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I HLEIDING
In 1956 en 1957 is - in verband uet moeilijkheden in het fruitteeltgebied van Marknesse (l) - nogal wat aandacht besteed aan verschillende omstandigheden, die invloed kunnen uitoefenen op de beworteling van vruchtbomen. Een algemene indruk van deze factoren werd
door het Rijkstuinbouwconsul.entschap voor bodemaangelegenheden gegeven
tijdens een excursie (2) in oktober 1957 naar een aantal boomgaarden
in westelijk en zuidwestelijk Hederlando Een van de factoren waaraan
aandacht werd besteed, was de ontwatering. Zoals begrijpelijk, was het
echter gedurende de tweedaagse excursie niet raogelijk een goed beeld
van de ontwateringstoestand van de verschillende bezochte boomgaarden
te verkrijgen. Daartoe meet men over langere waarnemingsperioden beschikken. Om toch in de ontwateringstoestand een zo volledig mogelijk
inzicht te hebben, werd na afloop van de excursie besloten in een
aantal boomgaarden grondwaterstandsbuizen te plaatsen.
De desbetreffende bedrijven warens
A. Dakker

Deemster

P. Visser

Deemster

J. Broertjes

Dlokker

J. Woordermeer
A. Vrijland

IJsselmonde
Numansdorp
Numansdorp

J. Vos
A. Versprille

Krabbendijke

Fruitteelt demonstratiebedrijf

-

Marknesse

Het bedrijf te Marknesse is aan de rij toegevoegd ten einde te
kunnen nagaan welke plaats dit bedrijf, wat de ontwatering betreft
tussen de overige inneemt.
Het bespreken van de grondwaterstandswaarnemingen, welke in de
periode van fe.bruari 1958 tot april 1959 werden verricht, is het onderwerp van dit rapport.
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Eerst zal het verloop van de grondwaterstanden per bedrijf worden behandeldj daarna zal in een algemeen overzicht wprden nagegaan
hoe de verkregen resultaten passen in het schema, dat door Braams
en Butijn (3) is opgesteld voor de ontwateringsnormen voor de fruitteelt. Bij elk bedrijf zal voorts steeds een korte karakteristiek
worden gegeven van de vruchtbomen in de omgeving van de grondwaterstandsbuizen.
Het beeld, dat men met behulp van grondwaterstanden van de ontwateringstoestand van de grond kan krijgen, is zonder neerslaggegevens
onvolledig. Daarom znllen steeds de regencijfers van het weerstation
dat zo dicht mogelijk bij de desbetreffende boomgaard is gelegen, bij
de bespreking van de grondwaterstanden worden betrokken.
Ten slotte dient nog te \^orden vermeld, dat de grondwaterstandsgegevens, uitgezonderd die van Marknesse, door de respectievelijke
Rijkstuinbouwconsulentschappen te Goes, Barendrecht en Hoorn zijn
verzameld.

Verloop van de gemeten grondwaterstanden
A. Bakker, Beemster
Het betreft hier appelbomen, welke in 1947 zijn ingeplant. De
bomen hebben zich xiregens de slechte ontwateringstoestand tot 1955
niet goed kunnen ontwikkelen. In 1955 is het bedrijf op een diepte
van 100 cm beneden maaiveld en volgens een afstand van 12 m opnieuw
gedraineerd en van een onderbemaling voorzien. Sindsdien zijn de
bomen zeer snel vooruit gegaan. Bedroeg de opbrengst in 1955
ongeveer 4000 kg/ha, in 1957 was deze 265OO kg/ha.
Het profiel bestaat uit een 70 tot 100 cm dikke humeuze zware
bovenlaag ("zwarte grond", humvisgehalte ongeveer 11/^) op een zeer
zwaar kleiprofiel (oude zeeklei) tot minstens 100 cm diepte.
Het verloop van de grondwaterstand (zie figuur l) kan in het
algemeen rustig en regelmatig worden genoemd. De reactie op korte
hevige regenbuien is miniem. Ook bij langdurige zware neerslag (2e
helft September 1958) stijgt het grondwater niet hoger dan 75 cm bene¬
den maaiveld. Uit het feit, dat het grondwater gemiddeld zelden boven
een diepte van 70 cm beneden maaiveld komt,,kan worden afgeleid dat de
doorlatendheid en de waterberging van de bovenste 70 cm van het
profiel groot zijn. Dit komt ook overeen met hetgeen over de bodemkundige eigenschappen van het profiel bekend is (humeuze bovenlaag
met goede structuur).
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De langzame daling van de grondwaterstand. in het voorjaar is waarschijnlijk een gevolg van de late intrede van het warme weer (eind mei).
In de zomer zakt de grondwaterstand uit tot ongeveer 130 a I40 cm beneden maaiveld.

