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Toen met het landbouwkundige werk in de Noordoostpolder werd begonnen, lag het waterpeil in de reeds gebaggerde kanalen ongeveer 2 m
beneden maaiveld. Dit waarborgde cchter nog geenszins ecn giinstige
ontwateringstoestand. Tijdens het herfst- en winterhalfjaar reikte het
phreatisch niveau nog tot het maaiveld of waren zelfs uitgestrekte vlakten
tussen de kanalen met cnorme waterplassen bedekt. Gedurende het zomerhalfjaar verdwenen deze plassen we1 grotendeels door de verdamping en
daalde de grondwaterstand, zodat het terrein tnigszins begaanbaar werd,
maar tijdens de daaropvolgende herfst kwamen de grate plassen weer
terng.
Op,een onderlinge afstand van 1600 m werden met draglines tochten
gegraven, die meestal hun water vrij in de kanalen lozen. Het terrein werd
verder ontsloten, doordat midden tussen elk tweetal parallel lopende tochten
een weg werd aangelegd. De 800 meter bl-ede stroken land, die op deze wijze
ontstonden en zijdelings begrensd werden door een weg en een tocht, werden
nu door middel van kavelsloten op een onderlinge afstand van 300 m verdeeld in kavels van 24 ha. De waterlossing en de waterafvoer waren nu
,door de gemalen, tochten en sloten we1 verzekerd, maar de percelen van
24 ha bleven zondcr verdere maatregelen gedurende het natte herfst- en
winterhalfjaar dras en grotendeels met plassen bedekt. Het verbouwen
van cultuurgewassen is onder dergelijke o>mstandigheden onmogelijk, te
meer daar de pas droo~gevallenarond noa eeheel met water verzadiad is.
ringss;steem wordt aange6racht. ~ i e r d o o r ' k i n het oppervlakte-water
sneller naar de kavelsloten afstromen en wordt de bouwvoor van overtollig
water ontlast. Door de korte onderlinge afstand van dc greppels, kan het
water bovendien hcter door de grond naar de greppels wegzakken, zodat
ook in de winter het phreatisch niveau midden op de akkers beneden
maaiveld blijft. In de Noordoostpolder geschiedt deze detailontwatering
aanvankelijk door 60 cm diepe greppels, die in de kavels van sloot tot sloot
op de verciste afstanden worden aangebracht. Later warden de greppels
door drains vervangen. Deze drains worden op het midden van dc kavel
gelegd op een diepte van 90 cm en monden op 120 cm diepte in de slotcn
uit; het verval bedraagt 20 cm per 100 m.
Het beualen nu van de meest aewenste a r e ~ ~ e l a f s t a nkort
d nd het droo~.
vallen dek gronden en de meest'gewenste drainafstand, nadat de gronde;
enkele jaren in cultuiir zijn, vormen de hoofdpunten van deze verhandeling.
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DE VOOR DE ONTWATERING BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEJY VAN DE
NOORDOOSTPOLI~ERBODEM

Voor het aanbrengen van een detailontwateringssystecm op da juiste
afstand is het kennen van de opbouw van de Noordoostr~olderbodemen
van de physische eigenschappen der bodemlagen een ecrste eis. De aarl
deze vcrhandelinrr toeeevoeede .schematische bodemkaart en het Oost\Vestprofie1 geven een overzicht van de bodem van de Noordoostpolder.
die onder leiding van zuun ( I ) is gckartecrd.
De Noordoostpolderbodem valt uiteen in een aantal gcbieden met een
gelijksoortige bauwvoor, zoals de schematische bodemkaart aangeeft. De
indeling naar het lutumgelralte van de zavelbodemlagen is opgenomen in
tabel 1
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TABEL1. Indeling der zavel- en kleilagen van de Soardoostpoldcr naar het
lutumgchalte.

TABLEI . Classi$cutio+z of the loam- artd cluy soils of the North-Eas~crnfloider
accordin,o to tile content of fractiolz < 2 micron.
Grondsoort

Soiltype

i

Gehalte aan lutum [deeltjes 0-2

Conte,it of fraction

mu) in g per 100 g droge stof

< Z l i i i ~ ~ oirn rear 700g oven dry soil

I.ichte zavcl A
Light loam A
Lichte zavel B
Light louin B
Zwarc ravel A
Heavy loam A
Zware zavcl 13
Heavy loutn B
Klei
Clay

Bij de ~ntgifiningshegrcp~eling
van de zavelgronden blijlit, dat de aard
en in het bijzonder het lutumgehalte van de bovenlaag der gronden bepalend zijn voor de greppelafstand.
Uij de bespreking van de drainage zal evenwel blijken, &at niet alleen de
aard van de bovenlaag der gronden rnaar in het bijzondcr ook de profielopbouw van de gronden
meestal tot een meter diepte - bepalend is
voor de ontwatering.
Op representatieve plekken is nu op de bodemkaart binnen de twee
concentrisclle cirkels de aard van dc ondergrond aangegeven. Ile gebieden
met een gelijksoortige bouwvoor blijken uit versclillende bodemgroepen
te bestaan. De voor de ontwatcring belangrijkc bodemgroepen dcr zavelgronden, ingedceld naar de profielopbouw, zijn in tabel 2 weergegeven.
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VERBAKD T U S S E N GREPPELAFSTAND, ONT\VATERINGSTOESTAND E N
OPBRENGST

Aan de hand van enige cijfers zal nu allereerst worden aangetoond, dat
de ontwateringstoestand van de grond van grote invloed is op de ontwikkeling en de opbrcngst van de verbouwde wintergewassen.
I n deze verhandeling heeft het begrip ontwateringstoestand betrekking
op de toestand van de grond als groeimilieu voor de cultuurgewassen; plasvorming, verslemping of verpapping van de bouwvoor is hierbij zeer belangrijk.
De gegevens hebben hoofdzakelijk betrekking op de opbrengsten, die
bij het in cultuur brengen van de Oostelijke helft van de Noordoostpolder
op allerlei kavels verkregen zijn. Door het verschil in bodemgesteldheid en
greppelafstand kwamen daar allerlei variaties in de intensiteit van de ontwatering voor, terwijl de opbrengsten per kavel uit de dorsgegevens van de
Cultuurtechnische Afdeling bekend waren. Dank zij de grote rijkdom van
het materiaal was het mogelijk om een aantal kavelreeksen te vinden, waarbij de ontwateringstoestand de enige varierende factor van belang was. De
Oostelijke helft van de polder is als het ware als &n groot proefveld beschouwd.
De oorzaak van een goede en minder goede ontwateringstoestand is van
tweeerlei aard. Zo zijn er gevallen beschouwd, waarin het verschil in ontwateringstoestand veroorzaakt wordt door een verschil in bodemprofiel bij
eenzelfde greppelafstand, doch ook zijn er kavels bij betrokken met hetielfde bodeinprofiel, doch met een uiteenlopende greppelafstand.
Voor de hier volgende tabellen zijn de gegevens over de ontwateringstoestand tot een driedelige hoofdschaal verwerkt :

Slecht : Tijdens een regenperiode in het herfst- en winterhalfjaar is de
bouwvoor pappig of doorweekt; er komen plassen voor, die op tussentijdse regenloze dagen niet opdrogen; de bouwvoor verslempt of
verpapt vrij spoedig geheel; een pas ingezaaid gewas ondervindt zeker
schade van de natheid bij de kieming en tijdens de ontwikkeling in het
begin; indien een vroeg gezaaid gewas er eenmaal staat, ,,kleumtMbet
en gaat het achteruit; het gewas op de middens van de akkers raakt
achter bij dat op de stroken langs de greppels.
Matig : Tijdens een regenperiode in het herfst- en winterhalfjaar is de
bouwvoor we1 week of nat en blijft er op de trekkersporen of in de
paardepootsporen we1 wat water staan, maar op tussentijdse regenloze dagen verdwijnen de plasjes weer; ernstig structuurverval en
schade aan het gewas tieden pas op bij langdurige regenval.
Goed : Tijdens het herfst- en ,winterhalfjaar is de grond ook tijdens een
regenperiode nog vrij stevig; er treedt geen noemenswaardig structuurverval op; een langdurige regenperiode benadeelt de kieming
niet merkbaar, ook a1 is het gewas pas ingezaaid.
I n tabel 3 zijn de opbrengsten opgenomen van een aantal kavels, die in
de herfst van 1942 met koolzaad als eerste gewas zijn bezaaid. De kavels

behoren tot de bodemgroep ,,licht op zwaar" en zijn goed vergelijkbaar, behoudens de greppelafstand, die varieert van &I2 m. Het verschil in ontwateringstoestand vindt hierin zijn oorzaak.

TARBL3. Koolzaadopbrengsten in 1943 op een aantal kavels in dexoordoostpolder, behorende tot de bademgroep,, licht op z\vaar",op versch~llende
afstanden begreppeld.
TABLE
3. Yields of colza i n 7943 on parcels i n the North-Easternpolder with a
sod

of the groufl L/H and with digevent distances between

Greppelafstand
Kavel
Parcel

::I

(in m)

Dislance between
gutters (in nretres)

$ 8

Ontwateringstoestand
'f

gocd (good)

slrvfnce

gutters.

Gemiddelde setto op- Relatieve
brengst (in kg per ha) opbrengst
Avevnge yield (netto in

k g $er hectare)

2710

Ralnlirw
yield
100

S 90
S 611
S 621

I

70
12

slecht (bad)

1910

Net verschil in ontwateringstoestand heeft hier een opbrengstversch~lvan
800 kg of 30 % tot gevolg. De kavelaa~~duidingen
hebben betrekking op
de sectieletters en nummers, aangegeven op de achterin deze publicat~e
opgenomen kaart r a n de Noordoostpolder.
I n tabel 4 jbladz. 8) zijn de opbrengsten opgenomen vaneen aantal kavels,
die in de herfst van 1942 met wintertarwe als eerste gewas zijn ingezaaid. Het
' bodemprofiel is op deze kavels niet geheel gelijk. Alle behoren we1 tot de
groep ,;licht op zwaar", rnaar de zwaarte van de bourvvoor neemt van
T 97 naar T 102 af van lichte zavel B tot lichte zavel A. Voor de indeling
der zavelgronden in de zwaarteklassen zij verwezen naar tabel 1.
Bovendien wordt de dikte van de lichte zavellaag van T 97 naar T 102
toe groter, waarmede de behoefte aan een nauwe greppelafstand ook stijgt.
Voor de eigenlijke vruchtbaarheid is dit verschil tussen lichte zavel A
en lichte zavel B niet van overheersende betekenis, zoals uit het werk van
KAI.ISv.\AKr (:<, \.<~ld<~cnilr
is gt:blekt.~~.
\\'%Ii s lk. gruterc llci~lllgt o t ~lc)ml)ell
V,III de I ~ c l ~Z:IY,.I
t c .A v,dn I)cl:,~,c.I'J,! ~ ! V V I I C ~ I C I ~s ~ : I ~ ~ ~\vt!rk~nc
i ~ l i i kd~i . ~ r v a ~ ~
is echter inhaerent aan een slechte ontwatering, omdat bij een &de outwate~ingde bodemgroepen met een bovenlaag van lichte zavel A niet zo
sterk slempen, dat het gewas er schade van ondervindt. Men kan het beknopt aldns fomuleren, dat op T 101 en T 102 de ontwateringstoestand
slechter was dan op T 97 e n T 98, niet alleen ten gevolge van de minder
doorlatende ondergrond, maar ook ten gevolge van de grotere ontwateringsbehoefte van de bovenlaag.
Het verschil in opbrengst als gevolg van het verschil in ontwateringstoestand blijkt ook hier groot t e z ~ j nnl.
, 1175 kg of 27 %. Hierbij dient nog
t e worden opgemerkt, dat de slechtste gedeelten van T 101 en 102 in het
voorjaar van 1942 werden omgeploegd.

