliLs-b - alle
werk op hydro1oisch Gebied is met slechts twee vaste assIstenten in de voorbije garen verricht - was oorzaak 9 dat eerst
in 19 0 met het bepalen van de doorlatendheid kon worden tebonnen.
Het fundamentele werk van Dr. .E. Hoohoudt werd
eerst vooractische toepassinG op Grote schaal Geschikt emaakt, toen wijlen Prof. Ir. M.JF. Visser een eenvoudiG apparaat voor het bepalen van de doorlatendheid consteerde.
Dit eenvoudie instrument kan zonder bezwaar overal heen worden vervoerd. Het is voor weiniG Geschoolde krachten mogelijk
er mee te werken, mits zi.j vooral GrondiG beILnStrueerd sijs
en zich voldoende vaardiheid hebben eiben bemaakt
De tijd sas te kort om een zo groot aantal hepaliien te verrichten als voor een Gebied met een zo hecrobenO
opbouw van de bodem noodzakelijk moet worden Geacht. Het vclvuldib voorkomen van krimpscheuen in de minerale pakketten
en in het veen maakt een en ander noL 4ecompliceerder.
Nochtans meenden wij in Het fedijkte Rondebrook eren
befir te moe Gen maken met dit onderzoek. De resultaten elders
ve kreGen stuwden ons in deze richtinG, de bovenbenOeflale bezwaren ten spijt.,
Ter orienterinf zij mede1edeeld, dat een doorlatendheid K van 0,1 m per etmaal zeer Gering is. Infilteatie en
drainaGe zullen in dergelijke gev hen teleurstellende realm1
taten opleveren. Gewone klei heeft vaak een K van 0.2 - 0
etmaal. Gronden met katteklei-afzettingen zijn buitengewoon
20 m/ctmaal komen voor,
doorlatend ? K cijfers van 10
Een gemiddelde van 0.44 m/etmaal zoals in de onderhavie polder werc gevonden, is redelijke Dit wordt bevesti1d
door de Geboekte successen met de inlilalatie door midol :an
molgangen of buizen.
Er is verschil in doorl atend hele van de veelloosnen.
Hoe hoger de Grondwaterstand, hoe proser Is Gevonden wordt
De sterke gescheurdheid van het bovenste veen is in dit ver and
van betekenis.
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5. DOOELZIJCING.
Naar de rootte van het waterverlies als gevolg van
de afzuigi: naar de Noordoostpolder werd reeds in 1949 een
onderzoek ingesteld. de voornaamste proef is geregistreerd
onder do. 99, gelegen op het bedrijf van de heer R.B.v.d.Veen
.
in de Binnenpolder aan Het Ï\Loordeinde van Blarkenham. .do
keg
100, gelegen in Het Bedijkte Rondebroek bij de heer E.v.d.Kamp
is met hetzelfde doel aangelegd. Ook in de Kuinderpolder is
een dergelijke proef geprojecteerd.
De resultaten van de docrzijgingsproef Reg. No. 99
gaven echter voldoende houvast, zodat tenslotte de beide endere proefveldn niet meer werden voltooid. Deze beslissing
werd vooral beinvi oed door het feit, dat doorzi jgingsproeven
in aanleg, maar vooral in arbeidsloon uitermate kostbaar zijn,
zodat naar de grootst moelijke beperking gestreefd moet worden.
Dank zij andere onderzoekingen betreffende het hdro
logisch regime van het rendgebied worden er zodoende voldoende gegevens verzameld om COlI :aterbsians; van de diverse waterschappen op te stellen.
Dit was een fundamentele a'mzgeleenheid van het gehele onderzoek. Immers eerst nadat de grootte der verliezen
bekend was, konden berekeningen iorden opgesteld aangaande de
capeciteit van de gemalen, inleatduikers en watergangen. Voor
de gehele waterbeheersing is de kennis van deze materie per
se noodzakelijk.
De ontwateringsflorm, die afhankelijk is van de waterbergin: en van de aan het polderpeil gestelde eisen, lit
omstreeks bij 11 mm per etmaal, wat overeenkomt met + 7 m°/
min./100 ha of l liter per sec. per ha. De drainage afvoeren zijn immers doorgaans op deze norm gebaseerd. In de Noordoostpolder wordt naast het normale aantal mm nog gerekend op
2 mm kwel /etmasl. Totaal komt dit neer op 15 mm/etmael of
± 9 mS/min./lOO ha, of 1.4 liter/sec./ha.
Het is duidelijk, dat over deze kwesties definitief
uitsluitsel moest worden gegeven, alvorens het herstelplan
t.a.v. de civiel-technische werken kon worden opgesteld.
Tenslotte is op grond van een beschouwing van alle
gegevens en ervaringen als norm voor de capaciteit der gemalen gekozen 15 mm 1) per etmaal. Dit is zeer ruim. Dit getal
is op grond van de volgende overwegingen aanvaard.
De vereiste hoeveelheden water ter compensatie van
het waterverlies via de ondergrond, bleken in elk geval 1ei
ner te zijn dan 10 mm/etmaal.
Dit cijfer moet vermeerderd w.orden met het watervrr1ies door het verbruik van het gewas en de ommiddellijke
verdamping van de bodem. Verenigd in één cijfer is zulks voor
een weidegebied max. 5 mm/etrn.aal.
De watervoorziening, is dus in ieder geval verzekerd
wanneer de kunstwerken en de leidingen berekend eorden op
een toevoer van 15 mm per etmaal.
T.a.v. de waterleidingen zij opgemerkt, dat sloten,
de een voldoende profiel hebben voor een flinke ontwatering,
ook ruim genoeg zijn voor de aanvoer van water ten behoeve
van de infiltratie.
De doorzijgingsproef Reg. No. 99 zal in opzet, uitvoering en resultaten in deel III B bij de Binnenpolder aan
het Noordeinde van Blankenhan worden behandeld.

1) in verband met het feit, dat voor de bespreking van de
waterafvoer bekend moet zijn, tot welke hoogte de grondwaterspiegel mag oplopen, zij verwezen naar het desbetreffende gedeelte in de Slotbeschouwing.
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6. FIOJHEN
Hei enorme cijfermateriaal moest wel toegankelijk
gemaakt orden cLoor veelvuldig van grafische voorstellingen
gebruik te maken.
In de grafieken zijn echter veelal niet alle objecten etekerd 9 maar alleen de voornaamste, teneinde aferlading
en daardoor moeilijke hestudeerhaarheid te voorkomen.
Waar een Lenone grafiek in sommige gevallen grillig
verlopende lijnen te zien geeft en de voorstelling onduidelijk of zelfs storend kan zijn, is soms met succes de sommatie-curve benut 9 waardoor het inzicht kon worden verdiept.
Hei is wellicht dieustig over het ontstaan van een
somrnatie-tabl en -grafiek enige opmerkingen te maken.
In een sommatietabel wordt het aantal metingen dat
boven of beneden een bepaalde waarde ligt in w van het totaal
aantal metingen uitgedrukt.
Zo worden bijv. in de sommatietabal op pag. 129
100 cm - M.A.P. respectievelijk
bij een waterstandspeil
de volgende procentrische aantallen gevonden 100; 25.8 93.3
en 51.6. Deze cijfers geven dus in procenten weer, hoeveel
metingen bij de diverse objecten een peil hebben hoger dan
100 cm - N.A.P.
Als voorbeeld zal de bovengenoemde tabel hier behandeld worden. Bij het berekenen van een sommatietabel wordt
eerst een freguentietabel opgemaa1c. Daartoe wordt het aantal waarnemingen in een beaaald traject geteld. De frequentietabel is dus afgeleid van de oorspronkelijke metingen, zoals
die staan weergegeven in de tabel op pag. 186
Frequentietabel mei de werkelijke aantallen in elke
klasse.
T.ïfaterstands klasse
in cm - N.A.P.
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
Totaal aantal
opmetingen

Aantal bij taantal bijt Aantal iDij Aantal bij;
mol
buis
slootpeilentonbehandeld
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
9
1
2
11
t
1
9
12
7
2
4
5
4
7
1
3
t
6
1
8
0
8
1
t
8
0
1
0
6
0
0
.t
0
G
0
0
0
1
0
0
0
0
0
t:

24

31

30

31

Het totaal aantal metingen voor elk object is respectievelijk 24; 31; 30 en 31
De sommatietabel wordt nu van de frequentietabel afgeleid, door het aantal waarnemingen van een bepas.lde klasse
te vermeerderen met de som der voorgaande.
De som van het totaal aantal waarnemingen van een
oèject wordt gelijk aan 100 gesteld. Door omrekening hierop
verkrijgi men de sommatietabel met procentrische aantallen.
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7.

FOTOS.

Het bleek ons dat het opnemen van stencilfoto?s
in deel II van het Algemeen VerslaC der Commissie wel gewaardeerd werd. Vandaar dat wij ook in dit deel een aantal fotos
hebben opgenomen. Ze zijn ten dele als directe illustratie
van de behandelde stof bedoeld, houden echter anderdeels geen
direct verband met een bepaalde passage. Deze laatste werden
dan ook verspreid in het verslag opgenomen om op aanverwante
problemen de aandacht te vestigen of tc- toelichting van onderscheidene activiteiten der Commissie.
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8. GEEOUhFEN.
Aan de schade, die boerderijen en bijgebouwen als
gevol van de daling van de grondaateriegel in het randgebied van de Coordoostpolder hebben geleden, is door de ommissie van meet af aan grote aandacht geschonken. Dit was ook
wel niet anders mogelijk. Immers de geconstateerde verzakkingen beroerden de belanghebbenden in hoge mate. De vertrouwenspositie, die de Commissie geleidelijk aan heeft verworven, is
mede gebouwd op het feit, dat het lot der getroffenen onze
aandacht had op schier elk gebied van de maatschappelijke activiteit.
In samenwerking met de Dienst Cederopbouw Boerderijen werden in 1947 en 1948 116 boerderijen onderzocht. Hiervan
werden reconstructie-tekeningen vervaardigd, waarop tevens
funderingsschemas voorkomen evenals een begeleidend relaas.
Het stemt tot verheuging, dat de Taxatie-Commissie
van de Bouwkundige Afdeling van de Wieringermeer-Directie
(Noordoostpolderwerken), welke in 1950 met de definitieve
werkzaamheden ter afwi1eling van de gebouwenschade is.begonnen, constateert, dat het in genoemde jaren verrichte werk
serieus is uitgevoerd. Helaas zijn de verzakkingen sedertdien
in vele gevallen verergerd.
Het Bedijkbe Rondebroek ligt geheel binnen de rode
lijn, zodat alle objecten in dit waterschap destijds onder
leiding der Commissie werden en thans door de Taxatie-Commissie
worden behandeld. Aan de hand van de genoemde reconstructietekeningen wordt thans een hernieuwd en dieper gaan onderzoek
ingesteld.
Ieder object wordt nauwkeurig onderzocht, er wordt
gepeild naar de vaste bodem om de lengte der noodzakelijke
funderingspalen te leren kennen, de toestand der vloeren, speciaal in de stallen, wordt nagegaan, evenals de graad van verzakking. Op grond van al dit werk worden berekeningen van de
herstelkosten opgesteld van geval tot geval.
Evenals de Taxatie-Commissie is de Contact-Commissie
in 1950 met voortvarendheid aan het werk getogen. Zo ziet het
er naar uit, dat ook dit gedeelte van het herstelplan ten
dienste van het randgebied tijdig zal kunnen worden afgewikeld,
ondanks het feit, dat ze veel later dan de civiel-technische,
cultuur-technische en landbouw-technische werken van stapel
zijn gelopen.
De Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de
N.O.P. heeft zich niet alleen moeite gegeven het onderzoek
naar de gebouwenschade op gang te brengen en voorlopige herstelwerkzaamheden te doen plaats vinden met inschakeling van
deskundigen van de Dienst UJederopbouw Boerderijen en later van
de Bouwkundige Dienst der iringermeer-Directie, maar ook
het voorkomen van schade had onze aandacht. Zo werden er bij
wijze van proef in 1948 de funderingen van een viertal boerderijen in de overhavie polder van water voorzien. Waar een
efficiente infiltratie kan worden toegepast, betekent dit nl.
een aanzienlijke besparing t.a.v. kosten ter versterking van
de funderingen.
Tengevolge van het feit, dat de boerderijen veelal
aan de voormalige Zuiderzeedijk en aan de Lindedijk zijn gebouwd of op kleine terreinverhogingen werden gesticht, komen
de funderingen van slechts een beperkt aantal gebouwen in aanmerking voor deze goedkope methode om schade of toekomstige
schade te voorkomen. Bovendien is er de moeilijkheid van het
slootpeil, dat Is winters op grond van landbouwkundige overwegingen laag moet zijn. De funderingen mogen echter niet gedurende een g:edeelte van het jaar droog komen te staan.

w1ç

Scher;ren van de muren

en vïzakken van de vloeren.
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9.

LEGENDE.

Er is bij de grafieken gestreefd naar een strfe
normalisering der tekens en symbolen. Door het consequent toepassen van dezelfde legenda voor alle grafieken was het mogelijk met een minimum van toelichting bij de afzonderlijke
figuren te volstaan.
De legenda voor de firen kan uitgeslsen oorden,
zodat deze emkkelijk geraadpleegd kan worden bij de bestudering van het verslag. Eij menen echter dat zeer spoedig de
vruchten van de consequente doorvoering dezer logenda geplukt
zullen worden in dier voege, dat men na enkele verslagen gelezen te hebben reeds de tekens en symbolen uit het hoofd kent.
Dan eerst zijn de fiuren in én oogopslag te begrijpen en
beantwoorden ze aan het gestelde doel
het bestuderen der tabellen in hose mate te vereenvoudigen.
Bij wijze van uitzondering komen er lijnen op de
grafieken voor, die in de legenda ontbreken. In zulke gevallen
is een speciale aanduiding bij de figuur zelve gegeven
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10. DE MOLPLOECT
De moiLpioeg is hier te lande wellicht iets te veel
op de achtergrond geraakt. hel heeft wijlen Prof. Visser herhaaldelijk de aandacht op de mogelijkheden van deze ploeg,
vooral voor drainage, gevestigd, maar tot een toepassing in
het groot is het slechts hier en daar Lekomen, bijr. in de
droogmakerijen van Noord Holland en bier en daar in Friesland.
Als men dan leest, dat in 1943 in tugeland en Wales ruim
2 millioen ha door greppels werden ontwaterd, 10.000 ha door
drainbuizen en 170.000 ha door middel van molgangen, dan komt
het ons toch voor dat aan de overzijde van de Noordzee de molploeg meer wordt gewaardeerd. In 1949 zouden aldaar nog ruim
200.000 ha kleigrond van moidroinage norden voorzien. (Journal
of the Royal Agricultutal Society of England, 109 - 148)
Herinnerd wordt aan de Visser-ploeg, een grote molploeg die in het begin der dertiger jaren in de Wieringermeer
werd gebruikt om houten kokers in de grond te trekken voor de
ontwatering van jonge poldergronden.
In de N.O.P. wordt ook nu nog, met een grote molploeg gewerkt en wel op een diepte van 70 cm. Een woeler
breekt dan, waar nodig, gelijktijdig slecht doorlatende lagen,
die op 40 cm diepte zijn gelegen.
Behalve voor de ontwatering heeft de moiploeg in
de laatste jaren waardering gevonden voor de infiltratie.
In het randgebied is de rolploeg van essentieele betekenis
gebleken. Het herstel van de waterhuishouding in deze gebieden berust voor een overwegend gedeelte op het werk van de
molpioeg, zowel bij de enkelvoudiLe molinfiltratie als bij
de S.g. buis-molmethode (gecombineerde systeem).
In de laatste jaren is echter ook in andere streken
de molploeg met succes toegepast, bijv. in katteklei, waarin
molgangen van l- cm Ç kunnen worden getrokken met een gewone
wie ltre kker
In veen kunnen gangen van 20 cm V met succes worden
getrokken.
Het is dan ook van het hoogste belang, dat er aan
de verdere ontwikkeling van de molp]oeg:de laatste jaren weer
aandacht is besteed, vooral door Ir. P.G.de Boer, Inspecteur
der Noordoostpolderwerken te Bmmeloord. Deze was van meet af
aan Ben nauwste bij het werk der Commissie betrokken en leerde onze moeilijkheden in de pioniersjaren van nabij kennen.
Telkens weer zijn deze moeilijkheden onderwerp geweest van
uitvoerige gedachtenwisselingen. In de werkplaatsen der N.O.P.
zijn vele mogelijkheden uitgewerkt en in de practijk getoetst.
Het werk van Ir. P.C. de Boér verdient dan ook op
deze plaats met ere te worden vermeld.
De voornaamste technische verbeteringen zijn de volgende.
Voor het molmes werd een schijfkouter aangebracht
om de zode minder te verscheuren. De molmessnede is nl • van
geen betekenis op redelijk grasland. Na enkele weken zijn de
messneden practisch onvindbaar. Maar op landerijen met een
taale.,viltigo zode wordt de grasmat door het betrekkelijk brede molmes nogal losgescheurd en geh'Lvend, zelfs worden veel
plukjes zode uitgescheurd. De noodzaak bleek echter eerst
recht, toen de moiploeg gebruikt 'eerd bij het gecombineerde
systeem. De nog niet vergroeide zoden boven de buizenreeksen
werd-en al. losgereden en verschoven door het brede molmes.
Met een schijfkouter ervoor werd di't euvel vrijwel overeonnen,
Het monteren van een smalle, ijzeren rol, die per
2
cm voldoende gewicht heeft, was daarenboven van belang om de
geschetste moeilijkheden bij hetekken van molgengen over
buizenreeksen te overwinnen. Dit drukwieltje achter het molmes gemonteerd, lot onafhankelijk van het molmes, om de gang
hiervan niet te beinvloeden, ook niet op zeer ongelijkmatig
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- 7tercin. Deze constructie voldoet uits-bekend mits de druk per
cm groot genoeg is en is veel gemakkelijker in het werk dan
het aanhang en achter de molploeg van een betonrol.
Ook het drukwieltje is bij enkelvoudig mollen op
redelijk grasland niet in die mate noodzakelijk. Deze beide
voorzieningen zijn vooral op indrogende gronden en bij het
gecombineerde systeem waardevol.
Aan de verstrekkende betekenis van de staartmol,
waardoor het automatisch intrekken bij de sloot van beschermde eindbuizen mogelijk is geworden, dient even te worden herinnerd. ( fig. 2)
Niet alleen de molpioep ten dienste van de drainage
werd ontaikkeld tot een werktuig voor de infiltratie, ook met
het mol-lichaam was dat het geval. Bij drainage worden ni.
doorgaans kleine mollichamen gebruikt, bijv. met een diameter
van 4 cm. Voor infiltratie worden in veenpakketten veel grotere mollichamen gebezigd. Door ons werd een diameter van
cm gekozen. De vorm werd flesvormig, doordat aan het oorspronkelijke lichaam een staart werd bevestigd, waar een gresbuis omheen past. Ier bescherming van de molgangen bij de
sloot werden ni. aanvankelijk sleuven gegraven, waarin gresbuizen werden gelegd. De moeilijkheden waren met dit systeem
vele en stonden een toepassing op practijkschaal in de weg.
Met de staartmol kon het leggen der eindbuizen vrijwel automatisch geschieden. Deze werkwijze heeft veel tot het succes
van de enkelvoudige molinfiltratie bijgedragen.
Het werken met de molpioeg heeft ons enkele jaren
bezig gehouden en een schat van gegevens en ervaringen opgeleverd. Slechts én recente ervaring zij hier vermeld. Het
is gebleken dat het mollon van zeer droge gronden, die maandenlang moeten inweken, eer enig succes kan worden geboekt,
in de winter moet gebeuren en niet April of later.
Voor het juist werken met de molpioeg is een grote
kennis van de bodem en van het water-regime ter plaatse onontbeerlijk. Door onoordeelkundig werken blijven resultaten vaak
uit. Niet alleen is grote accuratesse nodig van de zijde van
het bedienend personeel, vooral van de- trekkerchauffeur, maar
zonder een eoed landbouwkundig inzicht en oordeel kunnen
teleurstellingen niet uitblijven.
De diepteliging der gangen moet gekozen worden op
grond van een gedetailleerde kennis van het bodemprofiel en
van het gedrag der diverse bodemlagen t.a,v. de levensduur
der molgangen.
De afstand der gangen houdt ten nauwste verband met
de doorlatendheid van de grond, met de gescheurdheid der lagen, met de hoogte van de slootpeilen, enz. enz. ( fig.3)
De topografie van het terrein, de vorm der percelen,
de geaardheid van de slootwallen, het profiel der waterleidingen, ja een reeks van gegevens en factoren moeten in hun onderlinge relatie worden beschouwd aleer van geval tot geyal
de werkmethode ken worden vaatgesteld.
Wij meenden goed te doen een schets op te nemen
van de juiste ligging der molgangen in diverse profielen,
zoals die in het randgebied voorkomen ( fig.4).
Het meest voorkomende profiel in Het Bedijkte Rondebroek is eerst aangegeven, t.w. 30 cm klei op zeggeveen met
een overgengsiaagje er tussen (1). De liging der molgengen
bij dikkere minerale pakketten op zeggeveen, zoals bijv. in
de Kuinderpolder veelvuldig voorkomen, is als beedc mogelijkheid getekend. (II)
Vervolgens wordt de liging van molgengen bij het
gecombineerde systeem weergegeven. 1n geval III liggen de
buizenreeksen 60 cm - m.v. (bovenkant buis) en de bovenkant
molgang 45 cm - m.v. Dit is nogal diep. Door de buizen minder
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diep te leggen, komen ook de molg:nen djchter bij het maaiveld (geval IV), hetgeen beter is en toegepast wordt 9 voorzover de opbouw van het bodemprofiel het mogE-lijk maakt.
Op veen of afgekleid veen trekt men de molgangen
redelijk hoog (V).
In het Oosten van Het Bedijkte Rondebroek heeft de
molinfiltratje meestal niet zulke beste resultaten. Het mosveen moet immers geme den worden, omdat de gengen dan na enkele
weken dichtzitten. De gangen moeten dan nogal diep getrokken
worden (VI). Het hovenliggende veen veroorzaakt meer weerstand,
zodat uen voldoende ovordruk van het water nodig is. Bovendien
is het bovenste zeggeveen toch vaak nog iets vennengd met mosveen, zodat de ganen toch nog te vlug dichtslibben. Dan is
buis-infiltratie de aangewezen mogelijkheid.
VII geeft een min of meer hypothetisch geval weer.
Voor het geval dit profiel bij wijze van uitzondering, voorkomt, moet gewerkt worden als de schets aangeeft. Want hoewel
de overgangslaag beter gemeden kan worden, is mosveen toch
veel gevaarlijker voor de levensduur der molgangen. Het onderste gedeelte van de overgaxigslaag is niet zo hinderlijk, maar
het bovenste gedeelte, de echte gruislaag, brokkelt gemakkelijk en verstopt de gangen. Al is er geen duidelijke gruislaag dan is er altijd wel iets van een 1orokkelige laag, die
een funeste invloed heeft.
Tenslotte volgen nog enkele bijzondere opmerldngen.
Het is doenlijk voor de practijk bij de buis-molmethode
(gecombineerd systeem) met twee molploegen met een werkdiepte
van 40 . 50 cm -m.v. en een mollichasm van 13 cm diameter gelijktijdig te werken, waarvoor dan 3 wieltrekkers van het type
Fordson Major 25 P.K., worden aangespannen. De voorste trekker
is door middel van een evenasr met de beide volgende verbonden. Dit systeem is vooral van betekenis, als én trekker onvoldoende is en twee trekkers niet nodig zijn. Dit kan voorkomen als de grond nat of het minerale pakket nogal dik is,
zodat er een flinke trekkracht wordt vereist.
Bij al1de pakketten kunnen zelfs twee trekkers voer
elke molpioeg nodig zijn, hetgeen bij de gewone constructie
van de ploeg een te zware belasting 'oetekent
Door het opnemen van enkele schemas wordt getracht
het inzicht in de aanleg en uitvoering: van infiltratiewerken
te verdiepen, speciaal t.a.v. de enkelvoudige molinfiltratie
en van het gecombineerde systeem, aangezien de bekendheid
hiermede niet algemeen is en er zich verscheidene moeilijkheden bij kunnen voordoen.