P. Yisser, Eeemster
Tijdens de excursie werd meegedeeld dat naar aanleiding van de
goede resultaten met de herdrainage en onderbemaling bij A. Bakker,
het eveneens in de Beemster gelegen bedrijf van P» Visser,hetwelk niet
werd bezocht, eveneens een dergelijke behandeling zou ondergaan. Yandaar dat werd verzocht om 00k op dit bedrijf grondwaterstanden waar te
nemen. Bij nadere informatie bleken de planner niet te zijn uitgevoerd .
De aldaar verrichte grondwaterstandswaarnemingen (zie figuur 2)
zijn echter toch van waarde, aangezien ze kunnen worden vergeleken met
die van het bedrijf van A. Bakker» De waarneiningen bij P. Visser gelden
dan voor een soortgelijk profiel zonder ontwatering. Het bedrijf van
P. Visser is niet of nauwelijks gedraineerd, terwijl eerder van diepe
greppels dan van sloten kan worden gesproken. Onderbemaling wordt niet
toegepast. Deze toestand moet uiteraard hoge grondwaterstanden meebrengen.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de grondwaterstanden
sneller en in heviger mate reageren op de neerslag dan op het vorige
bedrijf. Bovendien speelt alles zich op een hoger niveau af.
Stijgt bij Bakker na de vele neerslag in September 1958 het
grondwater tot

75

cm beneden maaiveld, bij Visser gaat deze stijging

tot 40 cm beneden maaiveld. In de droge periods in november 1958 daalt
het grondwater bij Bakker tot ongeveer 85 cm en bij Visser tot onge¬
veer 55 cm diepte.
Het ontbreken van een goed ontwateringssysteem bij Visser komt
op 9 december heel duidelijk tot uiting, wanneer men constateert dat
bij een gelijke neerslag de grondwaterstand hier 40 cm stijgt, tegenover een stijging van 15 cm bij Bakker. Afgezien van de slechte ontv/atering wijst deze snelle hoge stijging op een minder goede doorlatendheid en op een minder groot waterbergend vermogen van de grond.
De gemiddelde wintergrondwaterstand bedraagt ongeveer 30 cm en
de gemiddelde zomergrondwaterstand ongeveer 100 cm beneden maaiveld.
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J. Broert.jes, Elokker
Op dit dedriof werden tijdens de excursie een goede en een slechte plek bezocht. De minder goede nntwikkeling van de vruchtbomen op de
ene plek werd geweten aan een onvoldoende ontwatering. De drainage als
zodanig meet voldoende worden geacht (drainafstand is 12 m)| alleen
kunnen de drains dikwijls niet vrij afvoeren, aangezien de enige slootj
v/aarin ze uitmonden, niet mag worden onderbemaleno
De grond bestaat hier uit lichte zavel (\>roudgrond) met veel porien
en wormgangen.
Bij beide plekken (de goede en de slechte) zijn grondwaterstandsbuizen geplaatst. In het algemeen bleek, dat de grondwaterstanden op
beide plekken vrijwel niet verschilden, zodat zij in de figuur met
een lijn zijn weergegeven. Op grond van de grondwaterstandsgegevens
bestaat er dus geen versch.il in ontwateringstoestand tussen de beide
plekken^ De vraag rijst of er nog andere factoren in het spel zijn.
Het grondwaterstandsverloop (zie figuur

3) geeft een vrij rus-

tig beeld te zien, zeker \vanneer men weet dat de grond lichtzavelig
is. V/aarschijnlijk is dit een gevolg van de vele gangen in de grond.
Haarrnate men dieper in het profiel komt, wordt de samenstelling van de
grond fijnzandiger. Wellicht is dit de verklaring voor het feit, dat
het grondwater bij de zware neerslag in September zo snel over een
groot traject van het profiel ( 85 cm ) stijgt.
In de v/inter bevindt het grondwater zich gemiddeld op een niveau
van 60 cm en in de zomer op een diepte van I70 cm beneden maaiveld.
Slechts in zeer natte perioden in de winter stijgt het grondwater tot

30 cm beneden maaiveld. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van de
onvoldoende afwatering van de afvoersloot.
De boomgaard zou er zeker op vooruitgaan als de drains zouden
uitmonden in de andere sloot langs het bedrijf, die wel mag worden
onderbemalen. De heer Broertjes is hiertoe nog niet overgegaan.