TABEL4 . Tanve-opbrengstcn in 1943 op een aantal kavels in de Noordo~.sr~
polder met verschillende ont\vsteringstoestandcn.
TABLE4. Y i e l d s o j wheal i n 1043 on pavcels i n the Novth-Eastev?zpoldev wilh
diffeventconditions of dvainage.

Kavel
Parcel

(

I

Greppelafstand
Ontwaterings- G e m'~ d d e, l d enetto op- Relatieve
(in rn)
toestand
brengst (I" kg per ha) opbrengst
Distance b~tmeen
Corzdition
~ z , e r a g e y ~ (netto
l d weight Relatzst
guftws (in m ~ t r ~ r ) of dvnVlgir
nfgvozns rn Agpr hrcCnrL)I yied

goed (good)
matig (made-

4345

vatel y good)
~'101
T 102 J

slecht ( b a d )

3550

I

j3

I n tabel 5 zijn de opbrcngsten opgenomen van een aantal kavels, die in
d l herfst van 1913 als tweede gewas met wintertamre zijn ingezaaid. Voor
deze kavelreeks geldt hetzelfde als voor die van T 97-102, nl. dat het
bodemprofiel van S 59 en R 69 naar S 61 en R 71 verschuift van ,,zwaar
op zwaar", waarhij de bovenste laag iets lichter is dan de onderste, via
,,licht op zwaar", naar ,,licht op zwaar" (met een dikkere en lichtere bovenlaag). Ook hier kan op grond van hetgeen bekend is omtrent de aard van de
Noordoostpoldergronden worden aangenomen, dat de eigenlijke vruchtbaarheid van de verschillende bouwvoren, uiteenlopende van zware zavel

- -

en de grotere ontwateringsbehoefte van de bovenlaag der lichtere gronden
was de doorslaggevende factor.
Het verband tussen opbrengst en ontwateringstoestand is frappant. Het
verschil tussen goed en slecht ontwaterd bedraagt nl. ongeveer 750 kg of
20 %. Dat deze oogstdepressie van 20 % grotendeels aan het verschil in
ontwateringstoestand moet worden toegeschreven, was zeer fraai aan de
stand van het tarwegewas op de slecht ontwaterde kavels waar te nemcn. De
tarwe had nl. op de stroken langs de greppels en op de aangeploegde middenvoor een belangrijk betere stand dan op de daartussen gelegen ernstig verslempte banen. Het gewas stond op de verslempte gcdeelten der akkers
veel holler, was daar belaugrljk korter en had er een minder goede aarontwikkeling.. De tarwe op de greppelkantcn en de middenvoor vertoonde
daarentegen in ontwikkeling grote overeenkomst met de tarwe op de beter
ontwaterde kavels. Deze resultaten waren een bevestiging van die v?n het
vorige jaar, toen de betrokken kavelreeks koolzaad droeg. Op de S-kavels
van deze reeks was de relatieve opbrengst toen resp. 100, 91 en 65 %.

TABEL5. Tarwe-opbrengsten in 1944 op een aantal kavels in de Naordoostpolder met verschillcnde ~nt\\,ateringstaestanden.
TABLE5 . Y i e l d s ot wheat i n 1944 o x parcels irz the Novth-Easternpolder witll
d i f e v e n l co~iditionsa/ draina~8.

Greppelafstand
Kavrl

(in m)

Parcel

K 69

Rill

Dislance between

Condition
of drainare

12

goed (good)

4255

rnatig (mode-

3i60

88

3510 -

80

12

S 62

Gcrniddelde netto ap- Relatieve
brengst (in kg per ha) opbrengsr
Al;erage~ields(netfoiueighl Relntiv?
of firainr i n k g p e v heclarc)
yield

~trllers(in metres)

12

R 70
S 611

Ontwateringstoestand

yalely good)

slrcht (bad)

-

.

100

'

I

I n de volgende tabel (6) zijn de opbrengsten weergegeven van een soortgelijke kavelreeks als die van dc vorige tabel. De behoefte aan detailontwatering wordt van M 146, 147 en 148 naar N 42 en 49 groter. De profielen
van a1 146, 147 en 148 bestaan uit ongeveer 70 crn zware grond, liggende
op laagtcrraszand. Op N 42 en 49 komt het laagterras ongeveer op gelijke
diepte voor, doc11 de aard van de bouwvoor ligt o p de grens van m a r e
zavel A en lichte zavel R (de kavels uit sectie T blijven \roorlopig buiten
beschouwing). In tegenstelling met de vorige reeks is hies we1 variatie in
greppelafstand. Met het lichter worden van de bovengrond neemt de grepuelafstand af. Dcze kavels werden in 1943 met wintertarwe als eerste Rewas
.
ingezaaid.
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, neemt de zwaarte van de bovengrond van M 146, 147 cn 148 naar N 42 en 49 af. I n dczelfde richting
wordt de greppclafstand kleiner. De aanpassing van de greppelafstand
aan het bodemproficlis echter niet volkornen geweest. Dit had tot gevolg, dat
dc kavels >I 146, 147 cn 148 met een greppelafstand van 16 m slechts een
matige ontwateringstoestand hadden. Voor \I 149 en h' 39 was deze greppelafstand beslist te groot, hetgeen een slechte ontwateringstocstand tengevolge
had. Door de greppelafstand tot o p 1 2 m te verkleinen is op M 150 en N 40,
en o p 3f 151 en N 41, weer een matige ont\irateringstoestand geschapen,
tcrwijl verkleining m u de grep.$clafsV~ndt o t 10 rn o p N 42 en 4 9 e e n goede
ontwateringstoestand met, zich bracht.
Parallel daarmede is het verloop van de opbrengtsen, die in de uiterste
gevallen ruim 800 kg of 21 % \rersclulden. De hoogste 6pbrengstcnwerden
hie!, dank zij de intens'ieye begreppeling, o p de kavels met de lichtste
bouwvoor verkregen.
In deze tabel zijn ook de opbsengsten op
. de k a v e l s ~39 t/m 41 . en, T 50

a
+*

t/m 54 opgenomen. De bodemgesteldheid is op deze kavels ong&eer als
die op M 146 t/m 148, maar zonder laagterras hoog in het profiel. De ontwatering was dientengevolge op de laatstgenoemde kavels slechter dan op
de eerstgenoemde, hetgeen een aanmerkelijk lagere opbrengst met zich
bracht.
TABEL
6 . Tarwe-opbrengsten in 1944 bp een aantal kavels in de Soordoostpolder met verschillend bodemprofiel en verschille~~de
ontwateringstoestanden.
TABLE6 . Yields of wheat i n 1944 o x $avcels i n the Novlh-Easteur~polder with

-

digerent soil$vofile and co+tditiorzs of dminaee.

Kavel
Parcel

nl 146

(in m )
Distome httub.en
glrft~rr(ia inetrau)

Ontwateringstoestand
Corzdition
of dvainage

matig (modera-

hl 147
h l 148

&I 149

Greppelafstand

tely good)

\

X 3H(
N 40

\

S 421
N 49J

94

slecht (bad)

79

rnatig (modera-

93

tely good)

,I1 151
3 41j

Cemiddelde netto op- Relatieve
(in kg per ha) ophrengst
A v e r n p y ~ e l dlnetto rue~gh Relntius
of grarns in kg per h a ) .
yield

brsngst

matig (moderately gc~od)

92

goed (good)

100

slecht (bad)

74

Het blijkt dus, dat de ontwateringstoestand gedurende de herfst-en winterperiode grote invloed kan uitoefenen op de opbrengst van de gewassen.
De oogstdepressies tengevolge van slechte ontwateringstoestanden kunnen
o p de jonge Noordoostpoldergronden we1 20 tot 30 % bedragen. Bedenken
we, dat a1 de genoemde objecten op begreppeld land lagen, met als grootste
greppelafstand 16 m, dan zal het we1 duidelijk zijn, dat het in cultuur
nemen van pas drooggevallen Noordoostpoldergronden zonder begreppeling
onmogelijk is.
Hieruit mag echter ook weer niet worden afgeleid, dat fen slecllte ontwateringstoestand onder alle omstandigheden aanleiding geett tot oogstdepressies van een dergelijke grootte. Onder bepaalde gurslife omstandigheden - na een droge herfst- en winterperiode - kur-nen oogst-

depessies geheel achterwege blijven, ook a1 is een te ruime greppelafstand
toegepast. Men dient echter bij een slechte ontwateringstoestand op het
voorkomen van dergelijke depressies bedacht te zijn; m a w . een slecht
ontwaterde grond is minder bedrijfszeker dan een goed ontwaterde. Dit
komt in de praktijk ook maar a1 te duidelijk tot .uiting in de moeilijkheden,
die men op land met een slechte ontwateringstoestand ondervindt bij het
zaaiklaar maken in het voorjaar.
I n bovenstaande tabellen 3 t/m 6 zijn de korrelopbrengsten van koolzaad
en wintertarwe op de objecten met een goede ontwateringstoestand steeds
op 100 gesteld, terwijl de opbrengsten van de andere objecten in het percentage van de op 100 gestelde opbrengsten zijn uitgearukt. Deze relatieve
korrelopbrengsten zijn nu in tabel 7 samengevoegd en vermeld achter de
ol~twateringstoestanden(varierend van slecht tot goed).
TAB'L 7 . Verband tussen de ont~vateCngstoestan<lgedurende de herfst- en

u-interperiodo en de relatieve korrelopbrengst van de wintergewassen koolzaad
en tanve in de ontginningsperiode van de Soordoostpolder in natte jaren.
TABLE7 . Cov~elationbetwmeu the condilion of drainage during the autumn- and
winlerperiod and the velative ~ i e l do/ the wintevcrops colea alzd wheat during the
period of reclamation ilz years milh much rainfall.
Ont~aterin~stoestand
Condihon of drainage

II

slecht (bad)
mat16 (modevafelygood)
goed (good)

i

Relatieve korrelopbrengst
Relotive ,yield of grains

79,
50, 73, 7
88, 90, 91, 92, 93,
100, 100, 100, 100, 100

65,

80
94

100

Uit de h'hiervoor gegeven cijfers blijkt dus, d a t het van groot belang is
de greppels of drains op een zodanige afstand aan t e brengen, dat een goede
ontwat'eringstoestand wordt verkregen. Oppervlakkig beschouwd zou men
zeggen, dat het aanbeveling verdient om aanvankelijk overal een geringe
afstand toe t e passen. Tegen een kleine afstand, b.v. 8 m, zijnechter grote
bezwaren-aan te voeren: hoge aanlegkosten, (bij begreppelen) groot landverlies en moeilijkheden bij de bewerking van het land (zaaien, verplegen
en oogsten van het gewas). Deze bezwaren maken het gewenst de afstand
zo ruim mogelijk te nemen, d.w.2. zodanig, dat juist nog een goede ontwateringstoestand wordt verkregen. Het bepalen van deze meest gewenste
afstand, kort na'het droogvallen der gronden, en de meest gewenste drainafstand, nadat de gronden enkele jaren in cultuur zijn, vormen nu het
hoofdthema van het onderstaande.