911. PROIEFVSLJDEN.
De liging der aroelvelder- is :icergeieven op kt
no. 22, zoals deze hi.i deal II vei het AlL eneen Verslag is
gevoegd.
In 1947 werden de watersiandshuizen op de neer ingewikkelde proefvelden precies in het midden van elk object geplaatst.
In 1948 werden de waterstandsbuizen bij de steekproeven op 2 in afstond van de molgangen en op 4 in afstand van
de buizenreeksen geplaatst.
T.a.v. de opbrengst-bepalingen kan worden opgemerkt,
dat in 1947 veidjes gelegd werden op de objecten.- 40 m (d.i.
onbehandeld), 3 in, 12 in en 18 m buis- of molgangafstand.
In latere jaren is er geen vaste lijn gevolgd; de
obrengst veld jes werden toen gelegd op de objecten, die voor
elk proefveld afzonderlijk werden gekozen in overeenstemming
met het hoofddoel van het onderzoek. Hei was nl. niet doenlijk, alle objecten in de opbrengstbepalingen te betrekken.
Daarvoor zou meer personeel ter beschikking hebben moeten
staan.
In sommige gevallen zijn bepaalde waamnemings-reeksen
vrij plotseling stopgezet in de zomer van 1949. Dit houdt verband met de scheiding van het onderzoek 9 welke in 1949 plaats
vond. Doarbij ging een aantal proefvelden over naar de Afdeling Onderzoek van de U.O.P. In bepaalde gevallen werden dan
waarnemingen of onderzoekingen niet gecontinueerd, omdat de
Afdeling Onderzoek van de K.O.P. soms een ander doel voor ogen
stond dan de opzet van de Commissie was geweest.
Don algemene opmerking; mag hier niet ontbreken.
De proefvelden zijn in het begin bijna steeds op de
voor infiltratie minder geschikte percelen aangelegd. D.w.z.
op percelen, die de boeren aanwezen omdat er iets aan haperde.
Zelden werd de huisweide afgestaan, maar doorgaans ver van de
boerderij gelegen landerijen, die in gebruikstoestand minderwaardig waren, hoo gelegen veelal soms door öfepe overlangse
greppels doorsneden, enz.
Dii verklaart het feit, dat op de proefvelden vrijwel steeds minder gunstige resuitiatan werden verkregen dan
later op de practijkvelden, die de boeren lieten behandelen
in het kader der voorlopige horste1werkzaheden.

12. EEVEREIBILITEIT.
In het verslg komen de woorden drooptegevoelig.,
verdroend en indroend veelva1dig voor • hen verklamin van de
betekenis der woorden lijkt nial overbodig.
heeft betrekhi: op de
Het woord droogteevoeli
productie van een perceel. hmeer de productiviteit van het
perceel snel reageert op een droogteperiode, is het perceel
droogtegevoelig. De drootegevoeligheid hangt - van de profielopbouw, van de hoedanilheid van de teelaardelaag en van de
1oewortelingsdicpte van het gewas.
Gelaagde profielen (bijv. klei op veen, Iaei op zand,
enz.) zijn doorgaans droogtegevoelig, vooral wanneer de gelaagdheid voorkomt in het bovente gedeelte van het profiel.
De hoedanigheid van de teelaardeloag, ni. de dikte 9
de rijkdom aan plantepvoedende stoffen, het vochthoudend ver—
mogen9 en. beinvioedt in hoge mate de droogtegevoeligheid.
De bewortelinsdiepte hangt in vele gevallen vooral
af van de voorjaarsgrondwaterstand. Ook de gelaagdheid van het
profiel kan de diepgang van het wortelstelsel bepalen. Een
ondiepe bewortelin veroorzaakt droogtegevoeligheid.
Verdroin wordt gebruikt, wanneer sedert recente
datum regelmatig elk jaar in de zomer een zeer geringe productie der percelen verwacht kan sorden, terwijl die gering opbrengsten vôôr dat tijdstip niet regelmatig elke zomer voorkwamen. Verdroç:ing heeft dus ook betrekking opde_productie
enwordt seds in verband gebracht met een vroegere periode.
uIndrogend slaat op de grond zelf. Er 'wordt mee aangegeven dat er zich met de grondIts a-fsplt. De grond verliest nl. vocht. De indroging kan meer of minder reversibel of
minder of meer irreversibel zijn. lieversibele indroging wil
zeggen dat de rond ia volledi vochtverlies en herbevochtiging weer het oorpronkelijks vochtgehalte op kan nemen. Bij
irreversibele indroing is dit niet het geval. Irreversibele
indroing komt het meest voor. Het is doorgaans niet schadelijk doch zelfs nodig, omdat een volkomen reversibele grond
papperig wordt en als cultuurgrond niet te gebruiken is. homs
is de irreversibele indro4ing echter terdege schadelijk. De
hoedanigheid van de grondbestonddelen is de reden waarom de
schadelijke indroing optreedt. De reversibiliteitsgraad van
de grond is bij indroingsverschijnselen daarom een niet te
verwaarloz en factor.
Met het onderzoek naar de reversibiliteitsgraad is
eerst in 1950 een begin gemaakt. Het ontbrak ons daarvôér aan
de tijd de monsters te nemen en ons in deze kwestie te verdiepen. Zo is hetgeen hier over deze zaak wordt weergegeven
(hoofdsbak VIII) een begin. Een geen al te gelukkig begin, omdat de onderhavige polder vrijwel geen schadelijke irreversibele indroging vertoont. In latere Verslagen horden gedeelten
van het r.sndgehied besproken, waar interessanter materiaal te
vinden is.
Bovendien speelde ons in 1950 parten, dat er weinig
onbehandelde percelen meer te vinden waren. In deze polder nadert het herstelwerk immers reeds het einde.
Tenslotte was de keuze van de obiecten niet erg doelmatig. Ook in dit opzicht was 1950 een begin. In 1951 zal aan
deze kwestie nader aandacht moeten worden geschonken en kan
met grotere kennis van z aken er maar doelbeeuwt gewerkt worden.
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1.5. SPA ID IIHGS iig gN
Het begrip spreiding sordt in dit verslag in drie
betekanissen gebezigd
le. de spreiding, zoals die geconstateerd ordt aan
de vochtiheidstoestind en aan de structuur van
de grond.
2e. de spreiding, zoals die wordt wasrgenmnen aan
de grasgroei.
5e. de spreiding, die gemeten ordt aan de grondwoterspidgel.
De spreidingen bedoeld onder 1 en 2 hangen doorgaans
nauw samen.
De spreiding onder 5 bedoeld zouden wi :j ter onderscheiding de grondwsterstandsspreiding kuen noemen. Deze
laatste nu is zeer afhankelijk van de neerslag en van de verdamping. De momentopname geeft derhalve een zeer tijdelijke
toestand weer, want deze wisselt steeds. De spreiding die een
buizenreeks te zien geeft, zal weinig houvast geven, omdat de
spreiding sverhoudingen anders liggen bij verscheidene reeksen.
De spreidingen der afzonderlijke reeksen overlappen dan elka.
Men zij er dus op bedacht, dat grondwatcrstafldSspreidinsmetingen steeds verschillend zullen uitvallen, zodat men alleen vergelijken kam een reeks bepalingen die onder
dezelfde omstandigheden zijn opgenomen, bijv. op een en dezelfde dag en in elkaars nabijheid.
De practische metingen aan structuur en grasgroci
zijn doorgaans b etea te gebruiken dan de grondwaterstandsapr eiding.
Indien men de grondwaterstandsspreiding wil meten,
dan zal men dus op één dag een aantal metingen moeten verrichten, die dan bij een en dezelfde toestand worden opgenomen.
Daarmede heeft men dan de mogelijkheid om aan de hand van de
spreidingsmetingc-n iets te weten te komen over de watervoerende capaciteit van de grond.
De spreidingsmetingen bij sloten, buizenreeksen en
molgengen serden op de volgende wijze verricht.
Allereerst zij opgemerkt dat de methodiek dezer
spreidingsmetingen door ons van de Afdeling Onderzoek van de
Moordoostpolderwerkan te kAapen werd overgenomen.
Er wordt gewerkt met koperen buisjes met een diameter van 10 mm. Het g:eperforeerde gedeelte is 60 cm, dit is
door jute beschermd. De gehele lengte bedraagt 1 m.
Het eerste buisje amrdt nu bijv. pal naast een buiznnreeks geplaatst of vlak aan de slootwal, zodat hierin het
slootpeil zelf wordt gemeten.
Op de eerste 2 m worden bijv. 10 buisjes gebruikt,
op onderlinge afstand van 25 cm. Op de volgende 2- m worden
de buisjes op bijv. 50 cm van elkaar eplaatst, waswvoor 5
buisjes no~ liE zijn.
Voor het vaststellen van de spreiding bij buizenreeksen is dit doorgaans voldoende. Dan kon met 15 buisjes
totaal worden volstaan. De spreidingsmetingen geschieden doorgaans naar weerszijden. Bij de spreidingsmetingen van sloten
worden achter dit traject van 5 m nog enkele buisjes geplaatst
op onderlinge afstand van 1 m, nl. ± 5
5, zodat dan tot
10 m van de slootwal aordt gemeten.
8
De buisjes worden in de aromA geplaatst, nadat te
voren me een staaf een gat geboord is.
De bovenkant der buisjes wordt op gelijke hoote geplaatst. Dit geschiedde door ziekten op de horizon en niet
met het waterpastoestel, uitgezonderd bij speciale onderzoekingen. De hierdoor ontstane onnauwkeurigheid in de meting:en
-

-

bedraagt niet meer dan 1 cm. Deze nauv:kcurigheidsgraad was
voor ons doel doorgaans voldoende.

''

f?

ffetJrg van de grondwaterstazidsspreiding,

von de grondwaterspieBe metinden naar de 'jLj
gel gesohiedden in 1947 in huizen, die gevormd werden door
te plaatsen. Deze werden om4 - 5 drainbuisjeo hoven elkaar
en
volgende jaren werden geverIn
1948
geven door grof zrnd.
foreerde ijzeren waterstandbuizen gebezigd, welke met jute
omgeven woren. Deze werden veelal gewwerpa2t.
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1LI • STEEKPROEVEN
Het systeim van de iiwewikkelde aaterproefvelden,
zoals deze met vele obj ecten in 1947 zerden aang elegd, is in
1948 verlaten om plaats te mEKen voor zeer eenvoudie proeven 9
de z.g. steekproeven. De idee zat daarbij voor 9 dat mea
enkele buizenreeks en met enkele molgangen hetzelfde doel
kon worden bereikt. Immers de spreiding:smetingen en de toestand van grond en gewas leerden el hoe groot de onderlinge
afstand der buizen en gangen bij infiltratie moet zijn. Het
systeem der steekproeven was aanzienlijk goedkoper en minder
b ewerke lijk.
Toch bleek deze redenering niet geheel op te gaan.
Een kleine waterproef in een root verdrogend perceel gelegen,
ondervindt nl. een relatief extra groot waterverlies naar alle
kanten door de sterke afzuiging. Het lukt niet best een waterheuvel van enige omvang op te bouwen te midden van een droge
omgeving. De elkaar aanvullende werking, die optreedt bij vele
buizen of gangen ontbreekt bij éér, buizerreeks. Zo werden
kleinere spreidingen gemeten op de steekproeven dan bij de
grote waterproefvelden. Indien er 2 of beter nog 4 buizenreeksen werden elegd, werden deze bezwaren veel minder (fig.5).
De grond staat bij de aanleg van een waterproefveld
wijd open. Er wordt enorm veel water verbruikt. Dan gaat het
minerale dek zwellen, de scheuren trekken grotendeels dicht.
In de onmiddellijke omgeving van molgangen en buizenreeksen
verdwijnen al spoedig de stof-, korrel- en kolommenstructuren.
Zo gaat de spreidin; geleidelijk aan achteruit, hetgeen zich
openbaart in een algemene daling van het pbreatisch niveau.
De steekproeven Heg, No. 86, 67, 88, 89, 90 evenals
Reg.No. 160en 162 beveatigen deze opvattingen volkomen.
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15. TBIJL.
Bij de diverse soorten tabellen is een enkele toelichting noodzakelijk om misverstand te voorkomen. Temeer waar
gestreefd is naar uniforme behandeling van het cijfermateriaal,
teneinde bij de tabellen zelve met zo weinig mogelijk toelichting te kunnen volstaan. Dit doel is ook bij de grafieken nagestreefd, zoals eerder iierd opemerkt.
De grondmonsters werden meest genomen van de laden

o - 5 en 5 - 25 cm, In de loatstgenoernde laad komt een zandig
gedeelte voor, omdat het profiel van zeer vele percelen in de
onderhavige polder bestaat ULt 10 - 12 cm zandige klei, rustend op meer knippige klei. In de monasers van de laag 5 -25
cm bestaat de bovenste 5 - 7 cm dus uit moer zandi.g, niateiaal.
Daardoor liggen
sliboijfera van dezé knippige grond in feite te laag.
T.a.v. de proefveldschemas en de opsomming der objecten zij opgemerkt, dat bij de grote waterproefvelden het
40 m object hetzelfde is als onbeh:ndeld. Er aerd nl. destijds
voor het gedeelte van waterproefvelden, dat ter contrôle zonder infiltratie moest blijven, een strook gekozen von 40 In
breedte. Dit systeem is overal doorgevoerd. In de tekst worden
de aanduidingen "onbehandeld en 40 m - object dan ook door
elkaar gebruikt.
Wat de watercijfers,
medegedeeld, dat
zowel wat de slootpeilen als de plareatische niveaus betreft,
bi jna al le getallen zijn berekend en weergegeven t .0.v.N .A.F.
Derhalve is de gemiddelde maoiveldshoogte steeds bij de tabellen aangegeven. Het doel van het geven van de cijfers
t.o.v. N.A.P. is om het gehele cijfermateriaal te kunnen vergelijken.
Indien opmetingen van waterst andobuizen ontbreken,
dan is dit doorgaans een gevolg van verstopping, omverrijden
door de landgebruiker, e.d. oorzaken.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is bij de diepteligin van molgangen en buizerireeksen de onderkant
buizenreeksen steeds aangegeven t.o.v. het maaiveld en debovenkant
der molganen.
De tabellen aangaande het pbreatische niveau geven
voor 1947 maandgemiddelden weer. De opmetingen geschiedden
in dat jaar 1 of 2 maal per week. In 1943 zijn de metingen
zelf weergegeven. Dc landbounbuizen werden toen eens per
week opgenomen.
T.o.v. de hootecijfers zij opgemerkt, dat de hoogtecijfers van de kaarten, berustend op een terreinwaterpassing,
ca 5 cm kunnen verschillen met de cijfers von de waterpassing
der landbouDhuizen.
Bij de aaterstandahuizen diaor gea050r! te aoraen op
het bekende feit, dat dee snel reageren op de regenval. De
tabellen dienen zo nodiL dus met de neerslaggegevena te iorden
ge combineerd.
Voor de verklaring der afkortLnger±, die in de tabellen over de botanische s anenstelling worden gebezigd, zij
verwezen naar Deel II, pag.yo.
De onbrengsten-tabellen zijn zelden volledig. Steeds
moest een keuze uit de objecten worden gedaan om tijdsredenen
en om het Oentranl Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te
Wageningen niet te overbelnisten.
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In 1947 werden meestal de objecteae 12 i 18 m gekozen. In 1943 en 1949 is er geen regelmaat in de keuze, aangezien van eval tot geval zend beslist.
Alle cijfers zijn in kg/ha, zowel gras als droge
stof.
Voor zover niet anders vermeld 9 zijn de % P 9O en
R.B. bomaald in men5 monsters van het bemeste en het otibmeste
object. De in de tabellen vermelde gedalten zijn steeds berekend op de droge stof.
Als algemene opmeri:ing nog deze. bij het nauwkeurig
vergelijken van het cijfermateriaal aal men somo op kleine
afwijkingen stuiten. Dit is wel steeds een gevolg van afrondingsverschillen, die de grenzen van het toel atbore nergens
over schri jden.
Het is voor het verwerken van het omvangrijke archief-materiaal en voor de leesbaarheid van het verslag per
se noodzakelijk, aan een systematische behandeling der stof
streng de hand te houden.
Bij het begin van het verslalwerk werden dan ook
een tweetal schemabs ontworpen, die consequent als leidraad
gediend hebben tot het einde toe.
Het waren de volgenden
1 Schema voor de systematische bewerking der faterversl agen.
II Schema voor de systematische opzet der tabellen.
Bovendien werden voor de belongni jkste tabellen 9
t.w. voor de p1eatische jVUS en voor de opbrengsten
voorbeelden opgesteld (m en E ).
Een en ander heeft de bewerking uniformer gemaakt,
gaf een vaste lijn en wat wel en wat niet uit het archiefmateriaal moest worden overgenomen en zal de bestudering naar
wij hopen vereenvoudie,
omdat de telkens ederkerende reg
gelmaat der onderwerpen op de duur de stof vertrouwder maakt.
Hij laten hier thans de heide soherna' s en de voorbeelden voiaen.
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Re:. No.

.
4.

5
6.

7.
8.

KIN 2 2TN1ED Tihi 8La2KN

a. Aard van het proefveld
t. Naam en woonplaats proefveidhouder
c. snleg van het proefveld

Verdroing
Zode (geen botanische analyses, e.d.)
Profiel (bodem)
Gr end onderzoek
Doel van het proefveld
Free ive ldsch e ma en Uitvoering
HET JAAP, 1947
a. Sleotpeil
t. Fbreatisch niveau
Waneminen (l.grond - 2. gewas)
Botanische analrse of graslandkoTterin
Opbrengsten
Beschouviin en

9.