J. Hoordermeer, IJsselmonde
Het betreft hier een boomgaard, welke als uitstekend wordt gekwalificeerd. Er v/orden opbrengsten van

55 a 6O.OOO kg/ha bereikt.

Het profiel bestaat uit klei en zware zavel met een hoog humusgehalte. De grond is tot een diepte van 70 cm mooi kruimelig, terwijl
veel v;ortel- en wormgangen voorkomen. Op een diepte van 130 cm beneden
maaiveld wordt het profiel fijnzandig.
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Het bedriji is 20 jaar geleden gedraineerd volgens een afstand
van 15 m. De draindiepte is gemiddeld ongeveer 65 cm. De sloten staan
's zomers droog, terwijl het peil in de winter niet boven de 1.25 m
beneden maaiveld komt.
Uitgaande van de hierboven cpgesomde gegevens doet het grondwaterstandsverloop (zie figuur 4) vreemd aar. Tot half juni 1958
treden er geen bijzonderheden op. Dan stijgt het grondwater bij een
neerslaghoeveelheid, die zeker niet abnormaal is,

plotseling 50 cm.

Bij een veel grotere neerslag in half juli reageert het grondwater
daarentegen weer vrijwel niet. Een mogelijke verklaring voor dit vreemde gedrag zou een tijdelijk opzetten van het polderpeil kunnen zijn,
hetgeen volgens het Kjk stuinbouv/consulentschap te Barendrecht best kan
hebben plaatsgehad.
Evenzeer vreemd zijn de hoge grondwaterstanden in oktoberj november en december. Het is jammer dat na half januari 1959 geen waarnemingen meer zijn verricht, zodat niet kan worden nagegaan hoe en op
welk moment het grondwater na de winter zich weer op zijn normals
niveau instelt. Een deskundige van het Eijkstuinbouwconsulentschap te
Barendrecht vindt hoge wintergrondwaterstanden in deze boomgaard niet
zo vreemd, alhoewel hij dergelijke hoge standen eigenlijk ook niet
kan verklaren. llaar zijn mening is de ontwateringstoestand bij het
huidige ondiepe drainage-systeem onvoldoende. Toch doen de vruchtbomen
het zeer goed; dit moet zeer waarschijnlijk aan de sterke onderstam,
i.c. een zaailing, worden geweten.
Een mening, die ook in de richting van een minder goede ontwate¬
ringstoestand gaat,is die, welke ir. Butijn tijdens de excursie uitte.Zonder iets van hoge grondwaterstanden te weten leidde hij uit het feit
dat er op de v/ortelschets in de laag van 80-100 cm slechts 6^ dunne
wortels voorkwamen, af dat de ontwateringstoestand niet optimaal kon
zijn.
In januari i960 wal'd opnieuw een bezoek aan dit bedrijf gebracht
om na te gaan of er waarneraingsfouten konden zijn gemaakt. Dit bleek
niet het geval te zijn, Wei deed de grond toen zeer stug en dicht aan
en leek de doorlatendheid ervan op het oog maar zeer gering te zijn.
Vergelijkt men de structuur van de grond in oktober 1957 nict 8.ie in
januari i960 dan rijst het vermoeden da.t de grond aan zwelling onderhevig is.
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Al met al is liet niet duidelijkj waarom in deze grond, die aanvankelijk een goed doorlatende structuur heeft, dergelijke hoge grondwaterstanden op kunnen treden^ terwijl er uiteindelijk toch zeer goede
fruitopbrengsten op worden verkregen. Een nader onderzoek naar deze
ogenschijnlijke contradictio is zeker gewenst,

A» Vri.ilaiid, kumansdorp
Tijdens het bezoek aan de boomgaard van de Weduwe Van Bongeii in
Oud Beyerland werd, naar aanleiding van aldaar voorkomende minder goed
ontwikkelde bomenj opgemerkt dat hierin met behulp van een goede drai¬
nage verbetering is aan te brengen.
Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijf van A. Vrijland te
Numansdorp. Alhoewel dit bedrijf niet in de excursie was opgenomen,
zijn er toch drie grondwaterstandsbuizen geplaatst.
Het profiel bestaat uit zware zavel welke naar beneden toe geleidelijk lichter w-ordt.
Afgezien van de eerste periods kan over de grondwaterstanden (zie
figuur