D E GREPPELAESTAND BIJ D E ONTGINNING

De meest gewenste greppelafstand blijkt voor alle grondsoorten niet even
groot te zijn. De greppels moeten op een zodanige afstand worden aange-
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bracht, dat tijdcns regenperioden gedurende de herlst- en winterperioden
nog een goede strnctuur- en ontwateringstoestand op het land wordt verkregen. Voor deze structuur- en ontwateringstoestand is de grondwaterstand
een zekere maat, aoals uit tabel 10 blijkt.
In het onderstaande zal blijken, dat op vele gronden de ontwateringstoestand verbetert in de loop der jaren door de z.g. rijping van de grond,
terwijl de greppelafstand gelijk blijft.
Voor het rerkrijgen \,an een goed eerste gewas, hetgeen van groot belang
is voor een siielle rijping.der gronden, is het noodzakelijk, dat ook reeds
gedurendede eerste herfst- en winterperiode na de begreppeling de ontwateringstoestand redelijk goed is. Djt geldt niet alleen t.a.v. de wintergewassen, doch ook bij een zomergewas als eerste gewas is een goede ontwateringstoestand in de vlorafgaande winter van groot belang gebleken
voor de ontwikkeling en opbrengst.
E r wordt hier gesproken van ,,rcdelijk goed", omdat een werkelijk goede
ontwateringstoestand op pas drooggevallcn zware gronden niet goed te \.erwezenlijken is. Dit geldt we1 in het bijzonder voor kavcls, die eerst in de
herfst werden hegreppeld, zodat het land niet meer kon uitzakken, voordat
de natte periode aanving. (De zware gronden zijn direct na het proogvallen met water verzadigd en slecht hegaanbaar).
De ontwateringstoestand gcdurende de eerste herfst- e n winterperiode
na de begreppeling mag ,,rcdelijk goed" worden genoemd, als de grondwaterstand midden op de akkers bij cen regenrral ran 10 mm per etmaal
lager dan 20 cm benedcn maaiveld blijft. Een hogere grondwaterstand
geeft aanleiding tot verpapping van een zware bouwvoor en tot verslemping
of verstranding \,an cen lichte zavelbo\~enlaag,lvaarbij plasvorming optreedt. Ploegen werkt deze structuurvcrslcchtering op de jonge gronden
zeer in de hand, speciaal wanneer het laat in de herfst geschiedt. D e bestc
coltnurresultaten rvorden dan ook verkregcn, indien het wintergewas zonder
ploegen wordt gezaaid in de. greppelgrond, die over de akkers verspreid is.
Na het eerste gewas moet de grond worden bewerkt, hetgeen de stiuctuurcn ontwateringstoestand nietten goede komt: hlede hieromis het noodzakelijk, dat hct eerste gewas goed slaagt; de grond rijpt dan zo sterk, dat ondanks
de bemerking de ontwateiingstoestand niet achteruit gaat maar verbetert.
Zoals hierhven reeds urerd opgemerkt, is de grondwaterstand een zekere
maat voor dc ontwateringstoestand-van de grond.
Deze grondwaterstand nu is afhankelijk van de regenval, van de waterberging in de grond en van de waterafvoer. De waterafroer uit de grond in
de grcppels is afhankelijk van de onderlinge afstand der greppels, van de
dikte van de watervoerende laag en van de doorlateodheid daarvan. Naarmate deze heide laatste lactoren groter zijn,'kan met een groterc greppelafstand worden volstaan. Het is dus nodig genoemde factoren 111 de beschouwing te bctrckken.
Dc zandgronden zijn bij het droogv;illen reeds doorlatend en deze doorlatendheid verandert in ue loop van cle tijd niet (2). Dc zwaardere gronden
(zav~lenklci) en ook de venige (veenen detritmgedragen zich daarentegen
geheel andeb. Aanvankelijk zijn ze zeer slecht doorlatend. Door de rjjping

slemping bezit. Dit is een zeer belangrijk punt, waarop terdege moet
worden gelet. De verslemping van de bonwvoor is nl. een grote vijand
van de wintergewassen. Vooral direct n a het zaaien kan ze zeer nadelig zijn voor het opkomen, maar ook de begin-ontwikkeling van de
gewassen kan er door worden belemmerd. Deze verslemping wordt
door een hoge grondwaterstand en een slechte waterafvoer sterk in
de hand gewerkt. Aangezien eeu zavel minder tot verslemping neigt,
naarmate ze kleirijker is, vraagt een lichte zavel dus ook om deie
rednn een nauwere begreppeling dan een zware zavel of klei.
Deze drie factoren vormden de grondslag voor de differentiering van dr
greppelafstanden ten behoeve van de ontginning der pas drooggevallen
zwaardere Noordoosipoldergronden. Met opzet wordt gesproken van de
differentiering. der greppelafstanden, want de grenzen, waarbinnen deze
afstanden varieren, kunnen door deze beschouuringen niet worden vastgesteld. Deze grenzen zijn zuiver empirisch bepaald met behulp van de
praktijkwaarnemingen gedurende vele jaren bij het in cultuur brengen van
de Zuiderzeegronden, terwijl verder een belangrijke rol spelen de zeer vele
grondwaterstandsmetingen. opbrengstbepalingen en veldwaarnemingen op
d e talrijke ontwateringsproefveklen en waarnemingsterreinen, die op
gronden met een verschillende profielopbouw liggen en die op uiteenlopende afstanden begrcppeld.zijn. Dat de practijkervaringen en de ontwikkeling der gewassen in het gebied, dat reeds ontgonnen is, voor de bepaling van de greppelafstand op delater te ontginnen terreinen van groot
belang zijn, spreekt we1 vanzelf.
Het is onmogelijk om a1 het materiaal, waarop de vaststelling van de
greppelafstanden gebaseerd is, hier te behandelen. Er wordt daaron~volstaan met het geven van de eindconclusie: het ,,greppelreiept3',opgenomen
in tabel 8 (zie ook tabel I I).
TABEL
8. Geadriseerde greppelafst&deri voor . de ontginning van de zavel-

gmnden in

de

Noordoostpolder.

TABLE8. Advised distances between strrface gutters for the veclamutio?t of the
loamy soili i n the North-Eastevn@oldw.

Bodemtype met een bovenlaag van
Soillype with on upper layer of

lichte zavel A (5-8 %'lutum)
light loam A (5-8 % o f the fraction

< 2 micron)

lichte zavel B (5 -12 % luturn)
light loam B (8-12 % of the fraction

< 2 micron)
zware ravel A (12-17 % lutum)
heavy loam A (12-17 % of the fvactzon < 2 micron)
zware ravel B (17-25 % lutum)
heavy loam H ( 1 7-25 % oi the irac-

I

Greppelafstand in m
Distance between euffersin m

Aan de hand van enkele cijiers zal nu worden toegeljcht, dat de aangebrachte differentiatie, afhankelijk van het lutnmgehalte van de bovenlaag,
zin heeft. I n de volgende tabel zijn daartoe de gemiddelde grondwaterstanden opgenornen van een aantal kavels in het tijdvak 1 4 Januari 1943.
De kavels naren in de voorafgaande herfst begreppeld en de neerslag bedroeg van 1-4. Januari gemiddeld 5.2 mm per etmaal.
TABEL9. Invloed van de zwaarte van de bovenlaag en de greppelafstand o p

de gemiddelde grondwaterstand gedurende het tijdvak 1-4

Januari 1943.

TABLE9. I n f l t ~ e w ~ofe the clay-content in the upper layer and thedislance beiween
surface gultevs on the average waterlable dtrnng Nle period 7-4 January 7943.

Kavel

Kleigehaltc hovenlaag
(in lutum per loo g
droge stof)
Conte,rl of clay in the
ZGPflpr layer (in g of th*
frac!ion < 2 micron per
100 P oven drv soil)

Greppe!afstand
(in m)
Distaizce

(in

Gemiddelde grondwater(in cm beneden
maaiveld)
Averoge watertable (in cm
under the surface)

De.kavels van de eerste serie zijn op 12 m afstand begreppeld; het lutum:
gehalte van de bouwvoor variiiert van 7 tot 19 %. Net het toenemen van
het lutumgehalte in de bovenlaag daalt de gemiddelde grondwaterstand
van 10 tot 30 cm beneden maaiveld. De ontwateringstoestand is bij een
zware bovenlaag dus inderdaad beter dan bij een lichte bovenlaag, indien
de greppelafstand gelijk is. De ontwateringstoestand op de kavels met een
lichte bovenkd,ag, begreppeld op 12 rn afstand, is beslist onvoldoende.
U'orden de kavels met een lichte bol-enlaag niet op 12 rn, maar op 8 m
afstand begreppeld, zoals inchet tweede gedeelte van de tabel is aangegeven, dan daalt de grondwaterstand in de lichte zavel vrijwel even diep
als in de zware zavel. In het derde gedeelte van de tabel zijn een drietal
objecten opgenomen, waarvan de zwaarte van de bouwvoor weer van 7 tot
19 % luturn toeneemt en de greppelafstand van 8 via 12 tot 16 m. Hierbij
bliikt.
. . dat de rremiadelde rrondwaterstanden OD de genoemde natte dagen
vrijwel even hoog stijgen.
Uit deze gegevens blijkt duidelijk, dat een lichte zavel bij de ontginning
inderdaad een nauwere .berreu~elmr
vraagt
- dan een zware zavel. Voor de
meest gewenste afstanden zij verwezen naar tabel 8 en voor de landbouwu
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kundige betekenis van een goede greppelafstartd naar de tabellen 3 t/m 7.
Tabel 10 toont 11et .verband t n s d n greppel.afstand, grondwaterstand en
ld
ontwateringstoestand o p het ~ n t ~ v a t ~ ~ i n g s p r o e fQv e31.
I n 1944 werd op deze,kavel rode litaver als stoppelgewas onder wintergerst gezaaid. De rerschillen in ontwiteringstoestand gedurende de winter
1914-1945 op de akkers van r-erschillende hreedte (8-16 m) knramen tot
uiting in de ontwikkcling van de klaver in 1945.
TABRL10. Vcrband tussen de ontwateringstoestand, de gemiddelde grond,xvaterstand i n de maand l'ebruari, de greppelafstand en cle zaadopbrengst \.an
wintertarwe op het ontx*~\.atcringsproef~~eld
Q 34 in 1946.