(voor onderverdeling zie 1947)

ID.

1947)

(

HET JAAP 190

(

tt

1947)

Conclusies
Naschrift F.12.

N.B. de onderstreepte onderdelen werden in het verslag als
titel van een nieuw onderwerp opgenomen.
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II
TYT T.LiMiTI 00110 OF ZET DOE T ELLEN

Vo1orde der 0becten
1
II
III

Slootpeil
Ontehandeld of 40 m
Buisinfiltratie

.
t$ 6 m

van nonwste naar wi jd s-be afstand

12
d. 18 m
IV Molinfiltratie
a. 5m
t. 6m
c. 9 m van nauwste naar wijdste af-.
stand
ci.. 12 m
e. 15 m
t. 18 rn
V Eevloeien
VI Eesproeien

Vcorb,a1don- von de telan8ri jkste tabellen
O Waterstanden
B 0bren-sten
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Voorteeld

PIT I$CIi Nl 42141

Data

0 t i e c t
2lootoeil Orlbehandel
40rn

i In
1/ -

9/2
16/2

Gfl

Zie Proefveldsche:ia
Indien andere mo1astanden voorkonen steeds van nauw
naar wijd.
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16. TYFOGBAFI2CHË GkGL2fIJNS
De tyorafische verzorging: achten vj van uitnemend
belang bij het uitbrengen dor rapporten. Overzichtelijkheid
en prettige leesbamrheid dragen in hoge mate bij tot het toegankelijk maken van de stof. De ervTing leert, dat het aantrekkelijk uitbrengen van rapporten en publicaties mede werkt
tot een nauwgezette studie van de inhoud door een breder kring
von geinteresseerden
De vooruitgang bij deel II van het Algemeen Verslag
der Commissie t.c.v. de delen 1 A en 1 B was blijkbaar nogal
groot. Dit bleek uit de reacties die wij uit oijde kring mochten ontvangen. 2ij hebben ook thans ons weer moeite getroost
het eerste waterversla op aantrekkelijke wijze te verzorgen.
De kleur van het omslag in thans blauw. Deze kleur zal voor
alle waterverslo.gen worden gebezigd 9 zoals voor alle graslondverslagen groene omslngcn werden gdkozen.
De legenda voor de grafieken werd uitklapbar bevestigd, teneinde deze zonder moeite te kunnen raadplegen bij
de besrudering van de verslagen.
Aanezien de omvang von dit verslag zodanig is geworden, dat inbirhen in n band niet wenselijk leek, werd
besloten om deel III A in drie bandjes te doen verschijnen.
Bond 1 omvat buiten en behalve de inleidende hoofdstukken 9 de besprekint van het weer 9 de bodem 9 het water en
de strijd te en de droogte.
Band 2 is geheel gewijd aan de bespreking von het
op twintig proefvelden gedane onderzoek.
Band 5 handelt over speciale onderwerpen, t.w, do
buismolmethode, doorÏatendhcid, reversibiliteit, trek1ocht,
kostpri jzen, de slotheschouwing en het aanhangoel. liet aanhengsel is bestemd voor degenen, die hydrologisch onderzoek
willen beginnen, zonder over een ruime ervaring te bescbfkken,
hellicht dat wij deze en gune hierdoor leergeld kunnen helpen
besparen.
De bijlogen, tezamen 12 in oantl, zijn tenslotte
in een afzonderlijk map je bijeen gebracht.
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17. V0CHTkEFAiLI:GJïT.
Door de kfdeling Onderzoek van de koor doos tpolderwerken te Kampen zijn series vochtbew1iagen verricht in de
jaren 1949 en 1950. Dit onderzoek heeft in enkele polders
van het randgebied plaats tevonden. linkele bij dit onderzoek
ingeschakel ;e proefvelden liggen in Het Bedijkte Rondebroek.
Speciaal geinfiltreerdo objecten werden steeds vergeleken met
onbehandeide. Het doel is de bestudering van de waterhuishouding van verschillende profielen en de invloed die infiltratie
hierop uitoefent.
Doorgaans :erden de 1a:en 0 - $ cm, S - 20 cm,
20 - 50 cm, 50 - 50 cm en 50 - 70 cm hemonsterd. De bernonsterin moet zeer zorge1dig en me grote kennis van zaken
plaats vinden. Een en ander is tijdrovend, Bezien het groot
aantal keren, dat de hemonstering moet worden herhaald, t.w.
eens per maand normaal en op belangrijke momenten v;ker.
De resultaten, die Ir. H.Sniits te Kanpen met dit
onderzoek bereikte, zijn van belng, zodat ook op deze wijze
het insicht in de waterhuishouding van indroende gronden kan
worden verdiept. Het bi cde, dat bij profielen met een dnn
kleidek op veen het water in de minerale laag van kprii tot
ver in de zomer afneemt en in de herfst weer stijgt. De hoeveelheid water in het onderliggende veem blijft practisch
constant, zodat de pientengroei aangewezen is op het water
dat in het kleidek vokonTL Bij dikke rainerale dekken zal
dan ook minder voor de productie schadelijke vcrdrogiiig plaats
vinden, omdat het gehele kicidok aan de watcrvoziening
van de grasmat deelneemt. bit is niet het gevel met het veen
bij de gebroken profielen, die bij Kuiiire als regel voorkomen, ondanks de e:rote hoeveelheden water, diE; soms in het onderliggende veen voorkomen.
De grote betekenis van ipKiltratie voor het vochtig
houden van de kieilaag komt ook nu weer duidelijk naar voren.
Deze betekenis is Eroter 9 naarantc het kleidek dunner is.
Het laboratorium te Kampen zal in het kader van dc
Verslagen der Commissie een sededeling over het vochtondcrzoek
doen, zodat zi 1 met deze voorlopigeflC dedëlinB thans kunnen
volstaan.
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Het weer neemt in de laaidboum een bijzondere plaats
in. Het is een niet te berekenen productie-factor 9 welke echter van dos1aggevende betekenis is bij het uiteindelijke
resultaat. Vooral het aantal dagen en de (duur waarop de zon
schijnt, de hoeveélheid neerslag en de verdeling hiervan, zijn
van grote irwloed.
Is het weer reeds bepalend voor niet aan verdroging
lijdende landerijen, voor droogte-gevoelige en indrogende gronden is een gunstige weersgesteldheid, i.c, een overvloedige
en gelijkmatig verdeelde neerslag in de zomer beslissend.
Bij indrogende gronden, waar dunne minerale dekken
rusten op droog veen en waar bovendien structuurverval is
opgetreden, is de waterreserve in de bewortelde laag onvoldoende om gedurende het gehele groeiseizoen de vegetatie van
voldoende vocht te voorzien. Deze gronden zijn zeer droogtegevoelig. Ook hiervoor geldt het gezegde, zoals het bekend
is in de Friese knipklei-gebieden; Elke dag een buit je en
'S Zondags een donderbui.
In de loop der jaren hebben vele onderzoekers zich
bezig gehouden met het caterverbmmik van graslsnd. Dit is
zeer verschillend, ook voor percelen, die op eenzelfde grondtype zijn gelegen. Het wdt ni. mede bepaald door de soten,
welke in de grasm.at voorkomen. Dr. K• Zijlstra 1) vond bij
een proef met tranortnbele bakken, dat in 262 etmelen (verdeeld over twee jaar van onderzoek, t.w. 1954 en 1935), onderstaande grassen de volgende hoeveelheid water afgaven.
Agrostis elba (stolonifera)
Avena flovescens (Trisetum flavescens)
Eoa pratensis
Lolium perenne
Holcus lanatus
Festuca rubra

821 mm
754
705
648
644
508

mm
mm
mm
mm
mm

De cijfers zijn waarschijnlijk iets aan de hoge
kant vanwege de proefopzet.
Het waterverbruik van de verschillende soorten loopt
dus volgens Zijlstra sterk uiteen. -D.a.v. de beide uitersten
bedroeg de waterbehoefte van Agrastis ciba 162 % van die van
Festuca rubra.
De watervoorzianing der beken werd niet geregeld
door de reenvel, maar kunstmatig. Dij regen werden de bakken
nl. binnengereden.
Zouden de in de tabel gegeven cijfers overgedragen
kunnen worden op de natuurlijke omstandigheden, dan had Festuca rubra in de bedoelde perie geen water uit de bodem
behoeven te betrekken en Agrostis aib.a wel, want de neerslag
in de 262 dagen bedroeg 580 mm. Het te kort van Agrostis ciba
was 241 mm. Onder nataurlijke omstandigkeden zou dit tekort
door de grond (in dit geval een kleigrond met 35% humus,
12% zand en 53% slib) moeten wden aargevald.
1) Het Waterverbruik van Graslond, Verslagen vdn Landbouwkundige Onderzoekingen, N. 44 (2), A, 1938.

-Z5Voor de grasmat als g eheel was de waterafgie
ft per
etmaal over 262 etmalen gemiddeld berekend 2.62 mm, voor de
kale grond 1.33 mm en voor een ij wateroftervlak 1.94 mm,
De grasmat gebruikte dus 2 maal zoveel water als de
onbegroeide grond. Deze cijfers geven een indruk van het waterverbruik van grasland en van heu tekort aan neerslag tijdens de groeiperiode.
Dr. B.k.Feerlksmp gaf schattinscijfers, waarbij
deze onderzoeker uitging van de productie, In de navolgende
tabel zijn de gegevens samengevat.
Ha1frnaandelijkse terriijnen
Tranap
Lvap
V (mm)

R (mm
Dg»m)

R-D (mm)

Maart

Apri1

1

1

2

0

2 1

ei

2 1

1 15 45 70 75
4
7 7 3 8
5 22 52 78 83

5

ï 18 20
108

1 Juni
2

Juli aug.
1

2 1

Sept.:, Oct.

2ï 1

2 1

2

54 39 24 16 10 6 4 2 2 1
10 14 15 lo 15 116 14 10 10 8
E41 53 39 32 25 22 18 12 12 9

20 20 21.22

23 26 35 40

32 33 34 34 45 47

7676

2121

112569

8 12 13 14 l'+ 16

21 25 33 59

31 32 32 31 39 38

5 +7 -9-3b-647

4328 -6 +7

+6 +10 +14+19+27 29

Transpiratie
Avaporatie
V (mm)
R (mm)
D (ma)
R-D (mm)

= verdamping van de plant
=
=
=
=
=

verdamping van de grond
totale verdamping in mm
de neerslac in mm
doorzijging in mm
nuttige neerslag 1)

De totale verdamping van Maart tot October bedraagt
529 mm, de nuttige neerslag 398 mm, zodat er een tekort van 131 mm
ontstaat. OndanMs dit tekort treedt er in het begin van de groeiperiode geen stagnatie der plantengroei op, omdat de bodem binnen
de invloedssfeer der wortels nog een voldoende watervoorraad bezit.
De grootte dezer voorraad is sterk afhankelijk van de geaardheid en
opbouw van het bodemprofiel. Daarenboven is de ligging van het
phreatisch niveau hierbij van grote betekenis. Bij een diepe grondwaterspiegel moet het bodemprofiel wel zeer gunstig zijn opgebouwd,
wil de capillaire opstijging voldoende het verbroken evenwicht herstellen. Zelfs bij betrekkelijk gunstige spiegels blijkt dit in vele
gevallen niet mogelijk te zijn, omdat deze opstijging onvoldoende snel
plaats heeft. De bovenste lagei4van de grond worden dan te droog.
Volgens deze cijfers zou het grootste watertekort in de
maand Mei optreden. Het tekort begint de eerste helft van April en
eindigt de laatste helft van Juli.
Kunnen niet droogtegevoelige gronden deze wateronttrekking door hun reserve opvangen, indrogende gronden met hun slechte
structuur en de diepe ligging van het pbreatisch niTeneinde verwarring te voorkomen zij opgemerkt, dat deze uitdrukkirg hier in andere zin wordt gebezigd dan in de driuJwaterleiding-literatuur gebruikelijk is. In de laatste wordt de term
nuttige neerslag» algemeen gebruikt voor het deel van de neerslag hetwelk ten goede komt aan het grond:ater [derhalve
ii - ( V + oppervlakkige afvoer)]
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veau zullen al apoedig geen aanvulling meer leveren, waarna
de grasmat gact verdorren. De aanvulling van het watertekort
moet hier geheel ct althans hoofdzakelijk door de neerslag
plaats vinden. Eerst in de maand Eeptember is er een voldoend
groot surplus t.o.v. de verdamping, om het minerale dek langzaan weer vochtig: te maken.
De Engelse onderzoekers R.I Echofield 2) en H.L.Fenmen komen op grond van zeer recent onderzoek tot de conclusie,
ttussen
dat er in feite ecnkwantitatieverelatieb
1
7è.7jk
7
ijlstra
conclustof
prod7c
1
transpiratieen de d
deerde reeds, dat er tussen het opbuengend vermogen en het
waterverbruik der soorten geen direct verband bestaat.
In tegenstelling tot de van de productie-curve afgeleide verdampingscurve ven Peerlkamp vinden Schofield en
Penman een vdemuigcurve, die principieel anders is.
Lane
De maximale vedmgvorde vaJ
maald door de weersomstandisheden en in veel_mindere mate
en de ve:etatie, z cl eng
en door deso
door_destuc
deze in een actieve 0roeiphase verkeert. Dit vnzelfsprekend
onder het beding, dat de veetatie over voldoende water ken
beschikken.
Volgens Drs. i\/Iskkink is er zelfs bij een ideale
watervoorziening een sterke invloed geconstateerd van de gewashoogte op de transpiratie. Het is niet onmogelijk dat deze
invloed bij Eenmen,(die alleen met kort gras werkte) in het
vaTieren van de coefficient U.6 - 0.8 gelegen is.
Dit is van bijzonder belang, zowel t.a.v. het begin als van het einde der infiltratie-periode.
De ungelse onderzoekers vonden een correlatie tussen de maximale transpiratie van gras en de evaporatie van
een vrij watervlak. De verdamping van grasland bleek in de
zomermaanden 0.8 te bedragen van die van een vrij wateroppervlak en in de sintermeanden 0.6 daarvan. In de aarden Maart,
April, September en October bedraagt de factor 0.7.
Eij stuiten hier op een verschil tussen de gegevens
van Zijlstra en van Schofi,-,ld c.s, Immers Zijlstra vord een
kleinere verdamping, bij een vrij wateroppervlak. De Engelse
onderzoekers menen dat grasland nooit meer verdampen kaai
dan een vrij oppervlak. Volgens hen is het een kwestie van
zonne-energie. Zo komen zij tot het berekenen van de transpiratie van grasland uit de verdamping van een vrij watervlak
door vermenigvuldiging met een coefficient, die enigszins
wisselt met het seizoen.
Volgens Mskkink is het waarschijnlijk dat onder bepaalde omstandigheden (hoog gewas, behoorlijke windsnelheid)
een gewas meer water verliest dan het vrije wateroppervlak.
Met behulp van de verdampi:egs-cijfers van het Ijsselmeer, is op deze wijze een benadering te vinden voor de
waterbehoefte van grasland gedurende het gehele jaar, waarbij de groeiperiode ons het meest interesseert.
Ir. A. Volker van de Dienst van de Zuiderzeeuerken
vond de volEende cijfee voor de gemiddelde verdamping over
de jaren 1910 t/m 1948.

2) R.K. Schofield
Soil moisture and Evaporation
Transactions Fourth International Congress of Soil Science
1950 9 Vol. II, pag. 2U - 28.
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PEERLKAMP
PENMAN. SCHOFIELO EN VOLKER

+ + + + NUTTIGE NEERSLAG
- - WATERTEKORT IN VOORZOMER
- - VERDAMPING

C.I.G.Rd. N.O.P.

1

Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augus [us
September
October

23 mm
49 mm
82 mm
100 mm
109 mm
105 mm
81 mm
54 mm
603 mm

Uov.t/m
Febr.

- 49 mm
652 mm

In de extreem ZOflfligC en dro0e Augustus-maand van
1947 bedroeg de verdarflpin[ 145 mm, in de regenrijke en zonarme Augustus-maand van 1950 90 mm.
Dagmaxima van 6 - 7 mm treden elke zomer gedureude
enkele dagen op.
Wij beseffen terdege, Jet de cijfers, die de Engelse
onderzoekers geven, niet zonder meer voor onze omstandigheden
behoeven te gelden. Voorel de proefopzet en de methodiek zijn
waarschijnlijk beslissend voor het versdail in de uitkomsten
van de onderzoekers. Toch was de verleiding te groot om niet
de gegevens van Feerlkemip en Schofield c.s. te combineren,
teneinde een zeer globaal inzicht te krijgen in de verandering,
die de curve van Peerikamp daardoor zou ondergaan. Zonder
ons te binden aan de cijfers in absolute -.in, menen wij uit
het algemene verloop der lijnen toch weliets te kunnen leren.
Met alle mogelijke voorbehoud zijn door ons dan ook
de cijfers uit de tdbel van Peerlkamp gecombineerd met de verdampingscijfers van het IJsselmeer 9 zools Volker die vond,
welke laatste dma met de coefficienten van Schofield c,s.
werden omgerekend om de verdempingscijfers voor grosland te
vinden. De berekeningen gaven het volgende resultaat (elles
in mm).
Maand

Peerlkmnp
Scofield - Volker
R - S V "(R-D)-V R - S
V
(R-D)-V

Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
Setember1
October

20
27
30
46
72
63
77

8
+ 12
74 - 47
161
-131
117 - 71
71
± 1
+ 16
47
3
+33
21
+56

20
27
30
46
72
63
63
77

( 23 x
( 49 x
( 82 x
(100 x
(109 X
(105 X
81 x
( 54 y

0.7)
0.7)
0.8)
0.8)
0.8)
0.8)
0.7)

16
34
66
80
87
84
57

+4

-34
-15
-21
+6

0.7) 38

39

- 7
-36

Het is op [rond van deze gegevens duidelijk, dat van
September e de regonvi doorganns de verdamping zei overtreffen. Mede op grond van deze cijfers werd in de inBtructie voor
de waterschappen het advies opgenomen, om in normale jaren de
infiltratie-periode na half Jiagustus te beeindigen en niet
vroeger. De practijk-erverirf en hadden dit inmiddels reeds
long [eleerd.
Fig. 6 illustreert duidelijk het verschil tussen
de cijfers van Foerlkomp en enman-Schofie1d-Volker. De zo
opvallende Mei-top (samenhon end met de hoge productie in die
raasnd)
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is verdwenen tot een meer gclijkmag watertekort in de maanden Mei - Juni en in ie -bs mindere mate in Juli en Augustus.
Dit laatste is meer in overeenstemming me -U de practi jk-ervaringen, Misschien ligt de waaiheid weer in het midden, omdat
Peerikamp de productie als maatstaf nam en Pennen de zonneenergie. De combinatie van beide zal de oplossing moeten geven.
Immers bij de transpiratie van graslond spelen de gewashoogte
en de totale straling een grote rol Makkink).
7iellicht ten overvloede wijzen rij er echter nog op,
dat de gememeerde cijfers weliswaar amardevol zijn, maar
dat verder onderzoek in hoge mate wenselijk is, alvorens een
betrouwbaar beeld over deze verdampingsaagstukken kan worden geconstrueerd. Gelukkig is dit onderwerp momenteel in
binnen- en buitenland een voornaam object van onderzoek. Vocr
ons eigen land wijzen wij nog op de publicaties van Dr. Maschhaupt, op het lysimeter onderzoek bij Oastricum,op het onderzoek in de Rottegatspolder bij ien Boer (Cr.) en. op het werk
van Drs. Mokkink, verbonden aan het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek te Wageninren.
De reeds meermalen genoemde Engelse onderz oekers
wijzen ook nog op de betekenis van het bodemvocht als reservebron voor de plant in droge tijden. In het alga een zal de
waterreserve van goed vochthoudende gronden waarin de beworteling tot vrij grote diepte mogelijk is, het moment waarop
watergbrek voor de plant optreedt, lang kunnen verschuiven.
Opgemerkt zij, dat voor indrogende en drotegevcelige gronden met vervallen structuren deze verhoudingen beslist ongunstiger liggen, zodat de watervoorziening hier aan
zeer hoge eisen moet voldoen om een geheel zekere en maximale
productie te kunnen handhaven. Zonder infiltratie gaat het
zeker niet.
Bovendien is de nuttige neerslag op indrogende gronden aanzienlijk geringer dan op normale gronden als gevolg
van talloze scheuren en scheurtjes in het kleidek en in het
veenpakket. Hierdoor verdwijnt veel water naar de ondergrond,
zonder maximaal van nut te zijn geweest. Het watafekort zal
dan ook mede door deze zeer lage nuttige neerslag bij dit
type gronden tot half Augustus vocrtdureri.
Alvorens nader do weersgesteldheid over de jaren
op
1946 tot 1950 te bespreken, zij nog in het kort gewezen
,
handelende
een rapport van het K.N.M.I., uitgebraoht in 1943
over een eventuele vermindering van de totale jaarlij1 e
neerslag in het randgebied van de M.O.P. tengevolge van de
drooglegging van de Noordoostpolder. Deze veronderstelling
werd ni. door sommige deskundien in 1947 geuit. Dit was
voor ons aanleiding aan het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bilt te verzoeken, dienaangaande een onderzoek in
te stellen.
De streek van Lemmer-Kuinre-Kampen heeft gidde1d
de kleinste hoeveelheid jaarlijkse neerslag von ons land.
In mm uitgednakt als gemiddelde over de jaren 1091 - 1950
is dit als volgt.
Lente Zomer Herfst Winter Jaar
161 122
115 199
597
Kampen
andgem