5)

worden opgemerkt^ dat de verschillende buizen vrijwel gelijk

reageren. In figuur 5 ^ijn de grondwaterstanden in de drie buizen met
twee lijnen aangegeveri; omdat het verschil tussen de standen in buis 1
en die in de buizen 2 en 3 vaak te groot was om ze zonder meer te kun¬
nen middelen. Het verloop in de winterperiode is in het ,algemeen vrij
gelijkmatig. In de zomer daarentegen treden in de grondwaterstand
enige pieken op, Een dergelijke reactie is vanuit de profielopbouw bezien wel verklaarbaar, Bovenins de zwa.re zavel

5

die waarschijnli jk

een goede doorlatendheid en waterbergend vermogen heeft,

Onderinseen

fijnzandigo grond met een geringe doorlatendheid, welke de oorzaak van
het schommelend karakter van de grondwaterstand in de zomer kan zijn,
Ondanks de drainage is de grondv/atorstand in de winter nog aan
de hoge kant (ongeveer 45 cm beneden maaiveld).

J. Vos, Hum-ansdorp
Het bedrijf va,n Vos sta,at als zeer goed bekend. Be bomen produceren goed. Hot profiel wordt beschrevon tils zeer gunstig voor de
fruitteelt. Hot bestaat uit zware zavel, die naoir beneden toe geleidelijk lichter wordt. Be structuur is goed, da,nk zij een hoog humuogehSvlte en een flinke biologischo a.ctiviteit.

0

10

20

40

30

60

50

ao

70

90

too
II 0

120

130

FIO 7

KO

KO

HET VERLOOP VAfI DE OEOMOWATERSTAMO (IN CM BEtlEOEM
MAAIVtCO) OP HET BEDRUf VAN A VERSPRiLLi IE KBABBtHDUKt
EN DE R£GEriVAl.(lN MM PER EIMAAL) TE KRABBENDUKl GfDlWEnW.
DE PERtOOE VAN4MAART W6 TOT ?0 DAHUARI (%9

150

160

160

?0. REOENVAL IN MM/ETMAAL

15.

JlL
ii l.l.. 11
■ In 1.

OAnUARI
DECENBED
NOVEMBER
OKTOBER
SEPTEnSER

28
18
e
29
«9
29
*9
9
30
20
10
30
20
'C
31
22
<2
2
22
l2
2
23
<3
3
25
<5
3
24
t4

170

Eg ontwatoring is goed verzorgd. Het tedriof is gedraineerd volgcns eon afstand van 12 m en op een diopte van gemiddeld 100 cm.
sloten zijn zoer diep (ongevoer 2 m)

Ee

en worden tot 1.5 m beneden naai-

veld afgemalen,
Ee grondwaterstanden zijn opgenomen van maart tot en net augustus
1958. Het is dus niet mogelijk eon indruk te geven van de wintergrond
waterstand.

Gezien waargenomen kleurvcrschillen in het prcfiel zal het

grondwater in de winter echter niet hoger stijgtsn dan

70 cm en dus g^

middeld waarschijnlijk een stand vertonen van 80 cm heneden maaiveld.
Ee wisselendc standen gedurende de zomor (zie figuur 6)
moedelijk een govolg van watorinlaat.

zijri vor-

Be heer Vos deelde tijdens de

excursie mec het voornemen te hebhen in droge tijden water in te laten.
Een dergelijke gang van zaken wordt ook aannemelijk wanneer men het
regenbeeld met het grondwaterstandsverloop vergelijkt;

de tenders van

boiden is togengestcld.

A. Versnrille, Krabbendi.jke
Eeze boomgaard brongt zeer goed op (6® jaar:

22000 kg/ha). Het

profiel is aflopend van zware zavel tot zand op 130 cm beneden maaiveld.
Be ontwatering is goed. Be drainafstand bedraagt 15
diepte ongeveer 80 cm.

en de drain-

Be sloten zijn ongeveer l60 cm diep en staan in

de zomer droog.
Op dit bedrijf zijn 4 grondwaterstandsbuizen geplaatst, waarin
het grondwater blijkbaar op een verschillend niveau staat
7).

(zie figuur

Bit verschil zal zeer waarschijnlijk een gevolg zijn van het onge-

lijkmatige maaiveld,

dat hior ten gevolge van voormalige kreken nogal

grillig is.
Be gemiddeldo wintergrondwaterstand bedraagt ongeveer 60 cm en^
gemiddeldo zomergrondwaterstand ongeveer 150 cm beneden maaiveld,

e

Het

verloop is vrij gelijkmatig. Bo grondwaterstand reageert vrij flauw
op de neerslag,

v/aarom het grondwater ondadcs de droogte in januari

1959 toch nog stijgt is niet duidelijk.

m-pni t.teel tdemons-tratiebedri.if. karkness^e
^
net fruitteoltdemonstratiebedrijf to Marknesso heeft al een veelbesproken verleden. Aanvankelijk ontwikkelden de bomen zich voorspoedig,

totdat in

gro ei.