TABLE10. Covvelntion between c o n d i f i o , ~o/ drainage, the avevnge watertable
durircg the month oi Febvrfary, the distuxce between gzrttav? and the y i d d o/ wi,zferwheat on the ex+eui,?ze+~tolfield Q 34 i n 1946.

Greppelafstand
m)

E;",",":,"

gattors
(in m)

8
10
12
16

Gerniddelde grondwaterstand in de
maand Februari
(in crn hen. maaiveld)
..lverage watartabie
dttvisg the nzonfh o/
February (in om
undw the sarlace)

.

Ontwaterings-

toestand
Condifion of
dmiitnge

Gemiddrlde
netto raadopbrengst (in
kg!ha)
Average yield
(nellomeighf of

I
Relatieve

opbrengst
Relafive
yield

grains in kg
per hedare)

33
25

goed '(good)
matig [modeva-

2988 & 101
2586 f 36

19
I4

tely good)
slecht (bad)
zecr slecbt (uery
bad)

1818 &
141i &

i0
4I

100
87 -

61
47

De inrloed van de verschillen in ontwateringstoestand gedur-ende dt.
winter 1945-1946 spreekt zeer duidelijk uit de zaadopbrengsten van de
wintertarwe, die in 1946 op deze kavel geoogst werd .(zie tabel 10). E r is
vrijwel een rechtlijnig verband tussen de gemiddelde grondwaterstand in
d e maand Februari voor dc oogst e n de gemiddelde netto zaadopbrengst.
.der objecten.
Het lage niveau, waarop oak d e opbrengst van het goed ontwaterde
object ligt, moet niet worden toegeschreven aan het lage pro'ductievermogen van deze zaaelgrond, maar aan het feit, dat na het klaver-gewas
op deze kavel in bet na-oorlogse jaar 1916 geen aanvullende bemesting
m e t minerale stikstof werd gegeven.
De verscl~illenin opbrengst op de diverse objecten zijn op deze proefkavel
we1 zeer groot en overschrijden zelfs de 50 %. Deze enorme opbrengstverschillen mogcn echter niet geheel aan de directe scl~adelijkeinvloed van
d e slechte ontwateringstoestand gedurende de winter 1945-1946 op de
16 m akkers worden toegeschreven; ook het verschil in ontwikkeling van
het voorafgaande klaver-gcwas zal een invloed in dezelfde richting hebben
uitgeoefend. Ket verschil in ontwikkeling van de klaver was echter ook
.een gevolg van de variaties in de greppelafstand.

DE R l J P I N G VAN DE VOORNAAMSTE BODEMGROEPEN

De indroging, die de scheurvorming teweegbrengt, is slechts voor een zeer
klein deel het gevolg van de verdamping aan de lucht. Voor verreweg het
grootste gedeelte berust de indroging en dientengevolge ook de schenrvormirig op de vochtonttrekking ?an de grond door de begroeiing. Voor een snelle
rijping is het dan ook van groot belang, dat het eerste cultuurgewas, dikwijls
wintertanve of koolzaad, goed slaagt. Een slecht gewas is niet alleen nadelig als zodanig, maar ook omdat het geen snelle rijping van de jonge
gronden mogelijk maakt. Immers een oogstdepressie van b.v. 30 % is een
gevolg van de slechte ontwikkeling van bet gewas en de vochtonttrekking
door dit slechte gewas is veel kleiner dan die door een' normaal gewas.
De scheurvorming zet met de tijd steeds dieper door en wordt intensiever.
De als gevolg daarvan optredende toeneming in doorlatendheid is natuurlijk
groter bij de sterk scheurende zware zavel dan bij de lichte. Door deze
scheurvorming in de diepte wordt de waterbeweging nu niet meer bepaald
door de aard van de bovenlaag, maar ook en vooral door die van de diepere
lagen, m.a.w. de gehele profielopbouw tot b.v. 1 m is hierop van invloed. De
aard van deze diepere lagen is vooral van belang voor de afstand, waarop
kan worden gedraineerd. De drainage vindt immers veelal eerst plaats na
enige jaren van rijping in begreppelde toestand.
Ten behoeve van deze drainage zijn de reeds eerder genoemde bodemgroepen (zie tabel 2) onderscheiden, die door ZUUR(1) besproken zijn:
,,licht op licht", ,,zwaar op licht", ,,zwaar op zwaar", ,,licht op zwaar",
,,zavel op venige grond", ,,ravel op~laagterraszand".
De toeneming in doorlatendheid en daarmede de toelaatbare drainafstand
is voor elk van deze bodemfypen geheel verschillend.
De gronden van de groep ,,licht op licht" scheuren vrijwel niet en blijven
dientengevolge slecht doorlatend. De ontwateringstoestand verbetert dus
niet of weinig met de tijd en de drainafstand kan niet veel meer bedragen
dan de greppelafstand.
De gronden van de bodemgroep ,,zu7aarop zwaar" scheuren en worden
goed doorlatend: De doorlatendheid en de dikte van de doorlatende laag
nemen met de tijd zo sterk toe, dat na enkele jaren met een drainafstand
kan woiden volstaan, die groter is dan de greppelafstand.
Bij gronden van de bodemgroep ,,zwaar op licht" scheurt vrijwel alleen de
zware bovenlaag, doc11 deze in ruime mate. De dikte van deze laag is dus
tevens de dikte van de watervoerende laag en dientengevolge de bepalende
factor voor de greppel- of drainafstand.
Bij deze bodemgroep is niet alleen de zwaarte van de bovenlaag bepalend
voor de afstand van de ontginningsbegreppeling, maar ook de dikte. ti''unrom
ook met de dikte rekening moet worden gehouden, moge nit het volgende
blijken. Indien bij het opmaken van een greppel-advies voor deze bodcmgroep geen rekening werd gehouden met de diktc van de zware bovenlaag,
zouden deze gronden op 12 m worden begreppeld. Gedurende de eerste
herfst- en winter~eriodezou dan misschien de ontwateringstoestand niet

zo heel vcel slechter zijn clan die van de groep ,,zuraarop zwaar" tijdcns dezclfdc,periode bij een zelfdc begreppeling, lnaar dc doorlatendheid en de
dikte van de watervoerende laag zal hij een dunne zwrire bovenlaag niet
veel toenemen. In de daaropvolgende herfst- en \\,interperioden zou dc
ontw;iteringstoestand dan ook slechts matig hlijven of door de he\vei.king
van dc bovenlaag (die ecn ongnnstige in\.loed heeft) zelfs slechter worden.
I n ieder geval zou een kleine verdere vcrbetering door de rijping weer door de
bewerking worden te niet gedaan.
Dit zou er toe kunnen leiden, dat na enige jaren, e m nauwere drainafstand zou moeten worden toegepast, dan de greppelafstand bedraagt.
Indien daarentegen de zware bovenlaag voldoende dik is, zal de rijping van
de diepere lagen de nadelige invloed van de bewerking op de doorlatendlreid van de bovenlaag gemaakkclijk kunnen compensercn.
Op proefvelden en hi] waarnemingen te velde is gebleken, &at het gewenst was met de dikte van de zwarc hoverllaag bij dc hegreppeling rekcning te houden, als aangegeven is in de volgendc tahel. Dcze tabel is een
aanvulling op tabel 8, uraarin de bodemgroep met dit gecoml~licecrde
profiel nog niet besprokewwerd.
TABEI. 11. Geadvijeerde grcppelafstanclen

\,oar
de ontginiiing van Xoordoastpoldergrunclcn, behorende t o t de groep ,,zw\.aar op licht".

TABLE11. Advised distalices between the surface gzctlers i,r reclainting soils
i n the North-Eusternpoldeu of the gvoup H i L .
.-

Bademgroep
Soilgroup

Profiel
Profile

Greppeiafstand in m
Distance
betweer.
:utters in
m*tr*c

licht on licht

L~I>
zwaar o p licht

HIL

zwaar op licht
HiL
zwaar op licht

HIL

lichte zavcl op lichte ravel (slnefj
light loam andevlain by light loarn (.,sloef")
0-30 cm zware zavel op lichtc zavel (sloef)
0-30 cm heavy loam u+zderluin by light l o a ~ i t
(,,sloef")
30--45 crn zware zavel op lichte ravel (sloef)
.?0-45 cm heavv loans tr~tdevlniizbv, liehl
loam
"
(..sloe/")
> 45 cm zware zavel op lichte zavel (sloef)
> 45 C M Z heavy loam zrridevlai*~by light lua,tl
(.,sIoef'')

Het zal duidelijk zijn, dat de drainafstand bij de bodemgroep ,,zwaar
op licht" alleen groter kan zijn &an de g;eppelafsrand, wanncer de zware
za\~ellaai.err dik is. in welk g e l d hct bodernr~roficlnadert tot dat van de.
groep ,,zwaar op zwaar".
Bij de hodemgroep ,,lielit op zwaa?' schenrt de lichte zavelbovenlaag
nict noemenswaard door vochtonttrekking door het gewas. De zAnc, waar-
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aan door het gewas vocht wordt onttrokken, breidt zich echter ook in deze
gronden met de tijd naar beneden uit. Dit heeft tot gevolg, dat de zware
ondergrond bnder de lichte zavelbovenlaag gaat scheuren. E r ontstast dus
een goed doorlatende z6ne onder het slechts weinig doorlatende lichte
zavelpakket. De doorlatendheid van dit afdekkende lichte zavelpakket is
echter groot genoeg om het water van de neerslag voldoende snel \.erticaal
door te laten, waarna llet door de scheoren in de zware ondergrond gemakkelijk zijwaarts naar de greppels of drains kan worden afgevoerd.
Op gronden van de bodemgroep ,,licht op zwaar" wordt nu des te eerder
een goed doorlatende laag in de ondergrond gevormd, naarmate de dikte
van de afdekkende !ichte zavellaag dunner is. Dit heeft tot gevolg, dat op
gronden van dit bodemtype de ontwateringstoestand verbetert na het verbouwen van een of meer cultuurgewassen, zodat nadien.we1 met een grotere
greppelafstand kan worden volstaan. Ten behoeve van de eerste cultuurjaren rnoet de ontginningsbegreppeling evenwel intensief zijn. Na enkele
jaren rijping kan deze bodemgroep op een grotere afstand gedraineerd
worden dan de greppelafstand. Deze afstand kan groter genomen worden,
naarmate de lichte zavelbovenlaag dunner is.
Eenzelfde redenering kan gelden voor de hier verder niet behandelde
bodemgroep ,,zavel op venige grond".
E r rest nu nog de bespreking van de groep ,,zarel op !aagterras". Deze
groep wijkt van a1 de vorige af. Immers hij alle tot nu toe besproken bodemgroepen is de ondergrond in het beginstadium slecht doorlatend. Door de
betrekkelijk grove korrelopbouw is het laagterraszand echter - voor zover
het althans niet verkit is tot oer - goed doorlatend. Daar ook hier weer
(evenals bij het bodemtype ,,licht op zwaar" in een later stadium) de
bovengrond het water alleen verticaal behoeft te geleiden, waarna het
lange zijwaartse transport door het zand geschiedt, kon hier bij de begreppeling a1 met een grote afstand worden volstaan, nl. 16 of zelfs 24 m.
Deze grote afstanden waren trouwens ook ten dele te danken aan de snelle
rijping, die de bovenliggende zavel onderging als gevolg van de ondergrondse waterafvoer door het laagterraszand (zie hierna).
Ook de drainage kan op &it bodemtype op grote onderlinge afstanden
worden uitgevoerd.
D E TOEGEPASTE DRAINAFSTAXDEN