153 208

200

159 705

Hiemit blijkt, dat er in de zomer een gering verschil bestaat tussen Kampen en het landgemiddelde, ni. 9 mm.
In herfst, winter en lente is dit verschil resp. 599 57 en
23 mm.
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An de hand van de regenwaarnumingen in de periode
1880 - 1948 kon de gemiddelde neerslag beao1d aarden voor en
na de drooglegging van de Noordoostpolder.
Tijdvak

Kampen 1) 1880-1941
1942-1946

Aantal Gemiddeld Uitersten met jaartallen

62
5

620
712

415
576

1889 882 1956
1945 846 1946

65
6

677 591 1921 946 1905
650 567 1945 715 1946

Landge- 1879-1941 65
middelde
6
1942-1947

704 555 1904 905 1905
789 1946
704
5 8 1947

Lemmer

1879-1941
1942-1947

Volgens deze cijfers zou een behoorlijke toeneming
voor het gebied von Kampen ) en een kleine vermiiering voor
de omgeving van Lemroer plaatsgevonden hebben.
Aan de hand van vele berekeningen komt de rapporteur, Dr. C.Levert, tot de conclusie, dat een eventuele reeele verandering Geheel overschaduwd wordt door toevallige
fluctuatie s, zodat de Gemiddelde hoeveelheid neerslaG door
het droovsJlen van de N.0.Polder niet veranderd is.
Bij de beaprekin van de proefvelden bleek behoefte
te bestaan aan een beknopt weeroverzicht gedurende de periode
van onderzoek. Hoewel zulk een overzicht eveneens bij de
grasland- en bouwlandprOefvelden von belang is, is het bij
de waterproefvelden wel van bijzondere betekenis. Men denke
slechts aan de invloed van neerslg op de metingen van het
pbreatisch niveau in de larhbovbuiZ en, op de slootpeilen en
op de infiltraties.
Voor de regencijfers zijn tot 1949 de waarnemingen
van het station Luttelgeest benut. Dit station is in de
N.O.P. gelegen op een afstand von ca 4 kan van Kuinre.
Voor 1949 en 1950 zijn de gegevens van Kuinre gebikt, aangezien inmiddels een regenmeter bij het kantoor
der Commissie is geplaatst, welke door het personeel wordt
opgenomen. Het is gebleken, dat de verschillen tussen Kuinre
en Luttelgeest minimaal zijn.
In de navolgende tabol zijn de waarnemingen samengevat over de jaren 1946 - 1950. De tussen haakjes geplaatste
cijfers zijn de landgemiddelden van die maand De laatste
serie cijfers onder het hoofd Illandgemiddelde zijn gemiddelden over 40 jaar berekend.
i) De gemeten hoeveelheden van het regenstation Konpen ta
schijnen overigens gedurende een aantal jaren aan de hwt
kant te zijn geweest als evolg van de opstelling van het
instment. De opstelling schijnt later verbeterd te zijn.
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Masnd 1946 94/
S

1948 1949 1950 Landgemiddelde over

1

Januari
41 (43) 30 (30) 100
Februari 116 (136 18 (21)
33
M rt
24 (43) 66 (89) 19
Api1
8 (18) 43 (47) 47
Mei
55 (56) 15 (37) 36
Juni
49
65 (86) 74 (53)
Juli
57
69 (66) 70 (60)
Augustus 115 (86) 66 (41) 173
23
$eptembe138 (93)1 42 (48)
October 1 65 (60)1 14 (16)
27
November 1 63 (59) 136 (115)1 16
December, 27 (36) 61 (89) 30

Totaal

(133) 42 (34) 25 (31)
(45) 25 (26) 82 (93)
(21) 34 (35) 22 (25)
(49) 64 (59) 60 (74)
(46) 69 (57), 63 (64)
(79) 36 (25). 30 (51)
(78) 29 (37)191 (100)
(86) 53 (56) 161 (99)
(44) 54 (62)109(122)
(35) 52 ç603 (36)
(26) 116 (loo) 97(113)
(46) 76 (82) 53(81)

57
42
46
49
48
59
71
74
65
74
65
64

786(782) 635 (646) 610(688) 650 (642)826(889) 714

iVorden de totaalcijfers vergeleken met het gemiddelde over de laatste 40 jas., dan blijkt dot de jaren 1947,
1948 en 1949 te droog zijn gebleven. In het randgebied viel
in 1948 aanmerkelijk minder regen dan elders in bederland.
Voor deze streek zijn de hoeveelheden neerslog, proctisch gelijk aan het gemiddelde tussen Kampen en Lemmer, nl. 649 mm.
De totale neersls in 1947 ligt beneden het gemiddelde. Dit jaar is gekenmerkt door lsaagdurie droogteperiodan.
Slechts op een berkt nontal dagen viel een bijzonder grote
hoeveelheid neerslag. In de maand Juli b.v. viel tot de 12e
63 mm, in de rest van de ma:nd slechts 7 mm, waarvan ca 5 mm
op één dag ( nl. de 29e Juli). In Augustus viel op de 6e en
7e totaal 65.6 mm, in de verdere maand word in het geheel geen
neerslg, meer afgetapt.
In het jaar 1948 viel in het rondgebied totaal iets
minder neers1a dan in 1947. In de groeiperiode viel evenwel
beduidend meer dan in het jaar tevoren en bovendien was de
verdelini gunstiger, waardoor het nuttig effect groter was.
Door deze gunstige verdeling wordt 1948 wel als een jaar met
een regenrijke zomer aangemerkt, hetgeen echter slechts ten
dele juist is. Augustus was echter nat.
De neerslag in het groeiseizoen von 1949 was het
laagst. Toch trad in dese zomer niet zulk een ernstige schade
op als gevolg van verdroging als in 1947. bit is mede te danken aan het feit 9 dat het aantal uren zonneschijn in 1949 geringer was dan in 1947, waardoor de verdamping kleiner is gewee st.
Het is nl. von belon[ niet alleen aandacht aan de
jaarcijfers te besteden, maox vooral de regenval in de periode
van de groei nader te bezien. Om deze reden volgt hieronder
nog een overzicht von de neerslag in mm in de jaren 1946-1950
voor het tijdvak van 1 April - 1 October.
1946

1948

1947
1

1

1949

1950

ondgemid1 delde over
4) j
1

305
310
385
366
514
Deze cijfers leren, dat 1946 en 1950 door zeer natte
zomers zijn gekenmerkt. Ook 1943 leg boven het emiddeld .1,947
450

(-)

Opgemerkt zij, dat het van invloed is, of de regen
in zware stortbuien (onweerregens) valt of in de vorm van ge1ijatige lamdurie neerzle. Deze laatste heeft meer nuttig effect voor bodem en L,evTas. Het heeft derhalve zin de regentoppen nader te beschouwen.
Bij het bestuderen van de bij de proefvelderi behorende grafieken, welke de lig ing van de peatiscDe niveaus
aangeven, zal het opvallen, dat bepaalde regeninvloeden steeds
weer terup te vinden zijn. De buizen,waarir.iede de hONing van
het ondiepe grondwater wordt bepaald, reageren ni. zeer snel
op de neerslag. In de navolgende tabel zijn de voornaamste
toppen uit de jaren 1947-1950 weergegeven.
1948

1947
5 Juni
6

9
5 Juli
9
10
11
6 Aug.

7

"

22 Sept.
10 Nov.
12
16
27
25 Dec.
28

1

1949

23.51
17.4 6 April
9.7129
13.-1
9
11.11 27 Mei
19.-1
10
17.-t
3 April 10.9 31
2 Juni
8.7
1,2 en
3 Juni 12.7
l09 11
12.1
3.- 1 Juli
6.9: 2 And.
11.6.
20.81 8
6.2 ,1 17 Sept. 17.61
53.6 ,1 9
17.5:
9.71 23 Oct.
32.-, 13
10.-1 2 DiA.. 17.3 13 Nov.
30.51
14.31
6#.l 25
lO.-. 3
l0.5
5.- 26
19.- 4
8.10.21 7
24.9 9
6W
11.-1 11
5.-1
11.51 12
15.51.
13
4 Sept. 8.31

27.21
15.1 :
17.71
13.6
13.61

8 Jan.

1950
2 Febr.
II

3.10.-

13
10.5
21
11 april 11.6 Mei
8

9 "
20
22 Juni
7 Juli
22
23
24
1 t/m 4
Aug.

11 aug.

11.13.3.2
12.15.3
14.4
13.5
12.5.4
30.4
9.5
10.5
69.1

19
24
28t/m
30 Du. 24.1
3 Sept. 9.5
4
4.5
12.5
16
21 t/m
25 Sept. 41.26 t/m
29 Sept. 14.6
Bij enkele opmetingen viel reeds een regeninvloed
waar te nemen bij een hoeveelheid van 5 mm, gevallen vlaic
v66r de opname.
In figuur 7 zijn de waarnemingen opgenomen over de
maanden April tot en met September von de jaren 1947 - 1950.
Sterk komen de hoge reentoppen van 1947 en 1948
naar voren en het ontbreken hiervan in 1949. Het jaar 1950 is
eveneans gekenmerkt door het veelvuldig voorkomen von zulke
toppen.

-64--

In de navolgende tabel zijn de zonneschijn-uren
samengevat per decade over de groeiseizoenen van 1947,19,1949
en 1950 (fig. 8)
1947
iVlei

1
2.

Juni 1
2

3
Juli 1
2
3
Jug. 1
2
3

64,8
65.2
95.1
77.5
75.7
99.1
57.3
108.5
116.8
54.2
122.2
125.-

1948

1949

1950

92.1

76.64.75,5

48.4

97.8
62.4
76.82.6
70.2
59.6
32.3
123.9
51.9
42.3
70.7

79.5
50.5
115.2

211

85.7
30.2
72.2
64,9
90.7
76.7
60.-

45.6
1
1

65.7
63.4
62.2

77.7

73.7
65.3
63.2

59.3
45.2

18.2

LL1

2

3

70.2
46.3

37.57.9

Het gemiddelde aantal uren zonneschijn per dag over
de periode Mei - October bedroeg in de jzxen 1947 - 1950 resp.
8.2, 6.5, 6.7 en 6 uur. Deze cijfers illustreren mede, waarom
in 1947 een grotere verdro, ing van het grasbestand optrad dan
in 1949, hoewel in 1949 eveneens een zeer geringe hoeveelheid
neerslag viel tijdens het groeiseizoen. Het grote aantal uren
zonneschijn in 1947 heètt ongekwijfeld kort geweide of pas
gemaaide percelen ongunstig heinv1oed omdat de stoppel verbrandde.
Het jaar 1948 had een unstie regenverdeling, met
een aanzienlijk geringer aantal zonne-uren.
Het jaar 1950 is gekenmerkt door een zeer grote
neerslag in de maanden Juli hugustus en September. Het aantal zonne-uren was geringer dan in 1947 en 1949 en meer te
vergelijken met het jaar 1948.
Conclusies. Do groeiseizoenen van 1947 en 1949 waren buitengewoon droog. Door het groter aantal zonne-uren
trad echter in 1947 een veel r:rotere droogteschade op dan in
1949.
De groeiseizoenen van 1948 en vooral van 1950 zijn
wat de neerslag en aantal zonne-uren betreft bijzonder gunstig geweest voor de grasproductie, speciaal op drotegevoelige en ingedroogde landerijen.
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Of en in welke mate een dalin van de grondwaterspiegel verdroing van de grond ten gevolge zal hebben, is
goeddeels afhankelijk van de aard en de opbouw van het bodemprofiel.
De afzuiing naar de Noordoostpolder heeft een daling van het phreatisch niveau ten gevolge gehad. Voi een
graslandgebied als het onderhaville, bleken spiegels op bijv.
ca 1 m beneden het m.v. funest te zijn. in de maanden Juni,
Juli en Augiastus, wanneer het waterverbruik zeer groot is,
daalt de grondwaterspiegel eis regel zodani:, dat een redelijke productie door middel van het hcngwa.ter onmogelijk is.
Teneinde de voorname groeifactor, het water niet in
het minimum te laten, wordt infiltratie toegepast.
De noodzakelijkheid en het succes van infiltratie
en de meest bruikbare methode hebben in hoge mate te maken
met de aard van het veen en met de dikte van het kleidek.
Pleistocene opwelvingen, die come tot het maaiveld reiken het
voorkomen van grofzandile overslaglaaen 9 e.d. factoren beinvloeden de indroging en 'het herstel.
Waar vele der onderhavie problemen nauw samenhangen
met het bodenprofiel, dient de bodem1undige gesteldheid eerst
te worden behardeld.
Het minerale dek. (Bijlage 1 ) Het is een gelulige
ornstandi:heid dat daar waar de rootset daling van het plereatische niveau heeft plaets gevonclen ul. lands de voormalige
Zuiderzeedijk,de dikste minersie afzettingen gevonden worden.
Deze pakket-ben zijn zandige kiLeien, veelal zandig gelaagd.
De dikte varieert sterk, doch bedraagt meer dan 60 cm. Van de
zeedijk nemen deze afzettingen in dikte af, doch in zwaarte
toe, zodat in het Oostelijk gedeelte van de polder - largs
de grote Wetering - de dunste pakketten g:evonden worden. keze
zijn ca 25 cm dik en opgebouwd uit een ± 10 cm zandie humeuze
kleilaag, gelegen op een 15 cm grijze knippige laad.
Tijdens het grootste gedeelte van, het groeiseizoen
heeft deze humenze laad een korrelsiru,ctuur, terwijl de onderste knipachtige laag, in een dobbelsteenstructuur verkeert.
In perioden van grote neerslag en weinig verdamping (herfst
en winter) of door infiltratiewerken sliten vooral de knippen
zich weer aaneen. Tijdens een periode van droogte 'breken zij
echter weer op dezelfde 'breukvlakjes.
Ter illustratie van het afnemen van het percentage
zand en het toenemen van het percentage slib worden de snalfses van enige grondmonst;ers in onderstaande tabel weergegeven.
Monster no. 1 is genomen in de omgeving van de zeedijk, no.5
in het Oostelijk gedeelte van de polder. Op bi;jiee VI worden
de monsterplekken d,ei.v. kruisjes aangegeven.
Laag 0 - 5 cm

Laag 5 - 20 cm

M o n s t e r io Humus Zand Slib
1
15
72
15
2
60
26
14+
za'
2
4
26
51
42
28
5
47
27+
1
8
80
12
2
6
61
52
58
3
8+
53
4
10
30
60
12
5
35
67
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Lan,s iiet riviertje de Linda worden iets dikkere
en meer zandie afzettingen gc-vonden. Deze strook is echter
smal ca 100 m, de dikte ca 40 - 47 cm. In de noSoijheid vi de
kolken, ontstaan bij dijkdoorbraken, worden veelal min of meer
dikke, soms grofzandi.e overslaglagen op het kleipakket gevonden. De oppervlakte von deze overslalagen is afhankelijk
van de prootte en kracht van de doorbraak, ze liggen meestal
waaiervormig rondom de kolk. Deze lagen zijn al naar gelang
van hun dikte en de grofheid van het zand, de oorzaak van
het meer of minder drootegevoelig zijn der profielen.
Overganp:slaa. Tussen het minerale dek en het veenpakket wordt een overgangslaa aangetroffen waarin klei en
veendeeltjes door elkaar zijn vermeuLd. De bovenste laad,
waar de slibdeeltjes de meerderheid vormen, wordt veenkleilaag
genoemd, de onderste helft met een rotar percent age humusdeeltjes de kleiveenlaag.
ze laag ie meestal 8 - 10 cm dik. In deze laag
Dekan een gedeelte voorkomen dat door een bepaalde verhouding
van kloi en humus min of meer irreversihel ingedroogd is.
In het profiel voelt deze laag hid en scherp aan, vandaar
de naam gruilag"
Door het korrelige karakter kan de spreiding van het
geinfiltreerde water via deze gruislaag aanzienlijk bevorderd
worden. Op het vraagstuk van de irreversibiliteit van de gruislaag zal in hoofdstuk VIII nader ingegaan worden. Genoeg zij
te vermelden dat hieraan op grond van cTgedane ve1deaarnemin
gen twijfel is gerezen.
Veepokket. ( bijlage II) Het veen bestaat voornamelijk uit een homogeen zeggeveenpakket, waarop in de nabijheid van de Linde en de Oude Kuinre een dunne laag rietveen
is afgezet. Gemiddeld is het veenpakket ca. 3 ei dik. In de
Oostelijke hoek van de polder, nabij de Kloosterdijk en Lagewep ligt een dunne mosveen- of mosveenachtie laag op het zeggeveen. De daling von het pbreatisch niveau heeft tot gevolg
het droer worden van de bovenste veenlaag. Hierdoor zijn
spanningen opgetreden welke tot gevolg haddcn dat t alloze
krimpscheuren ontstonden. Door het min of meer dikke kleidok
reiken in deze polder slecht: op een beperkt aantal percelen
deze scheuren tot in het maaiveld. Tel komt het voor dat door
de verstoring van de druk in en onder de oude bestaande greppels min of meer arote scheuren ontstaan, wat tot evolg kan
hebben het intrpen on vergroten ervan.
Slechts daar waar het siosveen op het zeggeveenpakket ligt kan niet met de molinfiltratie gewerlrb worden, aangezien door de fijne samenstellin: van mosveen de g:angen spoedig dichtslibben. Overigens leent het veenpakket zich ijitstekend tot het uitvoeren van welke infiltratiemethode dan ook.
Het pleistocene zand, (Bijlage !II) Het pleistocene
zand speelt een rol bij de indroging, indien het zich op 1 is of
minder beneden het m.v. bevindt.
van twee ruggencomplexen ligt het
Met uitzonderi
pleistocene zand op 3 - 4 rn beneden het m,v., zodat hiervan
geen invloed in gunstige of ongunatige zin bij het herstelwerk
wordt ondervonden. Hnders is het me-t de beide sugencompJ enen
gesteld, vooral daar waar de opwelvingen tot in het m.v. reiken. Bij deze toppen kan een ernstige indroging. geconstateerd
worden. Bovendien liggen deze toppen als verhogingen in het
landschap zodat ze vaak door hun hogere lig'ing storende of
niet te overkomen hinderni ssc.n bij de infiltratie vormen.
Eeschoiiwinarn. Droogtegevoeligheid treedt vooral op
bij die minerale dekken, welke een dikte hebben van GO cm cif
minder. Dit is eveneens duidelijk bij de droogtekartering
in 1947 naar voren gekomen 1).
1) Zie deel II, Hoofdstuk II, bijlage al.

Het veenstroompje de Linde
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Aangezien practisch het gehele veenpaite
uit riott
zeggof zeggeveen is opgebouwd, leent dit zich bijzonder goed
voor de diverse methoden van infiltratie.
In de Oostelijke hoek kan geen moliffiltratie toegepast worden, aangezien daar op het zegeveeis een mosveenachtie laag voorkomt.
Nrnstje sheurvormin: tot intmaiveld treedt
niet op.
Ivlolgongen trekken in percelen, met een kleidek dikker dan 40 cm vergt zeer veel trek1acht en een zwaardere constructie van de molploeg, zeker indien met grote mollichamen
(i.c. l-- cm diameter) wordt gewerkt. Door de grot.e weerstand
welke het molmes en het mollichaEor ondervinden, slippen ni.
de wielen van een Fordson liajor trekker en wordt de gewone
molpioeg ontwricht.
De pleistocene opduikingen kunnen door hun hogere
ligging t.o.v. het m.v., storend hij het infiltreren werken.
Verdroeixpsversctijnselen. De eerste verschijnselen
als gevolg van een verandering van de grondwaterstand na de
droog maling van de Noordoostpolder, kwamen in de herfst van
1941 naar voren.
V66r 1941 waren de landgebruikers gewoon om in de
herfst zorgvuldi, de grpels te schonen om zodoende het overtollige water kwijt te raken. Immers zowel in het voorjaar als
in het najaar hadden de percelen vaak met wateroverlast te
kampen met als gevolg dat in het voorjaar de grasgroei langzaam en laat op gang kwam. In de herfst was het geen ongewoon
verschijnsel dat het vee de zode stuk trapte.
In de hest van 1941 echter verscheen geen water in
de greppels, het land ging droger dan gewoonlijk de winter in.
In de zomer van 1942 traden de eerste verdrogingsverschijnselen op, de percelen langs de hoofdwetering in het
midden van de polder gelegen9 brachten aanzienlijk minder op.
De dunnere pakketten en de slechtere bemestingstoestand (het
verst van de boerderijen gelegen) droegen het hunne daartoe
bij. Deze verdroping breidde zich verder uit en vond wel haar
maximum in de zomers van 1 46 en 147. Deze zomers hebben zeer
waarschijnlijk de uiterste verdroingsgrens laten zien.
In de zomer van 1947 is in deze polder gebleken dat
percelen welke een ineraal dek van 40 cm of dikker hebben,
geen of weinig last van verdroging onderiinden. Deze pakketten
kunnen door hun dikte in kritieke perioden veelal voldoende
water aan de planten ter beschikking, stellen, zonder dat de
structuur van de bovenste 40 cm zodanig gewijzigd wordt, dat
dit schadelijk is voor de normale waterbeweging.
Aangenomen mag worden dat die gronden welke in 1947
niet aan verdroginL leden, door de droogleging van de N.O.P.
in een betere conditie zijn gekomen 1 Immers de wateroverlast
en de daarmede verband houdende schadelijke gevolgen, zijn
voor deze gronden verdwenen, hetgeen door de pratijk wordt
erkend.
OningeaAjden met de problemen van het randgebied
zullen zich afvragen waarom het niet voldoende is om het water
in de waterleidingen hoog op te voeren, zodat de sloten voldoende water afgeven naar de aangelegen percelen.
Het is gebleken dat de doorlatendheid van de slootkanten hier zeer gerir.rg is. '.'.'ij laten in het midden of dit een
gevolg is van de geaardheid van het veen of veroorzaakt wordt
door de groei van algen en wieren. Deze geringe doorlatenciheid
is oorzaak dat de leidisgen slechts 3 tot 3,5 m spreiding laten zien. Deze spreiding is zowel in het gresbestsnd als door
de geringere klink van de slootwal wdar te nemen. De klink is
immers daar het grootst, waar het water het meest is gedaald.
Nu wordt de slootwal door haar grotere voohtigheid veelal als
een verhoging in het perceel terug, gevonden. Op illustratieve
wijze wordt het bovenstaande in fig. 9 terug evonden.
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In Het Bedijkte Rzndebroek is door het droogleggen
van. de N.O.F. een daling van de drukhoog.te ven het diepe grondwater opgetreden. Hen gevolg hiervan is geweest een daling
van het phreatisch niveau. Deze daling heeft deels een gunstige, deels een ongunstige invloed op de landerijen gehad.
Om tot een juister begrip van de gevolgen van deze daling
van de grondwaterspiegel te kunnen komen, dienb allereerst
iets over de geologische gesteldheid van het gebied ongemerkt
te worden.
Boven de -bertiaire en oud pleistocene ondoorlatende
lagen ligt een pakket goed doorlatend pleistoceen zand ter
dikte van ca 200 m. Deze laag zand wordt afgedekt door een
laag moeilijk doorlatend holoceen veen van ca - 4 m waarop
een dunne kleilaag is afgezet.
De droogmaling van de N.O.P. veroorzaakbe niet al
leen een daling van de stijghoogte van het diepe grondwater
in het goed doorlatende pleistocene zand onder de nieuwe polder, maar eveneens in het aangrenzende gebied van het oude
1 and.
TengeVolge van de daling van de druk- of stijghoogte
van het grondwater in het pleistocene zand ont stond een min
of meer corresponderende daling van het ahreatisch niveau.
De daling van het phreatisch niveau, die voor de landbouw
uiterst belangrijk is, hang.t af van de doorlatend.heid van het
. 4 meter dikke veen, van de neerslag en van de verdamping.
Hoe groter dus de weerstand, des te broter zal ook het verschil
in drukhoote zijn tussen het phreatisch water en het diepe
grondwater.
Hoe groter de hoeveelheid geinfiltreerd water, des
te groter zal eveneens het drukverschil zijn tussen phreatisch
water en diepgrordwater. In het randgebied is de verticale
doorstromingsweerstand dusdanig, zodat weldra een daling van
het phreatisch niveau bemerkbaar was. Deze daling was het
grootst nabi.j de voormalige zeedijk en neemt landinwaarts af.
Door de in het veenpakket ontstane krimpscheuren
werd de weerstand verminderd. Deze scheuren hebben dus een
ongunstige invloed op de daling van het phreatisch vlak uitgeoefend
Door de daling van het phreatisch vlak heeft het
capillaire water een grotere afstand af te leggen, zodat het
nuttig effect op de bevochtiging van het reinerale dok aanzienlijk verminderde. Deze verminderde capillaire werking had tot
gevolg een indrogen van de bovenste veenlaag en van het mmerale dek wat met zich mede bracht een verd.roging van het grasbestand en een algemeen structuurverval.
Door de Dienst van de 2uiderzeeverken werd bij de
voorbereiding van de dx'oogmakin van de i.O.F. rekening gehouden met een verdering van de waterheweging in het randgebied gelegen tussen Leirimer en 2lokzijl. Zodoende werd in
195 reeds begonnen met het verrichten van waarnemingen naar
de stijhoogte van het diepe grondwater. In 1933 werden deze
studies uitgebreid tot waarnemingen naar een phreatisch niveau. Deze onderzoekingen konden tot 194 voortgezet worden.
In het voorjaar van 1947 werden de waarnemingen hervat.
Aan de hand van de vertregen geevens kon deinvloed van de afmaling van de i.O.P. op de waterbeweping van
het oude land bepaald worden. Immers de waterbewegingen voor
de drooglegging, direct na de drooglegging en een aantal jaren
hierna, waren bekend, ¶odat de dalinaen in cm konden worden
nagegaan.
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Het resaltaat werd door Ir. A. Volker samengevat
in een rapport 'Geo-hydrologische gesteldheid van het Oude
Land 1ans de N.0.-polder tussen Lemmer en Blokzijl. Aan dit
verslag zijn ontleend bijlage IV en fig. 10. Op deze kaart
staat aangegeven de dalin van het p1reatisch vlak (in meters)
jil de perie 1947 - 1943 t.c.v. de toestand van voor de fmaling van. de M.O.P. (198 - 1940) voor het groeiseizoen
( Mei - October). De grootste daling wordt nabij de voormalige
zeedijk Levonden ( 1 meter), teroijl de 10 cm lijn ( de z.g.
"rode 1in) juist even buiten Het Bedijkte Rondebroek nl.
in de daarachter geleen Broak1 den en de Grote Veenpolder
ligt.
van
In genoemde figuur wordt een overzicht gegeven omtrent het verloop van de wakerbewegin van het oude land naar
de N.O.P.

2. TOELICI-ITINCT 1BIJ DE !?I30HYFSENKAAFT 1949" Vak HET
REN IDGEBIED VAN DE NOOLL, OOISTFOLDER
door
Ir. C.H. de Jong.
Inleiding.
Ier aanvulling van de hNdrologisohe gegevens van
het randgebied van de Noordoostpolder werd in samenwerking
met de Directie van de 7Viengermeer (Noordoostpolderwerken)
in de loop van 1949 een onderzoek verricht naar de stijghoogten van het grondwater in de bovenste lagen von het pleistocene zendpakket, direct onder de afdekkende veenlaag.
Het doel van het onderzoek was een nader inzicht te verkrijgen in de hvdrologische invloed van de droogmaking ven de
Noordoostpolder enerzijds en van de "ondergronden' anderzijds.
Deze ondergronden zijn uitgeveende en nadien drooggelegde
gronden. Zij komen voor in de Grote Veenpolder van Weststellingwerk en in de Veenpolder van Echten. Zij worden bemalen
op een peil von niet lager dan ce. 2.50 m
Oude gegevens.
Vodien stonden aan gegeve.as ter beechikking
Waarnemingen in een groot aantal z.g. landbouwbuizen, dat
zijn filters op 1
5 m diepte onder het maaiveld. Deze
filters staan in het betreffende gebied in het veen en
geven het phreatisch vlok aan. Van Dezuiden Lemmer tot
benoorden Blokzijl werd dit phreatisch vlak zowel voor als
na de droog:making van de Noordoostpolder gedurende enkele
jaren gemeten. Aangezien de droogmaking, vs.n de Vocdoostpolder in deze tijdsruimte de enige ingrijpende waterstaatkundige verandering is geweest, was het mogelijk de invloedssfeer van de Boordoostpolder te bepalen
althans
tussen Lemmer en Blokzijl. Als grens van de heinvloe ding
is a;mgenomen de lijn, die de punten verbindt waar het
gemiddelde phreatisch peil over de zomermaanden 0.10 m
is gedaald. Bij deze en kleinere dalingen valt geen landbouwkundige schade te constateren. Deze lijn is de bekende
'rode lijn".
Waarneming en vcJe stijhoog ten in dinpe filters, in
diepte verierend van 12 ni tot 150 m onder het mniveld.
Ten gevolge von de vrij hoge kosten, die aan het plaatsen
verbonden zijn, is hun aantal uiteraard betrekkelijk gering. De in deze filters gemeten stijghoogten vormen de
kenmerkende grootheden voor de grondwaterbeweging in het
200 ? 250 m dikke goed doorlatande pleistocene zandpekket,
welke stroming bepalend is voor het gedrag van het grondwater in de ofdekkende veexilagen. De uit de droogmaking
van de Noordoostpolder voortgevloeide wijzigingen von
deze grondwaterstroming zijn dan ook duidelijk te volgen
in de stijghoogten, die hen dele reeds sinds 1936 geregeld zijn waargenomen. Destijds is hij de plaatsing van
de filters weinig of geen rekening gehouden met de ondergronden, zodat de invloed hiervan glechts in geringe mate
in de waarnemingen tot uiting komt.
Onderzoek_1949.
Toen in 1949 de bakoefte gevoeld werd aan uitbreiding van het waarnemingsmateriozi stonden in eerste instantie twee wegen open
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het bijpiaatson van landbouwbuizen, en
het verrichten van aanmllende filterboringen tot diepten
van ca 25 m onder het maaiveld.
Het laatste zou door het grote aantal benige bringen te kostbaar worden voor het sestelde doel
Ook aan het bijpiaatsen van landbouwhuiz en kleven
bezwaren, te neten
a. De vele sfwi jkingen van toevallige aard, die waterstanden
in filters in hei veen vertonen. Zo kunnen scheuren in
het veen in de nWbijheid van het filter het normale beeld
sterk verstoren. Ook reageren deze filters hevig op regenbuien, waarbij secundaire effecten, zoals het Lisse-effect,
kunnen optreden. Tenslotte kunnen nog storingen aan de
filters zelf genoemd worden, die in het veen dikwijls voorkomen. Bij langdurige waarnemingen wegen deze nadelen minder zwaar dan bij de metingen van korte duur, die in 1949
beoogd werden.
h. De grote variaties tussen zomer- en winterstanden, die voor
een deel van periodieke aard zijn, De over een korte waarnemingsperi ode bepaalde gemiddelde waterstand zal in dergelijke gevallen in het algemeen sterk afwijken van het
langjorige gemiddelde
Aan de genoemde b ezwaren kan geheel of gedeeltelijk
worden tegemoet gekomen door de -filters niet in het veen maan
in het zich direct daaronder bevindende zand te plaatsen.
De diepte van het filter onder het maaiveld wordt dan, afhankelijk van de veendikte, 2 . 5 m. De hiervoor nodige boringw
zijn niet kostbaar, zodat een groot aantal mogelijk is. Er
zijn dan ook een lOO-tal boringen verricht die verspreid liggen over het gehele gebied van Lemmer tot Vollenhove.
Zowel de toevallige als de periodieke variaties
zijn in deze filters geringer dan in"de landbouwhuiz en, waardoor de bezwaren van de korte duur van de viaarneminnen minder
anrden gevoeld.
Korte_beschrtuvingisohypsenkaart (Bijlage A)
De in de geplaatste filters waargenomen waterstan-den zijn over de zomermanden van 1949 gemiddeld. Door de
punten met gelijke stijghoogte zijn lijnen getrokken, de isahypsen, die op de isohypsenkaart zijn aangegeven. Deze kaart
geeft een duidelijk beeld, hoe de grondwaferst enden in het
beschowide gebied onder invloed staan zowel von de Noordoostpolder als van de ondergronden. Tevens is op de kaart de rode
lijn getekend.
Zoals te verwachten velt, neemt lang:s de gehele beschouwde rand van de Noordoostpolder de stijghoogte van het
ca 4 m diepe grondwater landinwaarts van de oude kustlijn
eerst geleidelijk toe. De lagere stijghoogte ten noorden van
Kuinre dan bezuiden dit dorp moet toegeschreven worden aan
de diepere liging van het maaIveld van de Noordoostpolder
voor de vroegere kust tussen Leinmer en Kuinre.
Verder landinwaarts zijn al naar aelang ondergronden aanwezig zijn verschillende gebieden te onderscheiden
Tussen de Lage Weg en Vollenhove wordt het onderhavige
gebied aan de oostzijde begrensd door het boezemland van het
Land von Vollenhove Van een invloed van de hierin uitgevoerde
vrij diepe inpolderingen (Polder Wetening en Polder Halfweg)
op de stijghoogten valt op de isohypsenkaart niets te bespeuren genoemde kaart sluit een dergelijke invloed echter ook
niet geheel uit.
Van de Lage vJeg af tot de Ijonger neemt de stijghoogte,
na op 4 a. 5 km van de imnstlijn een maximum bereikt te hebben,
onder invloed van de ondergronden van de Grote Veenpolder in
Weststellingwerf weer af. Tussen deze ondergronden en de Noord-
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Ten Zuidwesten van deze scheiding zijgt de nuttige neerslag
en het infiltratiewater, voorzover het niet verdampt, weg
naar de Noordoostpolder. Ten noordwesten van de waterscheiding geschiedt hetzelfde naar de ondergronden; het water kwelt
hier op, verdsmpt ten dele en wordt voor de rest uitgemalLen.
Reeds v66r de drooaking van de Nodoostpolder onttrokken
de ondergronden water aan de omgeving. Hogelijk strekte de
invloedssfeer van deze gronden zich toen naar het zuidwesten
verder in de Buitenpolder achter Kuinre en Het Bedijkte
Rondebroek uit. De vermindering van het aantal maaluren van
de bemaling van de ondergronden na het aHmalen van de Noordoostpolder zou hierop kunnen wijzen, ondanks de grote hoeveelheden water, die in de bovengronden van de Grote Veenpolder van Weststellingwerf meer worden ingelaten dan vroeger.
Deze watertoevoer weegt blijkbaar niet op tegen de verkleining van het invloedsgebied.
. Analoge beschouwingen als onder 2. kunnen gelden voor de
in de Veenpolder van Echten gelegen ondergronden. Alleen is
de toestand hier iets ingewikkelder door de aanwezigheid
van de hoge gronden bij Bentega, een zuid-noord lopende, niet
uitgveende strook, die de ondergronden in het zuiden in
tweeen splitst. De invloed hiervan is duidelijk aan het verloop van de isohypsen na te gaan.
Betekenis voor de rode lijn.
De vraag kan nu gesteld v;'den, of de isohypsenkaart
nog
conseguenties heeft ten aanzien van de rode lijn.
1949
Vooreerst dient evenwel aangetekend te worden, dwi, hoewel
er een verband is tussen de stijghoogte op grotere diepte
en het pbreatisch vlak, hierover nog weinig bekend is.
Waarnemingen van de stijghoogte bewijzen dus in het algemeen
niets omtrent de
van het phreatisch vlak; zij kunnen
hoogstens een aanwijzing in deze richting geven. Dit geldt
eveneens t.a.v. de rode lijn.
De gestelde vraag kam onmiddellijk ontkennend worden beantwoord voor het gebied van bezuiden Lemmer tot benoorden Blokzijl. Hier is immers de rode lijn bepaald uit
waarnemingen van het phreatisch vlak voor en na de droogmaking van de Loordoostpolder. Opgemerkt dient nog te worden,
dat zeer weinig waarnemingen in de ondergronden zelf zijn
gedaan. Werd tot dusver de rode lijn in die gebieden gestippeld getekend, met behulp von de isohypsenkaart is het nu
mogelijk het meest waarschijnlijke verloop van de hevaaste
lijn in de ondergronden aan te geven.
Voor de rest van het gebied zal de vraag in het
onderstaande nader worden belicht. Door het ontbreken van
waarnemingen werd de lig ing van de rode lijn hier berekend
mét behulp van
de uit boringen verkregen kennis omtrent de eotechnische
opbouw van de bodem en
de in enkele diepe filters, in de omgeuing waargenomen
stijghoogten.
Tussen Blankenhasi en Blokzijl werd bij de betreffende berekening nog invloed toegesctreven aan de diepe
droogmakerijen Wetering en Halfweg in het Land van Vollenhove.
De isohypsenkaart 1949 geeft hierover geen uitsluitsel.
Hoewel een w,2,t.,- roiittrekkil-tE door de genoemde poldersop grond
van de kaart niet geheel onmogelijk is, zal deze toch gering
zijn. In ieder geval is de invloed hiervan destijds overschat. Op grond van deze nieuwe gegevens is de oude berekening herzien en is de rode lijn ter plaatse opnieuw vastgesteld. Tevens is hij verlengd tot voorbij Vollenhove.
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Vocr de Lemsterpolder kan de bearrbwoording op de
duidelijkste wijze geschieden met behulp van figuur 11
die de waargenomen stijhooten op ca 4
diette aangeeft in
een raai langs de weg Lemmor - Fo1leg.
Voorts is de ligging van de rade lijn ingetekend.
Uit de figuur blijkt, dat vanaf 500 m landJnwaarts van de
rode lijn de stijghoogten niet meer toenemen. Hoewel niet
bewezen kun worden, dat het grondwater daar door de droogmaking van de Woordoos - older niet in zijn geheel is ged2a1d9
is dit toch zeer waarschijnlijk. Ook de mogelijkheid, dat op
deze afstand uit de kust vroeger beduidend hogere sti.jghoogten zouden zijn voorgekomen onder invloed van de Zuiderzee
en later het IJsselmeer, kan op grond van de eologische gesteldheid zo goed als uitgesloten worden geacht. Het is dus
aannemelijk, dat landinwaarts van de 1.50 m - isohypse geen
daling van de stijghoogte op ca. 4 m diepte is opgetreden.
Bedeniçt men nu, dat het phrectisch vlak minder daalt dan het
diepere grondwater, dan kan de lijn, die de deding van het
pbreatisch vlak aangeeft van 0.10 m, niet veel afwijken van
de getdeende rode lijn.
Geconcludeerd kan dus worden, dat de berakende rode
lijn bij Lemmer niet in strijd is met de isohypsenkaart 1949,
doch dat deze kaart aanwijzingen geeft ior de juistheid
van de rode lijn.
3amenvattin.
IDe isohypsenkaart 1949 toont aan dat in het besdhouwde
randgebied de grondaterstanden niet alleen onder invloed
staan van de Hoardoostpolder, maar ook in sterke mate beheerst aarden door de ondergronden.
Hoewel de juiste ligging van de plaatselijk door berekening
vastgestelde rode lijn niet door stijghoogtewaornemingen
op grotere diepte kan worden bewezen, zijn de resultaten
van de berakening over het geheel genomen niet in tegenspraak met de gevolgtrekkingen uit de isohypsenkaart.
Alleen tussen Blankenham en dlokzijl is enige correctie
nodig, die reeds op de kaart is aangebracht.