Voor de meeste gronden is de begreppeling slechts een tijdelijke wijze
van ontwatering. Het landverlies, het onderhoud der greppels en de moeilijkheden bij de bewerking maken, dat de greppels op den duur vervangen
worden door drains.
De hezwaren, die tegen de greppels bestaan, doen de vraag rijzen, of
de gronden niet reeds hij de ontginning gedraineerd kunnen worden. Indien
echter in het pas drooggevallen slik de ontwatering door een'dure drainage
werd verzorgd, moest dit op de afstanden van de ontginningsbegreppeling
geschieden, die vaak kleiner zijn dan de definitieve. Bovendien is draineren

arbeidsintensiever en het aantal arbeiders is beperkt. De weekheid van het
pas drooggevallen slik maakt het verder zelfs tmijfelachtig, of een drainage
direct na het dioogvallen we1 goed uitvoerbaar is. Tenslotte is op tonrond
liggende greppelakkers bovengrondse afwatering mogelijk. Op bet gemakkelijk tot slempen neigende, nog slecht doorlatende slik is een ontwatering
door greppels dan ook te verkiezen boven een door drains met vlakliggend
land.
Evenals bij de begreppeling zijn de afstanden van de drainage gedifferentieerd aan de hand van theoretische beschouwingen, terwijl het algemene
niveau bepaald wordt door de resultaten van de ontwateringsproefvelden,
de vele praktijkervaringen en de jaarlijkse veldwaarnemingen. Bij deze
praktijkwaarnemingen spelen natuurlijk de resultaten bij de begreppeling,
op de desbetreffende kavels verkregen, een grote rol. Ook bier zal weer
worden begonnen met het geven van het drainage-advies. Dit advies is
ingedeeld naar de reeds eerder genoemde bodemgroepen.
TABEL12. Geadviseerde drainafstanden voor de zavelgronden in de Noordoastpolder.
TABLE12. Advised distances betwen file-drains in the loam soils of the NovthEastern$older.

Bodemgroep
Soilevoub

I

Drainafstanden (in m)
Distances betmeen tile-drains (in nzl

,,licht op licht"
LIL
8-12

.,zwaar op licht" (sloefondergrond)

HIL
,,zwaar op zwaar"
HIH

18-21
20-12

,,licht op zwaar"
L/H

,,zavel op laagterrasrand"
L/Sor HIS

(afhankelijk van de dikte van dc
bovenlaag)
(according to tlte lhickness of the
lop-laver) (afhankelijk van de dikte van
de bovenlaag)
(according to the thickness of the
top-layer)' '

2 4 4 8 (afhankelijk van de ondergrandse afvoer)
(de$ending on the egect of sabfdrraneorrs loss o/ water)

.
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HET VERBAND TUSSEN GRONDWATERSTAXD, DRAINAFSTAND EN OPBOUW
..
VAN HET BODEMPROFlEL

Evenals na het greppeladvies zal nu aan de hand van enigecijfers worden
toegelicht, dat de gegeven differentiatie zin heeft. Daar de definitieve
drainage belangrijker is dan d e tijdelijke begreppeling, mag deze toelichting
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iets uitvoeriger zijn. I n de volgende tahellen zijn daartoe de gemiddelde
grondwaters&nden bpgenomen van een aantal intwateringsproefvelden en
waarnemingsterreinen eedurende bet tiidvak 8-15 .Januari 1948. De grond
had, mede hoor de voorafgaande droge zomer een-rijping ondergaah, die
voor jonge poldergronden iormaal geacht kan worden, terwijl door de aan
de "
eekozen ~ e r i o d evoorafeaande winterregens de nrond met water verzadigd w a ~ . ~ ~ e d u r e nde
d eperiode 8-15 januari ;iel gemiddeld 9 mm
regen per etmaal. Zoals hierna uiteengezet zal worden, is dit een regenval,
die voor de beoordeling van het effect van de drainage buitengewoqn geschikt is.
Over de maatstaven, waarnaar de cijfers van deze tabellen moeten worden
beoordeeld, kan het volgende worden gezegd. Bij de beoordeling van de
begre~pelingwerd als landbouwkundige eis gesteld, dat gedurende de
eerste winterperiode na de begreppeling geen plasvorming op mag treden.
Blijkens vele waarnemingen betekent dit in termen van regenval en grondwaterstand ongeveer, dat, bij een regenval van 10, mm per etmaal de
grondwaterstand niet hoger dan 20 cm beneden maaiveld mag stijgen.
. Aande ontwateringstoestand bij de definitieve drainage worden hogere
eisen gesteld. De toestand moet zo zijn, dat tot laat in de herfst bewerking
mogelijk is, de wintergewassen ook bij de kieming geen hinder van een
te grote hoeveelheid water ondervinden, wateroverlast gedurende' natte
perioden geen extra structuurverval teweeg brengt en de grond in het
voorjaar behoorlijk snel opdroogt, zodat de wintergewassen niet kleumen
en de voorjaarsbewerking en de inzaai vroegtijdig kunnen geschieden.
Blijkens vele waarnemingen en praktijkervaringen (vernomen uit enqu&tesen uit proefveldgegevens) betekent dit in termen van regenval en
grondwaterstand ongeveer, dat gedurende een natte periode bij een regenval van 10 mm per etmaal de grondwaterstand niet hoger dan 40 cm
beneden maaiveld stijgen mag. De ontwateringstoestand is volgens de
praktijk onvoldoende, indien de grondwaterstand bij 10 mm regenval per
etmaal hoger dan 20 cm beneden maaiveld stijgt. Het grondwater staat
dan immers af en toe in de bouwvoor e n er kunnen plaatselijk plassen
optreden. Van de verdere omstandigheden zal het in zo'n geval afhangen,
of dit ernstige nadelige gevolgen voor de gewassen heeft.
I n tabel 13 zijn nu enkele resultaten van de grondwaterstandswaarnemingen gedurende de hierboven beschreven periode opgenomen.
Bij de bescbouwing van deze cijfers valt in de eerste plaats op,:dat geen
van de objecten met een sloefondergrond eigenlijk aan de hierboven geformuleerde 40 cm eis voldoet. Het 4 m-object op Q 1 vormt hierop eenuitzondering, maar een dergelijk intensief drainagesysteem is in de praktijk
onuitvoerbaar. Indien met 20 cm genoegen zou worden genomen, voldoet
op Q 1 de 8 m afstand zelfs nog niet aan deze eis. Verder blijkt, dat dan de
gronden van het type Q 24 een drainage op 8 m afstand vragen, tenvijl de
gronden van het type 0 56 en 0 70 op een iets wijdere afstand (10 en 12 m)
kunnen worden gedraineerd.
Geheel anders is de situatie op T 79 van de bodemgroep ,,licht op zwaar".
Hier blijkt zelfs een drainage op 30 m afstand aan de 40 cm eis te voldoen.

-
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T A ~ K 10.
L Invloed van de drainafstand en de profielopbouw opde gcmiddcldr
grondwatcrstand gedurende'hct tijdvak 8-15 Januari 1948.
TABLE13. Influence of the dislance belween the tile-dvailzs and the type of
soilprofile on the average ruateutable dc'ring the peviod from 8-15 of J a n u a v y 7948.

Ilrainafstand

Bodemgroep en profielopboun
Soi1,nroup and t y p of
~ soilprofile

Kavel
Parcel

Gem. grondaraterstand in cm beneden maaiveld
Auevafie watertable
in o n under (he

in

Distance hetznrten
tile-drainsin ,netres

surtnca

,,licht op licht"; 25 cm
lichte zavcl R op lichtc
z a y l (sloef)

.

.

L / L ; 25 cnz light loam 6: o f t
licht loam (,,sloefM)

,,zwaar op licht"; 30 cm
ruare zavel A op lichte
zavcl (sloef)
HIL; 30 cm heavy loam A

012

l i ~ h tloam (,,sloef")

.,zwaar op licht"; 30 crn
rware zavel R pp lichte

zavel (sloei)

1,:

12

H f L ; 30 cm heavy lounr U on
light loam (,,sloe/")

0 70

,,zwaar op licht"; 38 crn
zware zavel B oplichtc
zavel lslocfi
,
,
H / L : 38 cnz heavy loam H
o n lieht loam (,,sloe/")

T 79

1'

1

,

16

2

4

.

1

26
21
13

..licht op zwaar:'; 45 cm
lichte zavel R ap klci

LIH; 45 cm light loam b:
on.clay loam

1

63
53

De grondwaterstand ligt hierbij nog lagcr dan bij een 4 m-drainage op
homogeen lichte zavel op Q 1.
U i t deze cijfers blijkt duidelijk de cnorme invloed van de proiielopbouw
op de vereiste drainafstand: enerzijds de gunstigeinvloed van de sterk gescheurde cn daardoor goed doorlatende zware ondergrond (T 79), anderzijds
de ongunstige invloed van een slecht doorlatende lichte zavel (sloef)-ondergrond (Q 24).

I n de volgende tabel zijn nog enkele cijfers opgenomen, dic betrekking
hebben op dezelfde periode van 8-15 Januari 1948.
TABEL14. Invlaed ran de ophouw van het bndemprofiel op dc gcmid(1eldc
grondwaterstan<lgedurende hct tijdvak 8-15 Januafi 1948 hij de taegepaste

drainafstanden.
TABLEI 4 influence of lice covzpositio?z o/ the soilpvofile 072 t/ic aveva.age watevtable during the period fvom 8-75 of Januavy 1948 at excistilzg distances between
the tile-drains.