De beheersin van het uclde rp eil in een polder met
een Groot waberbe zwaar, is én van de vo ornaamste taken,
waarvoor een polderbestuur zich gesteld ziet.
V66r de droo2eg4ug van de G.0.F. was dit het geval
hij liet Bedi jkte loridebroek. De bemaling, de loop VJ1 de waterleidingen, de plaats van het gemaal, het tijdstip van de
schouw o:aren peregeld om het water op snelle wijze weder
kajt te raken.
Gezien het profiel in het prootste gedeelte van de
polder, nl. een dun mineraal pakket gelegen op veen, mocht
de polder niet te sterk ontwaterd oorden, nl. niet verder dan
ca 15 - 20 cm beneden m.v. Dit gaf weer aanleiding dat grote
gedeelten in het najaar spoedig te nat waren en het vee de
zode vertrapte, terwijl in het voorjaar de grasgroei lapïzsni
op gin kwam.
Ga het droogmalen van de h.0.P. bleek, dat de polder
in plaats von wateroverlast in voor- en najaar met een watertekort in Je zomer te kampen kreeg, t.g.v. de o.fzuiging na
de N.O.P.
Vooral werd deze verandering urgent, toen bleek dat
het welslagen van een infiltratie voor het grootste deel eihsnkeli.jG was van het volkomen in de hond hebben van het p01derpeil.
In dit hoofdsk zullen in cbronoloiioche volgorde
de maatregelen besproken worden, welke genomen zijn of nog
genomen dienen te oorden om het in de hand houden van het
polderpeil te verwezenlijken.
De waterhuishouding vôôr 1941. V66r 1941 werd,
zoals reeds gememoreerd, uitsluitend uitperriolen. Vol[ens het
electriciteitsverbruik over de j oren 1957 - 1940, \Jaren
vember, December, Januari, Feb:ruari en Maart de maanden,
waarin de grootste hoeveelhead water uitgeslagen werd.
Tengevolge van kwel werd het iemaal bovendien gedur nde kte perioden in de andere maanden in werking gesteld. Deze kwel werd voornamelijk veroorzaakt door de grote
kolk, gelegen pal achter de voormalire zeedijk in de nabijheid van Kuinre en door de, zij het in minder mate, pleistocene
opwelvingen.
Deze kolk war vermoedelijk de voorneamste oorzaak,
dat practisch onmiddellijk begonnen moest worden met het uitmalen van het iel'oWer indien het zeewater hoog kwam opzetten
door de Z.W.-wjnd.
Gestreefd werd naar een zomerpeil van 0.85w Dit lijkt verwonderlijk, indien de hoogtekaart ( in 1947 vervaardigd) nader beschouwd wordt (bijlage V). toch indien in
aanmerking wordt genomen dat de klink het grootst is geweest
in het gebied erenzend aan de N.O.P. (ca. 25 - 50 cm) en in
aanzienlijk mindere mate in het meer polderinwaarts gelegen
gebied ( en 5 - 10 cm) dan volgt hieruit dat v66r de droog1eging van de N.O.P. het in 1947 laagste gebied relatief
hoger gelegen was t .o.v. die gebieden welke in 1947 de hoogste waren. Door deze hogere ligjng was het v66r 1941 niet
nodig om dieper uit te malen two tot 0.05 m - t .A.F.
Sedert + 1870 werd het uitgoonlen water eloosd op
de Linde, die toentertijd in open verbinding stond met de
Zuiderzee. Alleen bij hoe stonden buiten werd de waaiersluis
te Kuinre gesloten. De Linda behoorde destijds niet tot het
Gaterschap Vollenhove. Dit is eerst geschied na het opruimen
van de sluis te Ossenziji.
De boezem van het Waterschap Vollenhove heeft sedert

enige jaren een zomerpeil van 70 cm - N.A.P. en een winterpeil
van 80 cm - U.A.P. V66r de stichting van het gereal Stroink
en v66r de partiele inpolderingen was het peil + 0.30 m hoger
en had men. het zeer onvoldoende in de macht.
Ten dienste van deze bemaling was tot 1925 beschikbaar een stoomemeai vu ca 20 m)/min, en een windmolen van
onbekende capaciteit.
In 1925 werd het
oomen.iaai oaaeiaouad tot een electrisch gemaaltje, de capaciteit bleef evenwel oirrveranderd,
De windmolen werd in 1927 buiten werking gesteld.
Op bijlage VI staan
voornaanste waterleidingen
ingetekend. In de ioop der tijden zijn slechts veranderingen
van ondergeschikt belang aangebracht. OpvsLlend is dat enkele
van de hoofdleidingen boven de pleistocene rugen lopen. Dit
zou verklaard kunnen worden door de inversie die opgetreden
is als gevolg von de inklinking. Derugen van thans waren
vroeger waarschijnlijk de slenken.
De schouw vond plaats in de herfst. In deze maanden
van grote wateroverlast bevorderde dit natuurlijk de ontwatering.
Dewaterhuishoudina na 1941. De afmaltng van de
N.O.P. bracht grote veranderingen tenseg, door de daling van
het diepe grbndwrater met als gevolg een daling van het pbreatisch niveau. De wateroverlast hield op. In te zomer van 1941
had de polder reeds met een ernstig watertekort te kampen,
zodat talloze sloten droog stonden.
Het gemaal, geplaatst voor uitmalen, werd opgeruimd
en op dezelfde plaats in 1944 een nieuw electrisch gemaaltje
geplaatst met een cap. van 25 ma/min, kunnende uit- en inmalen.
Om de periode van watertekort en het in bedrijf stellen van het nieuwe gemaaltje te kunnen overbruggen, werd ebnik gemaakt van 4 inlaten om het water enigszins op peil
te houden (bijlage VI).
Door deze inlaten en het nieuwe gemaaltje kon voldoende drinkwater voor het vee in de sloten gebracht worden.
In 1947 is ons gebleken, dat de capaciteit van het
gemaaltje onvoldoende was om het slootpeil tot de gewenste
hoogte te kunnen opvoeren. Door 14 dagen lang 24 uur te draaien kon het peil tot 35 cm beneden m.v. opgevoerd worden.
Hoger was naet mogelijk. Aangezien hetgemaaltje in de laagste
hoek van de polder staat, lanamen om het peil voor de hogere
gedeelten te verhogen, de lagere stukken dras of zelfs blank
te staan. Ongunstig was het feit, dat de sloten volgegroeid
waren met waterplanten en s zomers niet geschoond werden.
Het gewenste peil van ca 20 - 25 cm beneden m.v.
gedurende het groeiseizoen werd in 1947 bij de verdrogende
percelen niet bereikt. Het peil varieerde meestal tussen de
40 en 45 cm - m,v.
Teneinde verzekerd te zijn, dat in l9B het gewenste
peil wel bereikt en gakondhaafd zou kunnen worden, werd de
polder in twee gedeelten gesplitst (zie bijlage VI). Het lager
gelegen gedeelte zou dan voorzien kunnen worden door het bestaande electrische gemaaltje ( cap. 25 m-2 /min). Voor het
hoger gelegen gedeelte werd een noLgemaoltje leplaatst met
een capaciteit von 15 m)/min,
In 1940 en 1949 is nu gebleken dat deze maatregelen
een aanzienlijke verbetering waren, doch dat de capaciteit
van het noodgemaaltje te gering was om in perioden van grote
waterbehoefte het peil in stand te houden. Het slootpeil bedroeg ca 30 - 35 cm beneden m,v. hetgeen ca 10 cm te laag was.
De watervoorziening in het lahere gedeelte was uitstekend, van
een tekort of overlast was hier dan ook practisch geen sprake.
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Om het slootpeil volkomen in de hand te houden werd
in 1949 een plan opgesteld (bijlage VII).
De opzet van dit plan is om twee polderafdelingen
te verkrijgen met een péil 75 cm - N.A.P. en 85 cm - N.A.F.
Het noodgemaaltje zou dan vervangen moeten worden
door een vast temaaltje van 30 nS/min. Dit gemaaltje behoort
dan het peil van 75 cm - M.A.P. in stand te houden. Slechts
in perioden van grote waterbehoefte zal bovendIen het gemaaltje
bij Kuinre nodig aljn om het gewenste peil te handhaven.
Gezien het boezempeil (70 cm-- N.A.P.) en het gewenste polderpeil voor het lagere gedeelte ( 85 cm - rT.A.P)
zal door intromen dit peil reeds bereikt kunnen worden.
Bovenstaand plan dat door de Dienst van de Zuiderzeewerken oatworpen en door de Mcd. Heide Maatschappij nader
gedetailleerd is, zal in 1950 uitgevoerd worden.
Dat voor de uitvoeting grotere en kleinere kunstwerken benodigd zijn, zoalé duikers, dammen, etc. behoeft
geen nadere verduideli.iking.
De hoofdwaterleidingen zijn wat de afmetingen betreft over het algemeen goed, slechts zullen zij door uitbaggeren geheel voor hun taak berekend gemaakt moeten worden.
Buiten en behalve de diepteschouw in de herfst zal
een snij schouw in de zomer moeten worden ingevoerd. Want de
nadruk bij de waterbeheersing ligt niet meer in de herfst,
doch in de maanden Juni, Juli en Augustus.
Vervolgens dient het polderbestuur aandacht te
schenken aan het nodeloos gebruik van vloeipompen. Indien in
droge perioden, waarin aan de watervoorziening reeds hoge
eisen worden gesteld, een aantal vloeipompen gelijktijdIg
het water op het land brengt, dan wordt alleen reeds daardoor
een groot gedeeltd van de capaciteit van het nieuwe gemaal
verbruikt. Hierdoor zou het slootpeil dusdanig kunnen dalen,
dat de geinfiltreerde percelen hiervan schade zouden ondervinden. Zolang het waterverbruik echter ten dienstevan de;
infiltratie en dat van de vloeipompen seinen per etmaal niet
grotér is dan 15 mm, is het gebruik van pompen niet bezwaarlijk. Wordt deze norm overschreden, dan zal met de vloeipompen om de beurt gewerkt moeten worden.
Beschouwingen. Wordt de watervoorziening volkomen
beheerst, dan rijst een ander probleem van bijna even grote
importantie, nl. gedurende welke periode is - een hoog slootpeil gewnst bij een intensieve infiltratiel Met andere woorden wanneer moet begonnen worden met het verhogen of verlagen
van het ptieatisch niveau.
Gerekend naar een normaal jaar met ca 700 mm regen,
zal v66r Juni en na Augustus het phreatisch niveau niet vei
hoogd behoeven te worden. Immers de watercapaciteit van het
minerale dek is v66r Juni voldoende groot om de benodigde
hoeveelheid water te kunnen ]everen. Na Augustus is de neerslag groot genoeg om een eventueel tekort aan te vullen.
Juni en Juli zijn voor deze polder de maanden,
waarin de infiltraties volop moeten kunnen werken. In bepaalde
jaren zal de grond in Mei reeds water behoeven. Ook het eerste gedeelte van Augustus zal doorgaans tot de maanden, waarin water mt worden ingemalen, gerekend moeten worden.
Het verdient echter aanbeveling om, indien het
kleidek voldoende vochtig is, het slootpeil reeds rondom half
Augustus te laten zakken, waardoor de waterberging voor de
herfst- en wint erregens groter wordt.
Pe moeilijkheid bij dit probleem is dat geen nauwkeurige regels hiervoor zijn vast te sallen. In sommige zomers
zal vroeger begonnen dienen te worden met het infiltreren,
in andere later.
Een te vroeg verhoogd of te laat gedaald, veelal
zeer hoog opgevoerde pbreatische niveau kan grotere schade

aanTichten dan de indroLii
e1ve. De fotos van Eraslanden,
die nat de herfst ingaan als gevolg van het te lang invoeren
van water 9 geven van deze schade een duide1ik beeld.
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Een van de voornaamste factoren 01e een iiiltmatie
in gunstie of onunstiLe zin beïnvloeden, is de overdruk van
het slootwo.ter op de reeksen en gangen.
Om voldoend hoge slootpeilen te verkrijgen, zijn
bij de herstelwerkzaamheden verschillende maatregelen getroffen9 bijv. verhoogde polderBeilen, vergroting van bestaande
duikers, verbreding en verdieping van de wateri eiding en eto.
Deze maatregelen blijken echter ten zeerale aan nuttig effect
in te boeten, indien de sloten niet op tijd van waterplonten,
ete. geschoond eorden. De watertjianten vormen in de maanden
Juni en Juli een dermate grote belemmering voor het instromende water, dat zij een gevaar voor de infiltratie opleveren,
omdat de perceelssloten een te laag niveau bereiken.
Teneinde het inzicht in dit probleem te verdiepen,
werd in een aangrenzende polder, t.w. de Grote teenpolder
van Weststellingwerf, waar dezeinOde problemen aan de orde
zijn, het slootpeil van de inlaat tot het einde gemeten. Deze
opmeting vond plasts op 31 nuustus 1950. In figuur 12 zijn
het maaiveld en het slootpeil t.o.v. h.A.F. uitezet. Het
riviertje de Tjonger geeft het boezempeil aan, t.w. 50 cm.
- N.i.P. De sloot heeft een totale lengte ven + 1600 m.
Het verval van het boezempeil Cljonger) naar ht begin van de
sloot hedraapt 6 cm. Dit verval mordt veroorzat door de
inlaatduiker. Deze is 17 m lang.
afreting en van de duiker
bedragen 35 x 23 cm.
Van de inlaatduiker tot het einde van de sloot
bedraagt het verval 17 cm. Dit nu wordt veroorzackt door naterplanten, hetgeen mede blijkt uit het geschoonde gedeelte,
waar geen verval nerd econstateerd.
Opgemerkt zij, dat de hoeveelheid water, die instroomt niet werd bepaald. Dit gegeven is van belang bij de
beoordeling van het gemeten verval. Het verval van 17 cm
voor dit edee1te van het randgebied is zeker niet uitzonderlijk. Integendeel, in de dagen vooralfgaende, aan de metingen
was er een zeer grote regenval, Het verval zal in droe perioden waarschijnlijk groter zijn.
Hoewel in Het Bedijkte Rondebroek deze getallen in
de regel iets lager zullen lig g en, is het duidelijk, dat
het schouwen der sloten en het tijdstip, waarop dit geschiedt,
ook voor deze polder von groot belang zijn.
Om over het schonen der sloten en het tijdstip,
waarop dit moet geschieden, gcinforseerd te zijn, werd een
drietal zeer eenvoudile proeven genomen, waarvan er één in
de onderhavige polder was gelegen, n1. in de nabijheid vaï
het voorbeeldbedrijf.
Op 10 Iei, 20 Mei, 10 Juni en 24 Juni 1950 werden
gedeelten van een volgegroeide sloot uitgemaaid, teneinde de
groei der waterplanten na het uitmasien te bestuderen. Be
hoeveelheid waterplahten, die op (leze data werd uitgemaaid,
is niet gewocen. Dit is te betreuren , omdat dan een en ander
van de groeicurve der slootflora bekend zou zijn.
Bij de waarnemingen bleek, dat op 24 Juni er reeds
geen verschil in plantengroei meer te zien was tussen de op
10 en 20 Mei uitgemaaide gedeelten en het onhehondelde. De
toestroming werd toen reeds ton zeerste belemmerd.
Op 13 Juli werden stroken van 2 strekkende meter
uitgemaaid in de behandelde objecten en op een 4-tal plaatsen in het onbehandelde.
Het maaien geschiedde op de in de practijk gebruikelijke aijze, t.w. over de volle breedte von de sloot, met
inbegrip van de beide zijkanten,
De sloot was op de ho:te van de watarspiegel 1.70
m breed, de diepte van het maaiveld af bedroeg 070 m.
De opbrengsten werden vers ewogen, n:dat de groene
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massa voldoende was uitgelekt.
De resultmban waren als volt.

20 Mei

92
9

10 Juni
24 Juni

3
1

10 IVlei

(Onb ehardeld

geil.
4 bepalingen)
13

Het verschil tussen het onbehandelde en de op 10
Mei en 20 Mei uitgemaaide objecten is niet groot.
Het 10 Juni-object is echter aanzienlijk beter.
Het 24 Juni-object is vanzelfsprekend no beter.
Op de dag von wegen, d.i. ruim een maand na het
maaien van het 10 Juni-object, vormde de plantengroei hier
practisch geen belemmering voor het instromende water, aangezien deze zeer ijl was. 2'lechts enkele plantendelen bereikten het wateroppervlak. Het blijkt 9 dat de snelle groei der
waterplanten, zoals die in het voorjaar optreedt, na het strmaaien in Juni niet meer teru keert,
Om de botanische samenstelling van de eo.Togen massa waterplanten vast te legLen, werd een gemiddeld monster,
genomen uit het ongeschoondc gedeelte van de gehele sloot,
door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
te Wageningen volgens de methode van de gewichtsschatting
onderzocht, Dr. D.M. de Vries deelde het volgende onderzoekresultaat mede
Butomus umbellatus t., ZwaiLobloem
,Woterpeot
Elodea canadensis
Potamogeton natans t., tri jvendfciieinkruid
Sagittaria sagitti-folis t., Pijikruid