Kleigehalte
van de zware
bovenlaag in
lutum
Dikte van de 100
g droge
bovenlaag

Kavel

Bodemgroep in cm

Parcel

Soilgroup

Thickness of
the foPlnyev
in cm

c l a y contznt
ot the heavy
toPIa?er ( X of
fraction
2

<

micron $er
100 g o w n
dvl, sod)

Drainafstand i n m

Gemiddelde
grondwaterstand in cm
beneden

Distance
maaiveld
bet2a~~en
t i b - Average
d'ains in
motertable i n cm
under the
surface

In deze tabel wordt de bodemgroep ,,licht op licht" weer vertegcnwoordigd door Q I . De gemiddelde grondwaterstand bedraagt hier 22 cm beneden maaiveld bij een drainage op 6 m afstand. De kavelreeks Q 24 t/m
Q 107 toont de bodemgroep ,,zwaar op licht" in verschillende variatics.
De zware bovenlaag neemt van 30 tot 80 cm in dikte e n van 15 tot 20 %
in lutnmgehaltc toe. Dc drainafstand loopt op van 8. tot 18 m. Ondanks
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de toeneming in drainafstand van 8 tot 18 m daalt de grondwaterstand
van 20 tot 48 cm onder maaiveld. Hieruit blijkt, van welk groot belang
de dikte van de watervoerende laag (in dit geval ae dikte van de gescheurde
zware bovznlaag) is voor de waterafvoer naar de drains. Gronden van dc
bodemgroep ,,zwaar op licht" kunnen dus wijder gedraineerd worden naarmate de zware bovenlaag zwaarder e n dikker is.
De bodemgroep ,,zwaar op zwaar" wordt veitegenwoordigd door R 54
en R 53. De drainafstand hedraagt op R 54 18 m en op R 53 24 m. Uit de
grondwaterstanden in het tijdvak 8-15 Januari 1948 blijkt, dat dit profieltype inderdaad op 18-24 m kan worden gedraineerd.
De kavelreeks T 112 t/m T 118 toont dc groep ,,licht op zwaar". De dikte
van de lichte zavel-bovenlaag neemt van T 112 tot 1' 118 toe van 36 cm
tot 70 cm. I n dezelfde volgorde neemt de drainafstand a1 van 20 tot 12 m.
Het blijkt, dat deze grote variatie in drainafstand nodig is, om er voor te
zorgen, dat de grondwaterstand op de verschillende typen van de bodemgroep ,,licht op zwaar" beneden eenzelfde niveau blijft. Deze groep vormt
een overgang tussen ,,licht op licht" en ,,zwaar op zwaar". Naarmate de
lichte zavel-bovenlaag dunner wordt, nadert een type van de groep ,,licht
op zwaar" in drainafstand meer tot &Anvan de groep ,,zwaar op zwaar" en
naarmate de lichte zavel-bovenlaag dikker wordt, meer tot een type van
de groep ,,licht op licht".
U E I N V L O E U VAN DB

LA.4GTERRAS-ONUERGROND OP

IIE IIRAINAFSTARD

Zoals uit tabel 12 volgt en de tabellen 13 en 14 nader demonstreren,
mocten de gronden van de bodemgroep ,,zwaar op licht", zoals ze in het
centrum van de Noordoostpolder overwegend voorkomen, vrij nauw gedraineerd worden, nl. op 12 m. Gaat men van dit centrum'uit naar het
Noordoosten, dan schuift onder het profiel van de groep ,,zwaar op licht"
het laagterraszand. Naarmate het laagterras in het profiel stijgt, neemt
de dikte van de tussengelegen sloeflaag af en ontstaat de bodemgroep
,,zware zavel op laagterras" met een meer of minder dikke sloef-tussenlaag.
Tussen de sloeflaag en de laagterras-ondergrond ligt meermalen een laag
van detritus en veen.
De invloed van de diepteligging van de laagterras-ondergrond, van de
dikte van de zware bovenlaag en van de dikte van de sloef-tussenlaag blijken
uit tabel 15. Ook in deze tabel is weer de gemiddelde grondwaterstand gedurende het tijdvak 8-15 Januari 1948 opgenomen.
Bij de in deze tabel vermelde gevallen varieert de dikte van de zware
bovenlaag van 30-70 cm. De dikte van de sloeflaag neemt a1 van 130-4
cm, terwijl het laagtcrras-oppervlak stijgt van 300 tot 65 cmonder maaiveld. Niettegenstaande de drainafstand oploopt va: 12 tot 32 m, is de grondwaterstand op de nauw gedraineerdc objecten hoger dan op de wijd gedrainecrde. Bij vergelijking van de twee nitersten blijkt op PI 79 en M 102 de
32 m-drainage op de bodemgroep ,,zware zavel op laagterras" rijkelijk
voldoe~ldete zijn, terwijl op 0 56 (bodemgroep ,,zwaar op licht'') een 12 m
drainage nog nanwelijks aan de 20 cm-eis voldoet.

TABEL15 Invloed van de diepteligging van de laagterras-ondergrond, van
de dikte van de =ware bovenlaag en van die van de sloef-tussenlaagopde gemiddelde grondwaterstand gedurende het tijdvak &I5 Januari 1948 bij de toegepaste drainafstanden.
TABLE15. Influence of the depth of the sz~vfaceof wiirmglacial s a n d , the thickness of the heavy top-layev and the interjacent layer of light loant (;.sloef") on tile
average watevtable during the period from 8-15 o f ,J a ~ u a r y7948 at excistilzg distances between tile-drains.