96%
3%
l/
+

Eutomus umb ellatus, tvianebloem, overbli jv ende oe verplant met
vrij di1e 'jortelstok, bladeren lijnvormig, driekantig, uloemen roodachtig 9 schermvormig verenigd.
Ongeslachtelijke voortple.ntin door uitlopers, die zeer los
met de wortelotok samendangen.
Elodea c,ar-adc,--risis, Woterpest, ondergedokeri atengels met drietallige blaadjes; wortels uit knopen van de stenel, uitsluitend ongeslachtelijke voortplanting in ons land (alleen vr.
blijft dus groen over.
bloemen) sterft s winters niet :
Potamoetonnutans, )rijvend t onteinkruid, sterk vertakte
wortelsto1en, dus overblijvend, drijvende bla deren lancetvormig tot ovaal, lederaci.ti, onde gèdoken bladeren lintvormig.
kILkruid, kuoli ormi e jiortelaiok,
Sittria sa ttilo1
dus overblijvend, ondergedoken bladeren lijnvormig, bovenste
bladeren pijlvormig. tloe.LOfl in dri etollen aan driehoekige
stengels.
Beschouwinoen. Induen in aanmerking aordt genomen,
dat in dit gebied de slootpeilen in de maanden Juni en Juli
zo hoog moelijk moeten zijn om de infiltroties volop te laben zerken, mag aan de hand van deze troef aangenomen worden,
dat de sloten in de eerste helft van Juni geschoond moeten
worden. Immers de o3brengstci j±'ers van 13 Juli geven op duidelijke aijze aan, dat de glonten die in de eerste helft van
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Juni gemaaid zijn, slechts langzaam weer aangroeien, zodat
de instroming een maand later er niet door gehinderd wordt.
Hoewel de ontvkkeling van de waterplanten van ja
tot jaar kan verschillen en deze waarnemingen slechts in
1950 zijn verricht, menen wij toch te mogen concluderen, dat
de eerste helft van Juni de beste tijd voor de snijschouw is.
Deze periode is echter weinig geschikt voor de
landgebruikers, omdat deze dan zeer druk zijn met het oogsten
van de eerste snede. Hierdoor zal het vaststellen van een
snijschouw in de eerate helft van Juni ongetwijfeld op teenstand van de practi jk stuiten.
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Véér 1947 stond de landgebrujkers slechts één weg
open om de indroin6 van percelen te bestrijden, ni. door
bevloeien. In het Rondebroek is hier slechts op beperkte
schaal gebruik van gemaakt, t .a:. ca 45 ha. Betrouwbare gegevens omtrent de werking van het op het land gebrachte water
zijn niet beschikbaar. Aanenomen mag worden dat deze dezelfde geweest is als in 1947 en 1943, waarover nader gesproken
zal worden.
Bij wijze van proef zijn door de Cultuurtechnische
Dienst twee proefvelden groot ca 1 ha, in het voorjaar van
1946 aangelegd. Deze proef diende om de invloed van buisinfiltratie ria te gaan. Voor de resultaten moge verwezen worden
naar de behandeling van de Eeg. Nos. 16 en 164.
1. HET JAIR 1947.
Molinfiltratie. De mogelijkheid, door de Commissie
geschapen om door molinfiltratie de indroging van de percelen tegen te gaan, werd door vele landgebruikers met beide
handen aangegrepen.
De aanvragen waren dermate groot, dat de molpioeg
in het getroffen gebied tot eind Juli in actie hleef. In
totaal werd er in Het Bedijkte Rondebroek ca 25% van de aan
indroging lijdende percelen met molinfiltratie behandeld, nl.
70 ha (voor de ligin dezer percelen zie bijlage Vul).
Het succes dezer infiltratie bleef echter soms
door voornamelijk twee oorzaken beneden de gestelde verwachtingen. Door de veelal hoge lig ing van de voor molinfiltratie aangegeven percelen (doorgaans de sterkst verdrogende),
liet het slootpeil vooral bij die percelen veel te wensen over.
Dit lage slootpeil werd mede veroorzaakt doordat vele boeren een pomp aanschaften om hun land te bevloeien. Het was
geen ongewoon verschijnsel om mondingsbuizen boven of juist
onder water aan te treffen. Bij deze percelen vertoonden de
molgangen vanzelfsprekend geen werking.
De tweede oorzaak van een onvoldoende spreiding
was de diepteliging, der ganen. Door de liging van ca 50 cm
beneden maaiveld, had het geinfiltreerde water een Vrij grote
weerstand van het bovenliggende veenpakket te overwinnen.
In de laatst behandelde ca 10 ha zijn de olgangen dan ook
hoger getrokken, nl. direct onder de overgangslaag, ca 35 cm
beneden maaiveld. Het betrof hier enkele lager gelegen percelen.
Bovengenoemde factoren in aanmerking genomen, waarbij het accent vooral op de eerste gelegd moet worden, zal
het niet verwonderlijk zijn, dat slechts bij de helft van
het aantal percelen de molinfiltratie bevredigend gewerkL
heeft. De ligging van deze percelen kan gevonden worden in
bijlage IX.
Bij de andere percelen was geen of een plekkerige
werking tot ca 1 m ziLjdelings van de molgangen in het grasbestand te zien. Daar waar de molgangen een gunstiL.e werking
vertoonden, werden waterstanden van ca 40 cm beneden maaiveld
tussen 2 gangen gevonden (ca 2 m van de molgang). Bij die
percelen waar de molinfiltratie geen succes had, lagen de
phreatische niveau s aanzienlijk lager en varieerden gedurende het groeiseizoen van ± 70 - 80 cm en meer beneden maaiveld. Deze percelen waren zodoende te vergelijken met onbehandelde percelen, waar eenzelfde grondwaterstand Ëevonden
werd.
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Het kleidek boven de goedwerkende iofiltraties had
een goede structuur en bevatte voldoende vocht om het grasbestond hiervan te kunnen voorzien. Deze heteïe structuur is
no in onder opzicht van betekenis. Hierbij mag immers aangenomen worden dat de capillaire opstijging beter is, zat ook
bij diepere stonden van het pbTeatisch niveau de vochtvoorzienin: van het gewas in de proctijk zal meevallen. In tegenstelling hiermede was de structuur van het kleidek boven de
niet werkende infiltraties en orijeharidelde rercelen. Hier
werd een korreistructuur op de neer zandige en een dobbelsteen- tot kolommenstructuur op de meer knippige profielen
gevonden. Het grasbestand vertoonde dan ook reeds begin Juni
boven de niet arerkende infiltraties een begin von verdroLing,
zich demonstrerend in donkere plekken, welke zich uitbreidden
tot het gehele perceel dat op den duur een troosteloze indruk
maakte. De lendgebruikers kregen de indruk dat het gras weer
verdween, zoals zij zich veelal uitdrukten,
In teken 't elling hiermede waren de goed werkende
molinfiltraties. Ondonks de nier aflatende droogte met felle
zonxie schijn bleven deze percelen groen von kleur en leverden
regelmatig goed weideg'ras.
Eind Juli gaven meze percelen echter de indruk alsof de wateraanvoer niet voldoende snel was air de ongetwijfeld
zeer grote verdamping als gevolg van de felle zonneschijn te
compens eren.
De regene van 6 en 7 Auustus hielpen echter het
tekort aanvullen ( ca 66 mm), waarna voldoende water het
gehele groeiseizoen werd nenL evoerd.
Buisinfiltrofie. Door de landgebruikers zelf met
een subsidie van de CultuuTtechnische Dienst is in 1947 Ca
20 ha d.m.v. buizeeeksen geirifiltreerd (zie bijlage Viii).
De diepteligging van deze reekeen bedraagt 50 cm
beneden maaiveld (onderkent buis), de of stand tussen de
reeksen 3 m. Er werden kraagbuizen gebruikt met een diameter
van 5 cm binnenwerks.
Op het bedrijf van de heer gras zijn al de reeks'i
aan n kont op de sloot aangesloten. Door het plaatsen von
een schot kan de waterstand in de sloten en daarmede het
pheatisch niveau in de percelen voldoende beheerst worden.
De yerking in 1947 was bijzonder goed bij alle
met buizen geinfiltreerde percelen. te minerale dekken wanen
zeer vochtig en voorzagen het grasbestend van vodoende water.
In deze warme zomer produceërden de geinfiltreerde
percelen don ook uitermate veel, althans bij een goede bemestingstoestond, hetgeen op het merendeel der percelen van
genoemd bedrijf het geval was.
De pbTeatische niveaus fluctueerden sterk als
gevolg van de schommelingen van het slootpeil. Gedurende het
groeiseizoen is de gemiddelde grondwatersiegel 35 cm beneden maaiveld geweest. Dat dit in een regenachtige periode te
hoog is, bleek tijdens de regens in begin Hugustus. Deze
66 mm veroorzaakten een drassig worden van de percelen. Eet
duurde twee weken eer deze wateroverlast was verdwenen.
De grasgroei had hierdoor echter aanzienlijk geleden.
Zoals reeds vermeld, werden echter bijzonder goede
oogsten van de percelen verkregen.
De pruislaag bij deze percelen is zeer goed ontwikkeld. De lig ing t.o.v. het gemaaltje is zeer gunstig, ni.
grenzend aan de hoofd-wetening. Hierdoor was een voldoend
hoog slootpeil aanwezig, nl. es 20 cm bij de hoogste standen.
Het maakt de indruk dat van de gruislaag het geinfiltreerde
water tot 8 . 10 m van de buizenreeksen werd gevoerd.
Bij het spitten van een profielkuil sijpelde het
water uit deze laag.
Toch dienf men voorzichtig te zijn met aan de gruis-
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laag zulk een grote betekenis toe te kennen. Dit stadt allerminst vast en het uitsij-pelen zegt op zichzelf niets.
Indien immers de gruidaag bijv. 5 cm dik is 9 dan
zal bij aanname Van CCII zeer grote doorlaatfacuor van bijv.
10 m, de verkleTin op deze wi:ze niet zijn te leveren.
Indien de gruislaas 10 cm dik is, dan komen we er dichter bij,
maar zekerheid heeft men ook dan niet.
Bevloejen. 1-lot bevloeien is in 1947 het middel bij
uitstek voor de lendgebruikers geweest om zelf tegen de verdroging van het grasbestend op te kunnen treden.
De methodiek von het bevloeien is veelal dezelfde
geweest. Het water werd opgepompt totdat het perceel drassig
stond. Voor de le snede was het niet gebruikelijk om te bevloeien, het grootste gedeelte ven Je percelen is dan ook in
1947 2 x bevloeid. Een kleihgedeelte slechts eenmaal, mede
ten gevolge van het feit, dOt vele landgebruikers eerst in
de loop van de z omer zich Ee nodige aans chaften om te kunnen
bevloeien.
Enkele landgebruikers begrepen niet dat het gehele
perceel ttblsnk pompen geen voordeel had, doch veeleer een
nadeel, gezien de grotere hoeveelheid water, met eis gevolg
hogere onkosten.
Was de methodiek ven het bevloeien dezelfde, geheel
anders is het gesteld met het materiaal waamede gepompt werd.
De technisch minder viiadirigrijke boeren schaften meestal een
pomp aan met een capaciteit von ca l-- mS/min. Deze werd aengedreven door een 5 pk Bernard henzinemotor. De tijdsduur
van het bevloeien ven 1 ha mcii cliii soort pompen mag gerekend
worden op gemiddeld ca 24 uur. Dat deze tijdsduur beinvloed
kan worden door neerslag tijdens het bevloeien, of de min of
meer ernstige indroging (scheurvorming), behoeft geen nadere
verduidelijking. Bovendien is de afstand van het phreatisch
niveau tot het masiveld van grote invloed op de tijdsduur
van het vloeien. Bij drassig pompen van het perceel moet dit
niveau tot maaiveldshoogte oorden opgevoerd. Ondanks de hoge
kosten ( zie hoofdstuk X) en de vele arbeid hevielen deze
pompje s als hulpmiddel uitstekend.
De land;ebruikers met ccie grotere vindingri jeeid
gebruikten deze gave soms op ingenieuze wijze, waardoor allerlei combinaties, van pompen en motoren werden gebruikt.
Enkele voorbeelden vol-en hier ter ilustratie. Zo werd een
pomp benut met een capaciteit ven 1 mO/min met een 2 pk benzinemotor, geheel van eigen makelij. Deze kleinere motor had
ca 40 uur nodig om 1 h•. dras te krijg en.
Weer anderen i:leatstpn windmotoren, soms op sleden
emonteerd, van een sftrk verierende capaciteit, nl. van ca
1 m3/min. tot 7 - 8 m°/min. bij flinke vind. Enkele van
deze windmotoren maalden Uisect op het land, anderen naalden
de sloten van het gehele bedrijf op. 'Eet water werd dan vanuit de sloten via greppels ingelaten.
Zelfs werden grote asbest buizen gebruikt om het
water over een wetering heen te leiden. Op deze wijze gelukte het een landgebruiker om in 2 x 24 uur zijn gehele
bedrijf (15 ha) te bevloeien. Dit gebeurde door een windmotor met een centrifugaalpomp die een capaciteit had van
ca 7 - 8 mS/min bij een winacht van 5 - 6 graden Beaufort
(zie voor bijzonderheden engaasJe de schaal van De aufont
bis. 92 ).
Het bezwaar vms de viwdiotoren is dat deze niet
of moeilijk verplaatsbaer zijn, zodat bij een gunstige ligging. toch slechts enkele percelen bevloeid kunnen worden.
Voorts dat in tijden van nood de wind verstek kan laten gaan.

Verplaa tshare windmotor.
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De methode van bevloeien is bij de vndmotoren soms
iets anders dan bij de pompen. gordt het water bij de laatste
op het land gebracht en via grerpels verder getransporteerd,
bij de eerstaenoemde wden veelal de slotèn opgepompt, de
greppels worden dan gevoed vanuit de sloot.
Opgemerkt zij, dat voor het bevloeien vrijwel steeds
gebruik gemaakt werd van de bestaande oude greppels. Om deze
oude greppels, die in de laatste jaren niet onderhouden waren,
beter geschikt te maken voor hun nieuwe functie, werd op het
bedrijf van J. de Haan de methode toegepast om een belaste
boerenwagen in lengterichting met 2 wielen door de greppels
te laten rijden. Deze methode beviel genoemde landgebruiker
uitstekend. Op snelle en goedkope wijze werd de stroomsnelheid
aanzienlijk bevorderd.
In het totaal zijn in 1947 bevloeid 125,8 ha
Met benzinepompen
69.6 ha
Met windmotoren
46.2 ha
Met dieselmotor
8.- ha
Voor de ligging dezer percelen zie bijlage VIII.
Door het veelal aanwezig zijn van de voor het verspreiden van het bevloeiingswater gunntige dobbelsteenstructuur
verliepen de bevlwiingen vlot. Het waterverlies naar de sloten via krimpscheiren is waarschijnlijk niet groot geweest.
De hoge, vaste en steile slootwallen die in deze polder nögol
veelvuldig voorkomen, droezen het hunwe bij tot deze glanBtige
result aten.

FIG.3

'EVL0E%EM

AUG.

D. N.O.P.
64 19J4?

.3EPT.

-92-DE SCIIAAL VD EEAUFORT
Windkracht
Wind- Windin schaalde- snel- snellciî Beaufort heid
heid in
1km/uur
i in
in/sec.
0

--

Herkenning te velde

Volkomen windstilte

1)1 0.3-3.3
)
2
1

zwakke wind

matige wind

3.4-7.9

S

iandui ding

3.0-10.7

29- 38

Rock stijgt bijna loodrecht omhoog
Wind even te voelen
Vleugels van scheepsmasten en boombiaderen
worden even bewogen
Vleugels worden gestrekt
kleine boomtakken bewegen

vrij krachtige IWind onangenaam voor
wind
Ihet gevoel, grotere takIken bewegen

6

10.8-13.7 1 39- 49 krachtige
wind

7

13.8-17.1

.n

17.2-20.6

62- 74 stormachtige Gehele bomen schudden,
wind
het tegen de wind in
lopen wordt bemoeilijkt

9

20.7-24.5

75- 38 t storm

24.6-28 •

89-102 zware storm tEomen ontworteld

10

1

50- 61 harde wind

Wind hij tegenstand
huizen bijv., hoorbaar
Eoomtakken bewecen,
golven met overstortende koppen

Dakpannen etc. worden
verzet

11

1 28.5-32.3 1103-117 Pl zeer zware )
storm
IVerwoestende werking
12
imeer don Imeer don: orkaan
117
Het beeld dat het pbrestisch niveau geeft na een bevloeiing laat figuur 13 van Reg.Ho. 64 op duidelijke wijze
De verhoging van het grondwater is slechts van tijdelijke aard.
Het gunstige effect moet den ook verklaard worden uit de
grotere vochtighoid van het minerale dek. Hierdoor is het mogelijk
dat tijdens het groeiseizocn het gewas ca. drie weken kon teren op
het water, dat in de wortolzone is blijven hangen. Na drie, soms vier
weken moest don ook opnieuw hevlooid worden. Deze tijdsduur hanËt
overigens samen nct dinte en aard von het kleidek en met de weersgesteldheid.
Bovenstaamdo :aarnamill[en bleku in 1947 op alle hevl OCide percelen dozelide to zijn.
Het grasbestand redgeerde zeer snel op het op het land
gebrachte water. Een perceel hetwelk zeer sterk verdroogd was - de
zode was bruin verkleurd - groende in oén week tijds na het bevloeien op en was onherkenbaar na twee weken. Er groeide toen een flinke
snede gras.
De algemeen gunstige resultaten met het tevloeien in 1947
verkregen, waren mede toe tc schrijven aan de ideale omstandigheden
van dat jaar. Do temperatuur van het slootwater
Mogelijk is du erhogiiig ven het grondwater voor een deel maar
schijnbaar en treedt hier het Lisse-effect op.

was hoog, de grond warm, de zon scheen da, Jr- dag uit. Zo
ontaikkelde zich op de bevloeide percelen in korte tijd een
massa gras.
Samenvatting. De molinfiltratie heeft een gunstige
invloed op de in- en verdroaing gehad indien het slootpeil
voldoende hoog stond ( ca 20 — 25 cm beneden maaiveld).
De djer,te1ig ing der gangen bleek van grote invloed.
De werkin was beter als de molgong en hoger getrokken waren.
Het -infiltreerde water heeft dan een eringere weerstand
van het ovenlig, ende Veen te overwinnen. In de proctijk
komt dit hierop neer dat de gangen even onder de overgangslaag getrokken moeten worden.
De buisinfiltratie heeft goeds reanitaten te zien
geeven. Indien het elootpeil niet in de hand gehouden kan
worden, dient nauwlettend er op te worden toegezien dat de
percelen niet te nat worden. Het is ml. gebleken, dat bij
buisimfiltratie met een wat lager slootpeil kan worden volstaan, althans bij een nauwe lig ing der reeksen. De afstand
tussen de reeksen van S m lijkt aan de nauwe kant, gezien de
geconstateerde spreidingen 8 tot 10 m bedragen.
Het bevloeien is als een zeer bruikb ore hulpmaatregel te beschouwen om de verdroging van het grasbestand
tijdelijk tegen te gaan. Afgewacht zal moeten worden welke de invloed van deze methode is op de strudruur van de grond en de
botanische sanenstelling van de zode.
Het infiltreren via greppels is sla chts op zeer beperkte schaal toegepast nl. op een paar percelen in het lagere
gedeelte van de polder. seen last van enige mdi o ing: werd
in 194 bij deze percelen ondervonden, mede als gevolg van
hetdikkere minerale dek. kel bleek in de practijk, dat het
gevaar voor intrappen van de greppels door het weidende vee
groot is.
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2. HEI InR
In het voorjaar van 1943 bleek dat door de winterregens het minersle dek in de gehele polder vochtig tot nat
was geworden. hij de hoger gelegen percelen langs de hoofdwetering en bij die dekken 'elke boven de reeds besproken
pleistocene opselvingen liggen, was de vochti Leid aanzienlijk eririger. Hier had het kleidek zich nog niet geheel gesloten. De bovengrond was nog geheel ons :menhancend en verkeerde in een korrel- tot dobbelsteerstructuur. Voor de ligging van de in 19Lk behandelde percelen wordt ver' ezen naar
bijlage IX.
Molinfiltratje. De ca 55 ha land, waar in 1947
de infiltraties goed gewerkt hadden, behoefden niet overgemold te worden. Hoewel de gangdiameter van ca 15- cm tot 9 cm
ingeklonken was, werd deze diameter toch voldoende groot geacht om ruimschoots water te kunnen aanvoeren. In 1948 zijn
in het totaal 45 ha met de rnolploeg geinfiltreerd. De bovenkant der gangen lagen 55 cm beneden rn.v., nl. pal onder de
overgang sl a ag.
De onderlirge afstand der gangen bedroeg weer 4 in.
De slootpeilen werden aanmerkelijk verhoogd door
het plaatsen van het noodgemaaltje, ni. gemiddeld met 10 cm
voor het hoogste gelegen gedeelte van de polder (bijlage VI).
Zij bedroeen nu giddeld ca 50 cm beneden m.v. In perien
van grotere droogte en het veelvuldig gebruik van vloeipompen
daalde het alootpeil tot 55 cm beneden m.v. Dit peil is tenminste 10 cm te lae.g voor de hoger gelegen percelen om een
goede waarborg te zijn voor het welslagen ener infiltratie.
De gangen, in 1947 getrokken, hebben een voldoende
spreidirp en nerking getoond, denk zij het feit dat het hier
hoofdzakelijk lager gelegen percelen betreft. Ondanks de
klink tot 9 cm is de aanvoer van het geiuffiltreerde water
voldoende groot geweest om de grasgroei te bestendigen.
De gunsti e regenverdeling en het gering:e aantal felle zourLedagen hebben hier ongetwijfeld een rol bij gespeeld. Of in
een periode van felle droogte de aanvoer van het water voldoende zou zijn geweest om in de behoefte van het gewas te
kunnen voorzien, is een open vraag.
Op de percelen, welke in 1943 gemold zijn, is nogal
een verschillende werking geconstateerd. Zo hebben vier percelen in de nabijheid van de Kloosterdijk practisch geen werking laten zien. Het op het zeggeveen liggende mosveenachtige
laagje, waarin de rnolgangen getrokken waren, is oorzaak geweest van het spoedig dichtslibben der gangen. Dit veen met
zijn fijne samenstelling lost nl. "op — en verstopt de gangen.
De molgangen in de percelen langs de hoofdwetering
gelegen, hebben tot Juli een gunstige invloed op de grasgroei
gehad. Door het dalen van het slootpeil tot ca 55 cm beneden
het m.v. hield de spreiding practisch geheel op. De overdruk
op de gangen was op dat tijdstip dan ook nihil.
Een zeer goede spreiding hebben de molgangen gehad
welke in het centrum van de polder zijn errokken. De spreiding is dermate groot geweest dat in het najaar de percelen
zelfs te nat waren. Het elootpeil dat half Augustus eigenlijk
verlaagd behoorde te sorden, werd pas in September verlaagd.
Met als gevolg dat die percelen riow de infiltratiec- goed werkten, de neerslag niwz karJa ver erken eg ons de geringe
hergingsmog elijkheid.
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IBuisinfiltratie. Haast het bestaande met buizen
geinfiltreerde areaal van ca2O ha werd in 1948 nog ruim
3 ha volgens deze methode 1einfiltreerd. De reeksen werden
nu gelegd op 20 m van elkaar, de buizen liggen met onderkant
buis op 50 cm onder het maaiveld. Deze grotere afstand is
:enomen naar annleidinp van in 1947 oniedane proefveldervaringen (Reg.No.60).
De resultatdli zet deac methode van infiltratie in
1948 ver1egen, waren zelijk aan die van 1947. Het nieuw geinfiltreerde perceel bezat een uitstekend vochtgehalte, terwijl het gras steeds zeer goed groeide. De in 1947 aangelegde
percelen gaven alle zonder uitzondering een gunsti e sprding
te zien. De opbrengsten waren goed, kentekenen van verdroging
konden niet bespeurd worden. Gedurende de groeiperiode werd
op een bedrijf gewerkt met een wisselend slootpeil, dat naar
behoefte werd geregeld. Ir het najaar vierden niet op tijd de
peilen verlaagd, zodat ook hier het minerale dek met wateroverlast te kampen kreeg. De knippen verkeerden in een stijve
en bij de drainreeksen in een smerende toestand. Hier werd de
kleur van de klei blauw.
Het zorgvaldig in de hand hebben van de slootpeilen
is bij deze methode wel een eerste vereiste, aangezien het
pbreatisch niveau soms tot 30 cm beneden m.v. wordt opgevoerd.
Bevloeien. In het totaal zijn dit jaar ca 96 ha bevloeid, waarvan 41.8 ha tweemaal en 54.2 ha éénkeer.
Voor de eerste snede werd geen bevloeiing uitgevoerd.
Het minerale dek was in het begin van het groeiseizoen voldoende vochtig om zonder kunsematige bevochtiging een goede
snede gras te kunnen leveren. Ook bij die percelen die op het
oog gezien droog waren, bleek toch de vochtigheid voldoende
te zijn voor de productie van de eerste snede. Hel kon op
deze percelen worden waargenomen dat er, eind Mei een critiek
stadium was ingetreden. Vooral bij zonnige dagen vertoonde
het gras een matte kleur. De groei is clan onbetekenead. Zulke
spoedig aan droogte lijdende percelen hebben meestal een
holle zode. Zon en wind hebben meer vat op de bodem dan bij
een gesloten zode.
Meestal is juist door deze hollere zodebezetting
de productie van dergelijke percelen gerirer.
da de eerste ezede voerden de landgebmalkers die
wilden bevloeien, een bevloeiing, uit. Ca 55% heeft het bij
die ene bevloeiing gelaten, de rest bevloeide veelal in Augusbus voor de tweede maal. Hoewel ook de onhehandelde percelen,
dank zij de gunstige z oeler, goede sneden gras Droduceerden,
gaven de bevloeide duidelijk zichtbare meeropbrengsten
De methodiek van het tevloeien is dezelfde geweest
als in 194, met dat verschil dat door de abnormale droogte
in 1947 veelal 2 maal soms _`> maal bevloeid werd.
De hogere kosten en de vele arbeid nelke de ievloeiingsmethe met zich mede brengt, is min of meer een rem
g:ebleken bij het bevloeien. Vooral omdat in dit jaar het gevaar bestond, dat door te veel bevloeien een gratere schade
aan het land kon order toegebracht dan door de droogte zelve
geschied zou zi jn.
Bij de in 1948 uitgevoerde grasi andIartering konden
geen verschillen in botanische samenstelling geconstateerd
worden tussen de bevloeide en niet hevloeide -percelen. Aan-genomen mag: nden dat het bevloeien direct geen merkbare invloed op de botanische samenstelling heeft.
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Twee landgebroikers hielden in 194 op met het bevloeien aangezien de kosten van deze methode hun inziens te
hoog waren om no voordelen op te leveren (voor kostprijsberekenin:en zie het desoetreffende hoofdstuk).
Samenvatting. Door het verhcgen van het slootpeil
hebben de molinfiltraties een betere werkin[ te zien gegeven
dan in 1947, daar het slootpeil tot 20 - 25 cm beneden m,v.
reikte, bedroeg de spreiding 2 m, zodat de infiltratie afdoende werkte. Bi.j de hoger gelegen percelen was de overdruk
op de cangen te gering waardoor geen of practisch geen warking in de grasgroei of in de vochtiheidstoestsnd van het
minerale dek te bespeuren vi el.
De buisinfiltraties hebben dit jaar opnieuw een
goede srreidin laten zien. Het nieuw aangelegde perceel
met een reeksafstand ven 20 is heeft een even goede werking
vertoondials de percelen met een nauwere reeksafstand. De bestaande velden handhaafden hun gunstige spreiding en werking.
De bevloeiingen hebben eenzelfde resultaat gehad
als in 1947. Door de guristie regenverdelinE en de weinige
felle zonnedagen kon veelal met één bevloeiing volstaan worden.
Nadelige invloed door het bevloeien op de botanische
ssmenst;ellin van de zode en op de structuur ven het minerole
dek kon tot nu toe niet geconstateerd worden.
Dank zij de getroffen maatregelen is verdro ing van
het grasbestand en indro F ing, van het minderele dek alleen voorgekomen boven de plei otoc ene opduikingen en in de nehieheid
daarvan.