Dikte van de
Thickness of
~~~~l

Parcel

Zvare bo-

venlaag in
,

ToP!ayer
of heavy
loam i n cm

Sloef tussenlaag in cm

J"teriacent
lnYev ' f light
loam (..sloe/")
i n cm

Diepte van

het laagterraszand in
Cm

Depth of

Gerniddelde
Drainafgrondwaterstand in m stand in cm be.
Distance
neden maaiveld

drains i n
miirmglacial
sand under the metras
in cm

Anerage wntertable i,z cnz
under the

DE INVLOED VAN WOELEN OF DE DRAINAFSTAND

I n het boorgaande is gebleken hat, niettegenstaande de grote variatie
in drainafstand tijdens natte perioden in het herfst- en winterhalfjaar, geen
gelijkwaardige ontwateringstoestand op de diverse bodemgroepen wordt
verkregen. I~nmersondanks de nauwe drainage yoldoet de ontwateringstoestand op de bodemgroep ,,zruaar op licht" nog maar naurvelijks aan de
20 cm-eis en vrijwel nergens aan de 40 cm-eis. Op deze gronden kunnen bij
de reeds nauwe drainafstanden de zo noodzakelijke lagerc grondwaterstanden tijdens natte perioden alleen worden verkregen, indien de door,
latendheid van dc lichte zavel-ondergrond wordt vergroot. Dit is mogelijk
door de gedraineerde grond te woelen tot 80 cm diepte, loodrecht op de drainrichting en met een onderlinge afstand der woelstrnken van b.v. 2 of 4 m.
Met dit woelen zijn a1 verscllillende proeven genomen en het is gebleken,
dat woelen voor de ontwatering een grote rerbetering betekent. Vooral
gedurende de eerste jaren kunnen de woelgangen beschouyd worden als een
secundaire zeer nauwe drainage. Het water wordt door de gangen sneller
naar de drains afgevoerd dan door de niet gewoelde compacte sloeflaag.
Op verschillende proefvelden bij de bodemgroep ,,zwaar op licht" bleek
de grondwaterstand op de gewoelde percelen in de reeds meermalen ge-

noemde week van 8-15 Januari 1948 & 20 cm lager te zijn dan op de niet
gewoclde.
Ecn belangrijk print is de houdbaarheid van de door het woelen teweeggebrachte scheuren. Tot nu toe blijkt de doorlatcndllcid van de gewoelde
ondergrond nog niet te zijn teruggelopen, tenvijl de woelgangen intensief
doorworteld worden. Dit komt vooral tot uiting bij de verbouw van lucerne,
een diepwortelend gewas, dat bij voorkeur het eerst na het woelen op dit
bodemtvpe wordt verbouwd.
Verw&ht wordt, dat de bewortcling de woelgangen zal consolideren en
dat van deze eaneen uit de sloeflaae hoe laneer
L. hoe mcer zal worden doorworteld, waardoor de doorlatendheid zal toenemen.
Een bijzondere betekenis kan dit woelcn hebben, wanneer onder de sloef
op niet tc grote diepte (tot b.v. max. 90 em) detritus voorkomt. Indien de
wortels de detritusondergrond kunnen bereiken, gaat dcze zccr waterhoudende bodemlaag sterk scheuren, zodat dan een drainage op 18-36 m
afstand mogelijk is.

--

DE IKVLOED VAN KIVEL E N ONDERGROKDSE AFVOEK O P DE

DKAIN-

AFSTAND

In de Noordoostpolder komt kwel voor. Het grootste gedeelte daarvan
(85 q/o) welt in de kanalen en tochten op; slechts ongeveer 15 % wordt
via de sloten afgevoerd. Van het laatstgenoemde waterbezwaar welt het.
mecste rechtstreeks in de sloten op, slechts op een klein aantal kavels
voeren ook de drains kwelwater af en dan zelden meer dan 2 mm per
etmaal. Tegenover een meermalen voorkomende regenafvoer van 10 m m ,
is deze hoeveelheid van weinig belang.
Toch is de betekenis van de kwel voor de ontwatering groot, doch deze
betekenis is indirect. Door de ondergrondse wateraanvcer wordt nl. de rijping
van de ondergrond belemmerd of tegengehouden. De kwel beperkt hier de
scheurvorming en daardoor de dikte van de watervoerende laag. Het zal
duidelijk zijn, dat dit speciaal geldt voor de bodemgroepen met een ondergrond van zware zavel, klei of detritus, die in normale gevallen sterk
scheuren. Voor gronden met een zware ondergrond blijkt dit uit tabel 16.
Opgenomen zijn weer de cijfers van de reeds meemalen behandelde periode
van 8-15 Januari 1948. Op de plekken, waar op de kavels van de boaemgroep ,,licht op zwaar" gecn kwel optrecdt, is de toestand goed, op de
kwelplekken daarentegen beslist onvoldoende.
Met deze invloed van de kwel moet bij de drainage-adviezen dan ook
terdege rekening worden gehouden. Op een groot aantal kavels in het
oostelijk gedeelte van de polder, waar de ondergrond nvaar is, doch
waar nogal wat kwel voorkomt, zijn drainafstanden van 8-18 m toegepast; indien geen kwel voorkwam, zouden afstanden van 12-24 m toelaatbaar zijn geweest.
Xiet a1 het overtollige water wordt door de greppels cn drains naar de
sloten getransporteerd. Een gedeelte zalrt ria de diepere ondergrond direct

T YEEL 16. Invlocd van de kwcl op dc gerniddelde gronclmaterstantl gedurende
het tijdvak 8-15 Januari 1918.
Tnsrr. 16. Iizfluence of seepage on the average watevluble drrrii~gNae period
fvom 8-15

Kavel
Parrzl

of Januavy 7945.
Drainafstand in m
Distance between
lile.dra;ns in melres

Kwel of geen kwel

Seepage or no seepage

geen k n e l
k ~ d
gee" kmel
kmei
geen kmcl
~ N C I

Gem. grondwaterstand
in cm be". rnaaiveld
A werage watertable in
cm under thQsurface

(120 s e e p u p )
(seepage)
(no seepage)
(seepnge)
(no seepage)
(seepage)

naar de tochten en kanalen. Deze ondergrondse afvoer treedt echter alleen
daar op, waar zich op niet t e grote diepte een doorlatende laag bevindt,
waardoor het water kan wegstromen. In de Noordoostpolder zijn het voornamelijk de kavels met een ondergrond van goed doorlatend zand, waarin
ondergrondse afvoer optreedt. .
De ontwaterende werking van de tocllten en de kanalen uit zich in het
dalen van de grondwaterstanden bencden drainditpte tijdens een tussentijdse droge periode in het herfst- en winterhalfjaar, e n natuurlijk ook in
een geringe afvoer van de drains tijdens een regenperiodk.
De invloed van cieze ondergroncke afvoer op de drainafstand kan belangrijk zijn. I n het algemeen blijft hij beperkt tot de omgeving van de kanalen
en tochten en tot gronden,waar het laagterras hoger rcikt dan tot &&n
meter onder maaiveld. Vlak bij de kanalen komen bij de boderngroep
,,zavel'op laagterras" zelfs gebieden voor, die in het geheel niet behoeven
te worden gedraineerd. Op grotere afstand ervan daalt de drainafstand
via 48, 32, 24, 16 m tot de normale.
Kwel en ondergrondse afvoer zijn in zekere zin elkaars tegengestelde.
In een gebied met kwel is vlak bij de kanalen en de tochten de ondergrondse
afvoer zo groot, dat niet alleen alle kwel daarheerl 1-echtstreeks afvloeit,
doch ook een groot gedeelte van het regenwater. Naarmate men echter
verder van de grote watergangen afkomt, gaat de kwel overwegen.

CONCLUSIES

Hieronder volgen de voornaamste conclusies:
1. \'nor het verkrijgen -.an een gunstig groeikilieu in de pas drooggevallen
grond is een intensief detailontwateringssysteem een eerste vereiste.
2. Een te ruime greppel- of drainafstand kan tot belangrijke oogstdepressies
aanleiding geven (zie de tabellen 3 t/rn 7 en 10).

3. De afstanden van de ontginningsbegreppeling zijn afhankelijk van de
aard (en in het bijzonder van het luturngehalte) van de bodemlaag (zie
tabel 8); hierbij komen nog de volgende aanvullingen:
a. indien de lichtzavelige sloef-ondergrond zeer hoog in het profiel voorkomt, is het gewenst een kleinere greppelafstand toe te passen dan
overeenkomt met de zwaarte van de bovenlaag (zie tabel 11);
b. indien het laagterras hoog in het profiel voorkomt, kan een grotere
greppelafstand
toegepast dan overeenkomt met de zwaarte
van de bovenlaag; '
c. bij het voorkomen van kwel is een kleinere,greppelafstaitd gewenst
dan die van het algernene advies.

4. De drainafstanden zijn afhankclijk van de profielopboum, van de gronden
tot I m diepte (zie tabel 12) ; hierbij dient echter met de volgende punten
rekening te worden gehouden:
a . een laagterras-ondergrond kan, dank zij de doorlatendhcid en de grotc
dikte van het zandpakket, in dc omgeving van een die11 ingesneden
kanaal de drainafstand sterk vergroten of zelfs overbodig maken;
b. door het losrnaken van de cornpacte lichte zavel-ondergrond (woelen
loodrecht op de drains) kan een wijdere drainafstand worden toegepast ;
c. het optreden van kwel vraagt een nauwere drainafstand dan die van
het algemene advies.
5 . Tengevolge van de rijping van de bodem kunnen de zarelgronden enkele
jarcn na het droogvallen gedraineerd worden op afstanden, die veclal
groter zijn dan de greppelafstanden bij de ontginning.

,?J.
.=.

De correlatie, die er bcstaat tussen de greppel- en drainafstanden enerzijds en de bodemgesteldheid anderzijds, ~ n a a k het
t mogelijk hi] het beschouwren van de schematische bodemkaart een indruk te verkrijgen van de verbreiding der toegepaste greppel- en drainafstanden.
\\'at de begreppeling betreft, kan worden opgcmerkt, dat het centrale
zware zavelgebied op 12.m afstand werd begreppeld, behalve llet gebied
ten Zuid-Oosten van Emmeloord, waar de ondiepe ligging van de lichte
zavel-ondergrond (bodemgroep ,,zwaar op'lichtj') greppelafstanden van 10
en 8 m noodzakelijk maakte; ten Noordwesten van Luttelgeest maakte de
hooggelegen laagterras-ondergrond het toepassen van een greppelafstand
van 16 rn rnoreliik. De cebieden met lichte zavel ~verdenop 8 en 10 m
afstand begreipeid.
Op bet Oost-\Vestprofie1 door de Noordoostpolder ter hoogte van Blokzijl,
waarboven de gewenste afstanden van de ontginningsbegreppelingzijn aangegeven, komt dan ook een Pang traject voor, dat op I2 mis begreppeldmet
aan weerszijden korte stroken met greppelalstanden van 8 en 10 m. Het
uiterst rechtse traject, dat op 12 m is begreppeld, hceft betrekking op de
stfook fijne zanden langs de Oostkust van de Noordoostpolder.

Wat de drainage aangaat, kan worden opgemerkt, dat in het centrale
zware zavelgebied dedrainafstanden van de gronden met een lichte zavel
(s1oef)-ondergrond (bodemgroep ,,zwaar op licht") dezelfde zijn als d i e ' d e ~
ontginningsbegreppeling n.1. 12, 10 en 8 m.
De gronden met een zware resp. laagterras-ondergrond (de bodemgroepen
,,zwaar op zwaar" en ,,zwaar op laagterras") werden op 18 en 24 m, resp.
21 en 48 m, gedraineerd. Ten Noordwesten van Emmeloord werd een gebied met zware zavelgronden van de bodemgroep ,,zavel op venige grond"
op 24 m gedraineerd. ,
Bij de lichte zavelgronden moet onderscheid worden gemaakt tussen de
gronden in het \Vesten (de bodemgroep ,,licht op licht") en die in het
Zuidoosten (de bodemgroep ,,licbt op zwaar"). Bij de eerstgenoemde gronden
worden dezelfde afstanden voor de drainage aangehouden als bij de ontginningsbegreppeling. n.1. 8 en 10 m ; de laatstgenoemde gronden werden
gedraineerd op afstanden groter dan die der begreppeling, n.1. tot op
20 m.
, Bij een beschouwing van de gewenste drainafstanden, die boven het
Oost-\Vestprofie1 zijn aangegeven, blijkt, &at de veel voorkomende 12 m
afstand van de begreppeling bij de drainage slechts over een kort traject
is gehandhaafd. Links ervan is de rijping van de venige ondergrond der
gronden van de bodemgroep ,,zavel op venige grond' oorzaak geweest van
de vergroting van deze afstand tot 24 m ; aan de rechterzijde ervan is door
rijping van. de zware ondergrond van de gronden van de bodemgroep
,,zwaar op zwaar" de drainafstand tot 18 m vergroot. I n het \Vesten en over
een smalle strook in het Oosten moest de 8 m afstand der ontginningsbegreppeling op de gronden van de bodemgroep ,,licht op licht" ook als
drainafstand gehandhaafd blijven.

Bij het droogvallen van de 48000 ha metende Xoordoastpolder in 1941 was
deze reeds van kanalen voorzien, waarin hct water door drie grotegemalenop
peil werd gehouden. Xa het aanb~ellgenv a n de tochten op ecn onderlinge afstand
van 1600 m en na het xraren van kavclslotcn loodrecht op dc tochten, op een
onderlinge afstand van 300 m, \%.asde ontwateringstpestand vande grond echter
nog slecht.
Om voar de cultuurge\z~assenecn gunstig groeimilieu tc scheppen, was het
aanbrengen van een detailontwateringss~rstecm noodzakelijk. Aanvankelijk
bestaat dit nit 60 cm diepe greppels, die op korte afstand e\.enwijdig aan clkaar
en loodrecht op de sloten Garden aangebracht. Later \+orden deze greppels
d o o r drains vervangen, op 90-120 cm diepte, met een verval van 20 cm per
100 m.
Het bepalen van de mccst gewenste greppelafstand kart na hctdrmgvallen
der gronden en dat van de meest gewenste drainafstand, nadat de gronden cnkcle jaren in cultuur zijn, vormcn de hoofdpunten van de verhandeling.
De bodemgeste1dheid:Een indruk vain de boderngesteldheid van de Noordoostp b ~ d c rvoor
,
zover de aard en ophouw der granden van belang zijn voor de ont-

\Isatenng, wordt gegewn aan de hand r a n de schematische bademkaart, h e t
Oost-\\'estprofiel en de tabellen 1 en 2.

Veuband tusselz bntwateviagstoestand e n opbvengst. De invloed van cle ontwateringstoestand op de opbrengst der cuItuurge\vassen wordt met enige cijfers
a a n ~ e t o o n d .Uit de tabellrn 3 tlm 7 en tahel 10 bliikt duideliik.. d a t teneerolee
"
u
van-slechtc ant\\.ateringstocitdndcn mct hoge grbndwaterstandcn gednrcnde
natte h e r f s t en winterperioden, aanzienlijke uogstdepressies kunnen voorkomen.
Voor ongunstige jaren moet hij slechte ont\vateringstoestanden op een schade \.an
20 a 30 % wordcn gerekcnd. Xa ecn gunstige, drogc hcrfst cn minter Bunnen