3. HET JkAR 1949.
1Tolinfilrwie. Er werden in deze polder rractisch
geen molinfiltraties moer uitgevoerd. Wel is nog een perceel
in de Oostelijke hoek gemeld 9 waar ni. een dunne mosveen- O±'
mosveenachtige laag op het zeggeveen voorkomt. Hierbij werd
getracht juist boven deze rnosveenlaag, dus in de overgongslaag onder het kleidek en vlak onder het mosveenlaagje, in
het zeggeveen de gangen te trekken.
Voor de eerstbedoelde gangen zijn hoge slootpeilen
noodzakelijk. Bij de lantstgenoemde moet het water een grote
weerstand van het veen overwinnen. Ook daarvoor is een hoog
lootpeil van belang. Door de dikte van de mosveenlaag gelukte het laatste echter niet. Ook de eerste methe faalde
evenwel door het dicht gaan zitten der gangen, eveneens als
evolg van het mosveenachtie karakter van het veen.
Een tweede molirWiltratieproef, omvattende vier
percelen, werd gelegd nabij de Kloosterdijk (zie bijlage X).
De molgaren werden in het voorjaar gelegd op ca 155 cm diepte
(bovenkant gangen), op 4 m afstand van elkaar en hadden geen
mondingsbuizen. De lengte der gangen bedroeg ca 300 m. Bij
twee percelen zaten de gangen zeer spoedig verstopt, tengevolge van de reeds genoemde mosveenachti e laag. Bij de twee
andere percelen bleven de gangen beter staan. Op één perceel
was de werking zelfs uitstekend, zodat de 300 m lange molgangen
water leverden, dank zij het opvoeren van het slootpeil tot
15 cm - m.v. Op het vierde perceel gaven de molgangen slechts
water over een lengte van 20 meter van het begin.
De percelen hebben allen zeer goede opbrengsten gehad, aangezien de niet werkende infiltrstiwz na de eerste
snede bevloeid werden.
De moliniltratieveldew zijn ci; twee na alle verdwenen. Het ene is in 1947 aangelegd. Het heeft in 1949, mede
door de iLage 1iging, wateroverlast .:ehad, waardoor het een
mindere opbrengst leverde en later in het voorjaar was dan
het niet gemolde gedeelte. De knip was bij het gemelde gedeelte blauw gekleurd. Het tweede perdeel is in 1948 aangelegd
en had een goed vochtgeholte in 1949. De opbrengsten van dit
perceel waren uitstekend.
Buiainfiltratie. In December 1948 werd ng ca 6 ha
met kraagbuizen van 5 cm diameter (binnenwerks) geinfiltreerd.
Ook deze reeksen zijn 20 m van elkaar gelegd. De diepteligging
van de buisjes is 50 cm onderkant buis (voor de perceelsligging zie bijlage IX)
Bij wijze ven poef werd ca 4 ha in het mosveenachtige gebied met buizen geinfiltreerd. De reeksen liggen bij
deze percelen op een oaderlinge afstand van 10 m.
Tot in de zomer hebben de met buizen 2einfiltreerde
velden een gunstige werking vertoond. De invloed op het grasbestand was eveneens uitstekend. ta deze periode deed het
verschijnsel van een verminderde spreiding zich voor bij de
percelen van de heer J.c.Gras. Tussen de reeksen welke in
1946 zijn gelegd begon het grasbestond zelfs tekenen van verdroging te geven, terwijl de reeksen in 1947 gelegd, ook
reeds verschijnselen van een verminderde spreiding te zien
gaven. Deze verminderde everkin zette zich voort en vond wel
haar hoogtepunt eind Augustus. De buizen van 1946 en 1947 hadden op dat tijdstip slechts een zichtbare invloed op het grasbestand van ca 50- 75 cm ( in 1947 was dit 10 m ) en dit
bij een slootwaterstand van da 15 cm beneden m.v.
Bij de reeksen in het najaar van 1947 gelegd (dus
een seizoen later) kon een spreiding van ca 7 m geconstateerd
worden. In het midden tussen de reeksen vertoonde het bestand
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echter verschijnselen von watertekort. Het was donker van
kleur en maakte een sctriie indiuk.
De in December 1948 aangelegde reeksen hadden een
spreiding welke gelijk was aan als arelke in 1947 en 1948 bij
de andere velden was geconstateerd, t.w. ca 10 m.
Verdro4ng v::n het grasbestsud tussen de reeksen
trad dan ook niet op.
In figuur 14 is de spreiding weergegeven van een
buizenreeks welke in hem voorjaar van 197 gelegd is. De opname is geschied v66r de verminderde spreiding optrad, nl. op
15 Juni 1949.
Zoals uit de grafiek blijkt is de spreiding zeer
groot, ni. 10 m en meer. Deze spraiding is gelijk aan die
welke in vorige jaren geconstateerd werd. Het slootpeil is
zeer hoog, fl1. 18 cm beneden m.v.
Een pbreatisch niveau vai cm 20 cm beneden m.v. is
voor een lEuasgdurige periode te hoog, vooral in verband met
de dikUe van het minerale dek, mi. ca 25 cm.
Figuur 15 geeft een geheel ander beeld. De spreidingsmetingen zijn op 15 Oeptemher 1949 verricht. De reeksen
zijn in 1947 gelegd en liggen op 10 m van elkaar.
Op 4,5 m is het phreatisch niveaugedTald van cm
20 cm beneden m.v. tot ca 5 cm beneden m.v. Ierwijl de
grootste daling hij
n drain reeds op 1.20 von die drain
plaats vindt, is bij de andere buizenreeks reeds een scherpe
daling op 25 cm aistand opgetreden.
De meer geleidelijke daling van het pbreatisch niveau van de éne buizenreeks is nog enigszins in de zode
zichtbaar. Het verschil tussen de invlossferen van beide
buizenreeksen in het grasbestard is ni. resp. 75 en 25 cm.
Daalt .et pbreatisch niveau beneden ca 50 cm - m.v. dan
bracht dit ii, de zeer droe nazomer von 1949 nog rnerkbnre
verschillen in de groei van het grasbestand met zich mede.
De oorzaak van deze verminderde spreiding zal behalve in het zwellen von de knip misselifen ook gezocht moeten
worden in het zwellen van de z.g. gruislaag, waardoor de
zijdelingse spreiding aanzienlijk verminderde. Het slootpeil
was in beide opmetingen ca 18 cm beneden m.v., dus zeer hoog.
Aangezien reeds in 1947 het gehele minerale dek nat was en
enigszins smerenci, kan niet alleen het weer aannkitten van
de dobbelsteen- en kolommenstructuur de geringa spreiding tot
gevolg gehad hebben. Hoe zouden anders in 1947 zulke grote
spreidingen (10 m) 2_-, enot48rd zijn? Of het zwellen van de
gruislaag werkelijk de voarnacmnste oorzaak is, dient nader
te worden onderzocht.
De buisinfiltraties in het mosveengebied hebben
zeer goed gewerkt. Het gehele minerale dek was goed vochtig,
het grasbestand goed.
Bevloejen. Het bevloeide areaal is in 1949 ingekrompen tot es 19 ha vooral tengevolge van de inmiddels uitgevoerde hentelmacobregelen.
En landgehruiker beviel het bevloeien dermate goed,
dat hi.j verzocht om met de definitieve herstelromatregelen
te wachten. Het land orordt bevloeid d.m.v. een windmolen,
waarmede alle percelen, door het opornpen van sloten, behandeld worden. Deze landgebriniker was het, die d.m.v. een sternietbuis het water over de hoofd-wetering heen transporteerdo
en het land bevloeide.
Het resultaat was, als in vorige jaren, zeer gunstig.
t e
De oercelen hadden in geen enkel opzicht aan verdrog ing
lijden.
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Herstelsiaatregelen. De her steiLmaatregelen werden
uitgevoerdoor de Directie van deiJieningermeer (hoordoostp0 id er werk en)
Op uitaebreide schaal is een z.g. gecombineerde
methode van infiltratie toegepast. Deze methode is geheel geop het in 1948 door de Commissie verrichte onderzoek
op twee percelen, welke echter niet in de hier behandelde
polder waren gelegen. De resultaten van deze methode, welke
in 1948 onverdeeld gumstig waren, zullen bij het desbetreffende onderwerp besproken worden.
Het schema van deze wijze van infiltreren is als
volgt.
De buizenreeksen komen op 40 m van elkaar te lig en
zij hebben een diameter van 5 of 8 cm binnenwerks en liggen
op varierende diepte ( al naar gelang de dikte van het mmerale dek). Een reekslengte van 75 ei of korter wordt geheel
uitgevoerd met 5 cm buizen hij eenzijdige wateraanvoer. Bij
reeksen langer dan 75 ei en eenzijdige wateraonvoer wordt het
overige gedeelte gelegd met S cm buizen. De 8 cm buizen liggen altijd aan de slootzi jde van de sleuf. In het Rondebroek
zijn de reeksen op 60 cm (onderkant buis) beneden het m.v.
gelegd. Dwars over deze boizenreeksen heen, die eis hoofdaanvoergangen fungeren, worden molgaagen getrokken met een diameter van 15- cm en een onderlinge afstand van 5 in. De ideale
ligging van deze gangen is pal over de reeksen heen. In de
practijk komt het echter hierop neer, dit er een speling van
ca 4 cm is. Door de grote overdruk op de gangen breekt het
dunne veenleagje tussen molgaing en buizenreeks en de directe
verbinding met de buizeareeks is tot stond gekomen.
De opzet von deze infiltratie-methode is geweest,
om die percelen welke door weke en brede slootwallen of storende diepe grep pels moeilijk met de enkelvoudige molintiltratie behandeld konden worden, alsnog van water te voorzien.
Tevens speelt de atsluithaarheid van de reeksen in vele gevallen een voorname rol bij de keuze van dit systeem. Het opnieuw
trekken der mo1gnaen ie ook voordeliger en eenvoudiger dan
bij het systeem van de er.kélvoudige molinfiltratie, wat van
belang is voor de practijk.
Deze laatste overwewing en hebben er toe geleid, dat
door de tiewingermeer-Directie (Noordoost-poldermerken) bij de
herstelmoc±reg elen het ecombineesde systeem doorgaans is gekozen. In het Bedijkte Rondebroek is ca 140 ha in 1949 volgens
de gecombineerde methode aeinfiltreerd. hog cm 60 ha werd in
1950 aldus behandeld. Voor de lie ing van deze percelen zie
bijlage X.
Op eele uitzonderianen na - nl. de hoer gelegen
percelen - is het resultaat von deze methode van infiltreren
in 1949 zeer oed geweest. Bij de lager gelegen percelen kon
een zeer srelle spreiding en werking geconstateerd worden.
Reeds een week na het trekken van de molgenigen was het minerale
dek voldoende vochtig om maximaal te kunnen produceren.
Door de ernsti e gescheurdheid van de knip ( dobbelsteenstructuur) en de hoge slootpeilen bleek op verschillende
percelen dat de reeksen ( op 40 m afstand van elkaar) alleen
reeds een voldoende spreiding gaven.
Na verloop van 5 of 4 weken was het echter nodig bij
deze percelen de molgangen te trekken, omdat het horizontale
watertransport als gevolg van het zwellen der
gregmten sterk
verminderd was.
De. hoger gelegen per cel en langs de hoofdwetering
reageerden aanzienlijk langzamer op het geinfiltreerde water.
Doch slechts hier cia daar was de watervoorziening
van een perceel onvoldoende. In éen enkel gevel werden bij
wijze van proef de sloten d.m.v. een pomp hoog opgezet. Het
resultaat was uitstekend. Spoedig was het minerale dek van het
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ehe1e perceel (ca 5 ha) vochti.
De producties zijn in 1949 in de gehele polder uitstekend Oeweest. Verdroiny trad sle chts daar op waar niet
Zeinfiltreerd of bevloeid was en boven de pleistocene opwelvinden. In de tabel is een acntal jarcp1orengsten ssendevat
van percelen welke Eeinfiltreerd zijn volgens het decombineerde systeem.
gsten per ha.

1 Maaidatum k-dras
18.200
5/5
13/6
19.600
10.500
18/7
5.700
25/8
9700
29/9
4.100
1/11

% droge stof kr droe stof

2910
5140

14,9
16.16.4
18.8
15.8
18.5

1720

1070
1540
750

Totaal
II

5/5
13/6

18/7
25/8
29/9
1/11

17.700
19.800
6.050
6.800
10.600
5.200

2810
3900
1060
1520
1220
680

l.9
19.7
17.5
19,4
11.5
15.1
Totaal

III

9/5
21/6
22/7
(Reg.No.25/8
20)
50/9
1/11

52.500
17.500
14.100
8.900
15.000
6.900

14.4
194
15,5
19.2
17.2
19.-

Veidjes 1 en M.
als kalizout 40%;
(Red.No. 20) 150
als kalizout 40
25 ton st?lmebt.

70
80
kg
90

10990
4650
3400
2190
1710
2580
1510

Totaal
120 k2 K20
Veldje III
150 kg K20
Op 29 Juli

10750

15840

k4 P2O a als parelsuper 18%,
k2 N aIs halkammonsalpeter.
P2
als parelsuper 18%; k2 T als kalm
kaonspeter.
m
al

Het roductienive ma van bovenstaande percelen is
h002 tot zeer hoo. De sterke vo orjaarsroei blijkt verdeeld
te zijn over de eerste twee gemaaide sneden.
Bij de overie bepalingen wordt een regelmatige
groei wearienomen, die in October evenwel op alle percelen
sterk terug loopt, hetgeen een normaal verschijnsel is.
De ophrenstcijfers van veldje III op 25/8 behoeven
enige toelichting. Op 29/7 werd nl. stolmest peleven, die niet
fijn genoeg verdeeld werd. Hierdoor werd het maaien op 25/8
cr2 bemoeilijkt, wIL.crdoor te ondiep gemaaid moest worden.
Het gevolg is, dat de 4e snede een te somber, de 5e snede een
te gunstig beeld geeft. Zie ook Deel II van de Verslagen vcn
de Proeven en Onderzoekingen, pag.18 - 21.
Oornenvatting. De resuit aten van het proef jaar 1949
samenvattend valt het accent op de sterk verminderde werking
der buisinfiltratie en het voorlopig gunstige resultaat von
dQ gecombineerde methode.
De verminderde spreiding van het geinfiltreerde
water bi.1 de buisinfiltroti s in het a8- i d d -h h i uitstek
geschikb leek om voÏgens deze methodgeÏnfiltreedTe worden,
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stemt tot nadenken. Hoewel het in candere polders is voorgekomen dat de buiswerking van het begin af reeds gering was 9
is een dergelijke sterke vermindering in werkzamheid niet
eerder geconstateerd. Dit verschijnsel wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzoakt door het zwellen der watervoerende 1aen
met eis aevolg een geringe doorlatendheid. Vooral in de vergraven sleui' zei de doorlatendheid teruggelopen zijn. Met
zekerheid is ni, geconstateerd, dat de huizenreeksen nergens
verstopt weren.
De goede werking von het gecombineerde systeem was
algemeen. Afgewacht dient te worden hoe long de molgongen
open zullen blijven staan. Voorlopige onderzoekingen wijzen
er op, dat de gangen eenzelfde levensduur hebben als bij de
normale molinfiltratie, nl. gemiddeld een jaar 9 hoewel een
levensduur von twee geen uitzondering is.
Aangezien bij het gecombineerde systeem de molgen-.
gen op geregelde tijden zullen moeten worden overgetrokken,
zei dan tevens blijken of de werkine derreekser, even 2unstig
blijft eis tot dusverre.

FIG, 46
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BIJGEBOUFEF.
Door de Dienst Wederopbouw Boerderijen is in de
herfst van 1947 een onderzoek ingesteld naar de schade, welke
de daling van het phreatisoh niveau aan de bedrijfsgebouwen
heeft teweeg gebracht of mogelijkerwijs nog kam veroorzaken.
Hierbij is naast de wijze van fundering eveneens
ge'et op de bouw en onderhoud van de boerderij zelf. De uitkomsten zijn vastgelegd in interne rapporten.
Wel is komen vast te staan, dat vele van de houten
paalfunderingen thans boven het grondwater staan. Hierdoor
verrotten de palen en de kespen, wat tot gevolg heeft dat
min of meer grote verzakkingen, gepaard gaande met het optreden van scheuren, ontstaan. Opgemerkt zij echter, dat
reeds voor de droogleging van de N.O.F. de funderingen van
sommige gebouwen gedurende een gedeelte van het jaar droog
stonden, althans boven polderpeil lagen.
De mogelijkheid om d.m.v. buizenreeksen water naar
de fundamenten te brengen is eveneens door bovengenoemde
Dienst onderzocht. Het bleek dat in deze polder dit bij een
viertal boerderijen zonder enig bezwaar mogelijk was. In het
voorjaar van 1943 zijn de funderingen van deze boerderijen
dan ook d.m.v. buisjes geinfiltreerd.
De moeilijkheden bij deze infiltraties waren zeer
talrijk. De voornaamste obstakels vormden wel de straatjes
rondom het huis, verder stoepen, gierkelders, etc. Zo dicht
moe1ijk zijn de reeksen bij de buitenmuur gelegd. De diepteligging varieerde al naar gelang de ligging van de funderinean
cm beneden het rn.v. nabij de boerderi:.
ca 130 - l
Zoals op fig. 16 is aangegeven, liggen de buisjes
( 5 cm diameter) rondom de boerdenij en bestaan de aanvoerleidingen uit de sloot uit gresbuizen. Rondom deze boerderij
zijn 4 waterstandsbuizen geplaatst. Voor het meten van het
peil bij de bijschuur werd één buis gezet. Gemeten wordt af
water in de buizen staat. Bewiiadt zich hiv. 50 cm watcr
in een waterstaudsbuis, dan staat de fundering 30 cm onder
water.
Figuur 17 geeft de verhogende invloed van het geinfiltreerde water op de grondwaterstand bij de funderingen
duidelijk weer. De waterstandsbuis nast de bijechunr heeft
a
practisch de gehele periode van opmeting droog gestan.
De
funderingen van de boerderij stonden vrijwel steeds 20 cm
of neer onder water.
D e z e methode van infiltratie stuit in voorjaar,
herfst en winter op bijna onoverkomelijke bezwaren. De sloten
zijn ni. gedurende die perioden te laag. Bij de infiltratie
van het land wordt nl. voorgestaan lage slootpeilen in voorjaar, herfst en winter. Voor de wateraanvoer naar de funderingen zou een tonstaxit hoog slootpeil gewenst zijn..
Voor de kosten van het infiltreren van de boérderijen wordt verwezen nar het desbetreffende hoofdstuk.
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De reeks wordt dicht bij de buitenmuur gelegd.
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