oogstdepressies bij een te ruime begreppeling ot drainage achterwege hlijven.

.

Degreppelnfstn?zden bijde ontginning. I l e greppels moeten op cen zodanigeaistand worden aangehracht, d a t de grar~dwaterstandmidden op de akkers tijdens
de herfst- en winterperiode bij I0 mm neerslag per etmaal dieper dan 20 cm
bcneden maaiveld blijft. De verciste greppelafstand is afhankclijk van rlc doorlatcndheid en de dikte v a n de watervoerende laak van de grond. Xaarmatc deze
beide factoren grater zijn, kan met een grotere greppelafstand worden volstaan.
De zarelrranden ziin
slecht doorlatcnd. Door riivine en
- bii.het droogvallen
daarmede gepaard gaande scheurvorming, neemt de daarlatendheid met dc tijd
toe. De scheurvorming correleert met het l u t u m en humusgehalte; lichte zavcl
scheurt niet, m a r e zavel en klei scheurcn we1 en rlr,en d a t des te sterker, naarmate het lutumgehaltc huger is. I'enigc gronden scheuren sterk, hetgeen veroorzaakt wordt door bet verlies van ecn gedecltc van het vocht, d a t door de
humus gebandcn wordt.
De rijping en de daarmede gepaard gaande scheurvorming schrijdt van boa?"
naar heneden voort, zodat niet alleen de doorlatendheid van de betrokken lagen
met de tijd taeneemt, maar ook de dikte van de daorlatcnde, dus watcrvocrcndc,
laag.
De toe te passen greppelafstand is nu bij de zavelgronden afhankclijk van de
aard van de bovcnlaag, omtlat deze laag aanvankelijk slechts rle xratervoerende
laag is, die op de ongerijpte en dientengevolge nog ondoorlatende ondergrond
ligt.
De differentiering van de greppelafstanden up zavelgronden is no afhankelijk
van het luturngehalte van de bovcnlaag, omdat lichte eavel niet, z w r c zavel
daarentcgen \\.el scheurt en zavel rnindcr tot vcrslemping neigt, n a a r k a t e ze
rijker aan lutum is.
De geadviseerde greppelafstanden zijn opgcnomen in tabel 8 en varieren van
8-12 m, terwijl tabel 9 aantoont. d a t de gegeven differentiatie zin heeft. liij
de boderngroep ,,rwraar op licht" wardt bij het bepalen van dc greppelafstand
oak rekening gchoudon met de dikte van de zware bovenlaag, zoals in tabel 11
is aangegeven.

..

-

De rijping "an de uoov+zaa,,tste'bodemgroepen. Na een untwatering gedurencle
e~tkeleiaren door grevveis.
door drains vervanrreu. Tcnee- .. . worden de ereuuels
" ..
volgc van de voortgeschreden scheurvorming is bij de drainage de aard en structuur van de diepere bodemlagen van groot belang w a r de drainafstand
Bii het beschou~venvan dc vrofieloobuuw t o t b.v. 1 m kunnen de volrende

-

-

lichte zavel op lichte zavel: ,,licht o p lichl", die vrijwel niet scheurt;
zware zavel op lichte zavel: ,,zwaar op licht", a.a;irvan alleen de rware
bovenlaag scheurt;

Op de bodemgroep met een geed doorlatende laagterras-oidergrond, treedt
meermalen ondergrondse afvoer op. De invloed hiervan a p de drainafstand
kan belangrijk zijn: hij blijft ecbter in bet algemeen beperkt tot de omgeving
van kanalen en tochten in gebieden met bet laagterras-nivea" niet dieper dan
ee? meter bcneden maaiveld. Vlak bij de kanalen komen dientengevolge gebieden voor, die in het geheel niet behoeven t e worden gedraineerd. Op grotere
afstand ervan daalt de drainafstand via 48, 32, 24, 16 m tot de normale.
De variaties in greppel- en drainafstand, afhankelijk resp. van d e aard der
bovenlaagen de profielopboun, komen duidelijk naar vorenap het Oost-Westprotiel.

SUMMARY

I n 1941 the North-Eastempolder was drained. Beforehand this area of about
48000 ha (120.000 acres) had been supplied with a s y s t e m of canals for the
future drainage of the new polder. After the draining of the polder the water
in these canals could be maintained a t the desired level through the activity
of three pumping-stations. Nevertheless drainage conditions of the land re:
mained bad, even after the dredging of the main ditches, a t distances of 1600 m,
and the digging of the ditches running a t right angles to the main ditches a t
intervals of 300 m.
Laying out of a detailed drainage system appeared necessary and methods
were developed t o create favourable environmental conditions for the agricultural crops. I n the beginning the detailed drainage system is composed of sur-'
face gutters with a depth of 60 cm and running parallel t o each other a t small
distances. Later on these trenches are replaced by tile-drains, running a t a
depth of 90-120 dm with a slope of 20 cm per 100 m.
This article primarily deals with the problem of finding out the proper distance
.between gutters, immediately after the area has been drained, and between
tile-drains, a t a moment when the sail has been cultivated for some years.

Soil conditions. An outline is given of soil conditions of the North-Eastempolder as far a s ' t h e character and profile af the soils are of importance for
drainage purposes. The basis of this outline consists of the schematic soil map,
the East-\Vestern profile map of the polder and the tables 1 and 2.
Relations between the drainage conditions of the soil and the yield of the crops
grown. The influence of drainage conditions of the soil upon the yield of t h e ,
crops grown is demonstrated by some figures. The tables S 7 and table 10
show clearly that due to bad drainage conditions, combined with high ground:
watertables during wet autumn- and winterperiods, considerable depressions
of yield may occur. I n very unfavourable years in case of bad drainage conditions a loss of 2&30 % has t o envisaged. Yield depressions will not,appear
after a favourable dry autumn and winter even with too large distancesbetween
gutters or tile-drains.
The distances between suvface gutters at the momeat the soil is 9ut under cultination. The gutters have to be dug a t such distances that during the autumnand winterperiods in case of a rainfall of 10 mm per diem the graundaatertable in the middle of the field remains a t more than 20 cm below the surface
of the soil.
The required distance between the gutters depends upon the permeability
and the thickness of the water-carrying layer of the profile. Where both these
factors grow larger a larger distance between the gutters can be accepted.
Loam soils have a bad permeability after the draining of the surface. Sooner
or later permeability increases, however, through the ripening of and formation
of cracks i n t h e soilin question. The formation of cracks shows a correlation
with the content of fraction < 2 micron and with the humus content; light
loam does not crack a t all, heavy loam and clay crack in proportion t o the i n - ~
crease of the content of fraction < 2 micron. Peaty soils crack v e j intensively
through the loss of moisture held by the humus fraction.
The ripening and the formation of cracks connected with it proceed from
the soil surface downwards. Thus in course of time not only the permeability

of the layers concerned increases, but moreover the thickness of the permeable
layer.
I n the case of loam soils the distance hetween gutters, depends upon the
character of the topsoil, for in the beginning only this layer is the matcrcarrying
layer, underlain by thc .not yet ripened and accordingly still impermeable
subsoil.
On loam soils the differentiating of intervals of gutters depends on the cantent of fraction < 2 micron of the topsoil, as light loam dues not crack a t all
whereas heavy soils show very heavy cracking and, moreover, loam shows B
tendency to collapse in proportion to the decrease of the content of fraction < 2
micron. The recommended distances between gutters are rnentioncd in tahle 8
and they vary from 8-12 rn, while table 9 shows that the differences shown
have a real significance. In finding out the proper distance between gutters an
the soilgroup "heavy on light" the thickness of the heavy top-layer is also
taken into account. as shoxr-n in table 11.
The vipening of the pvincipal soil groups. After a drainage, during some years
by gutters, the latter are replaced by tile-drains.
In consequence of the increasing formation of cracks the texture and structure of, the deeper layers is of prime importance for the distance betxrecn tile-'
drains.
In considering the profile composition to a depth of 1 m we can distinguish
the following soilgroups:
1. Light loam underlain by light loam: "light on light" (L/I,), \vhich hardly
shows a n y fornlatiun of cracks.
2. Heavy loam underlain by light loam: "heavy on light" (HJL), of which
only the heavy taplayer shoxr.s formation of cracks.
3. Heavy loam underlain by heavy loam: "heavy on heavy" (H/H), in which
the formation of cracks also proceeds and increases in the subsoil.
4. Light loam underlain by heavy lo'am: "light on heavy" (I,/H), which
shows formation of cracks in the subsoil in proportion to the decrease in
thickness of the light loam toplayer.
,
.
5. "Loam underlain by peaty soil", (LIP of HIP), and ,,loam on warmglacialsand" (L/S or HIS), to these profiles applies almost the same as for
"hcavy on heavy" or "light on heavy", acdording as the loam topsoil is
heavy or light. The subsoil of wiirmglacial sand keeps the same pcrmeability.
X s demonstrated in table 12 the recommended distances between tile-drains
for these soilgroups varl- from 8 4 8 m.
The relation betweex the gvdundwatertable. the distance between file-drains and
2he composition of the profile. The groundwatertable is an indicator for the
drainage conditions af the profile. For a permanent drainage the requirements
are greater than for a system of guttersduring the first years of reclaiming
operations. Drainage conditions can be considered satisfact00 if during the
autumn- and !%-interperiodswith a precipitation of 10 mm per diem the groundwatertable does not rise as high as '20 cm under the soil surface.
The tahlcs 13, 14 and 15 demonstrate that on the different soil groups the
differentiating of the tile-drain distances, as shown in tahle 12, has a rcal sense.
I n these tables the average groundwatertables of a numhcr of trial fields for
drainagc-problems are shomn, measured during the period of 8-15 January
1948. During this period the average precipitations was 9 m m per diem, a vcry

favourable quantity for the appreciation of the effect of the drainage.
Table 14 shows clearly that soils of thc sailgroup "heaxy on light" can he
drained a t larger distances in proportivn t a the increase in heaviness and thickncss of the heavy top layer. Furthermore it is demonstrated in this table, that
soils af the soilgraup "light on heavy" have t o be drained a t smallerdistances
in proportion t o the increase in tfiickness of thc light top-lay-er.
T h e relation between pan-bvenhing and the distafrce between tile-drains. The
tablcs 13, 1-1 and 15 shovs that the soils of the soilgroup "heavy on light"
were still drained insuficicntiy in spite of thc small distances'bet\veen the
drains.
\Vater can be got t o the tile-drains more quickly by creating small broken
tracks of a depth of 80 cm over the drained field a t right anglcs with the direction of thc drains, than through the unbroken compact light loam laver. The
drainage conditions of the soils of t1:e groups "heavy upon light" are alsu im-,
proved considerably in this way.
This pan-breaking is of special importance where the impermcahle layer is
underlain by peat or detritus a t a not too great depth (to c.g. a maximilm depth
of 90 cm). ?'he latter shows an important formation of cracks after loss (if
moisture
?'he infltdelzce of seepage and the loss of watev through the subsoil. Secpage occurring locally of 2 mm per diem can be carried off casily and does not entail
direct problems. Thc indirect rcsults, however, are important. The ripening of
and the formation of cracks in the subsoil arc impeded or retardcd by supply
of water through the subsoil; so the subsoil remains impermeable and only h
thin ~vatercarryinglaycr is present. This applics especially to thc soilgroups
with a subsoil of heavy loam, clay or clctritus, nhoic profiles ;IS a rule show a
considerable formation of cracks. For those soils with a heavy subsoil the influence of seepage on the groundwatcrtable is shown in table 16.
The soilgroups with a good permeable subsail of \viirmglacial sand often
show a good natural drainage through the subsoil (subterraneous discharge of
water). Thc influence of this phenonlenan upon the distance between thc tiledrains may be important; in gencral, however, it is restricted t o the surroundings of canals and secondary canals in those areas where w"rmglacia1 sand
is not mare than 1 rn under the sailsurface. In such a case near to the canals
thcre arc areas that do not need t o be drained a t all. Further away the interval
of tile-drains falls via 48, 32, 21, 16 m t o the normal distance.
The variation in distance between surface gutters, depending on the texture
and structure of thc topsail, and the variation of the distances of the tile-drains,
depending on the texturc and structure of the profile, are'clearly shown in thc
East-\Vcstern profilc, together with the differences between the intervals of
gutters and tile-drains o n different soils.
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