1957 iiielding wordt gemaakt van een minder gunstige
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Het is niet eenvoudig om van eon demonstratiebedrijf opbrengstgcgc-vcns te vorscha-ff on, die verged ijkba.ar zijn mot modernc Doonigaarden. Mon hoeft in de eersto plants vaa,k to doon met verouderde plantsystemen en ra^ssen. Dank zij

berekeningen van het Rijkstuinbouwcon-

sulentschap te Emmeloord is het toch mogelijk gotallen te nooinon. Mon
heoft daar arm do hand vam de opbrongstgogevons vam het demonstratiobedriji uitgerekond dat, v/annocr dit bodrijf op modernc- leest zou zrjn
geschoeid, de gemiddelde opbrengst over do jaren 1955 tot en mot 1959
24500 kg per ha zou hobben bedragon.
v/at het profiel botreft kan worden opgomorkt dat de bouwvoor
lichtza,velig is 5 terwijl de ondorgrond tot ongeveer 80 cm uit zware
zavel besta.at5 die van bovon naa,r benoden toe lichter wordt. Do rijpingstoestamd van do grond is ten gevolge van de aanwezigheid vam
zwakke kv/el niet zo gunstig, zodat de doorwortelbare laa.g op ongeveer
75 cm kan v/orden gesteld.
Op het demonstratiebedrijf hebbon m^or

grondwaterstandsbuizon

gestaan. Vam deze buizen is in dit rapport die buis gekozen, velke het
beste een indruk geeft van de gom.iddeldo ontwa.teringstoestand op dit
bedrijf. Het verloop van de grondwa.tcrstamd in deze buis is in fignur
8 weergegevon. Door omstandigheden heeft het opnemen van de grondwator
standsbuizen niet continu plam^ts gevonden. Toch zal vorden getracht
een a.lgemene indruk van het verloop vam hot grondwa-terniveau to geven.
Op grond van de bekondo gegovens kam worden vcrmeld dat het grondwa.ter
in het algerneon op clke regenbui van enige betekonis reageort om vervolgens in een vrij traag tempo weer te dcilen. Dit wijst op een geringe doorla;,tendheid vcmi de ondergrondj hetgeen overeenkomt mot de reeds
geconstateerde minder goode rijpingstoostand.
In de v.'interpcriode beweegt het grondwa-ter zich op een gemiddeld
niveau vam 55 cm beneden mcmiveld. Het komt zelden boven de 50 cm beneden imamtivold; zoda,t de doorla.tendheid en hot bergend vermogen van
de bovensto halve meter van het profiel voldoonde kunnen worden geamht
Tijdens de na^tte zomer van 1958 ziet men het grondv/a,ter tot tweema.a.l toe tot 60 cm. beneden mam.ivold stijgon; hetgeen een gevolg moet
zijn van zeor loel noersla.g in con korte periods. In amgustus valt
rela.tief ook veel neerslagj mamr deze is regelmatig over do maand vordeeld en in dat geval stijgt het grondv/a.ter vrijwel niet, Blijkbamr
compenseert do vordamping vam do appelbomon dan de neerslaig. In do

Tabcl 1, Eer_ toetsing van enkele fruitteeltbedrijvon in west en zuiclwest Nederland on in de Noordoostpolder a,an ie
ontweateringsnormen van Braams en Butijn"')

op grond van grondv/aterstandsv/aarneiningGn van februari 1958 tot

april 1959

Boomgaard van: !ontwikkcling on op- [ontnateringstype
b ov.'o r t e 1 ings - veroiste gr.w.st,
brerigst vruchtbomen fruittooltgronden diepte in cm
(afvoer tonciinste
m.‘ V. 2)
7 rnrii/etrn.) in cm
1

li. • Ba.ionoi' ^
Beemstor

goed
1957:

26500 kg/ha

genu

120

30

55

05

100

85

60

90

75

170

140

70

jmatig diepo grond;
op zware zavel
i

60-90

70

6O-9O

70

Jo BroortjoE 5
Blokker

imatig
i12000-20000 kg/hs

diopo grond

i

(20)8) 1(50)4)
i

45

Ao Vrijland,
Numansdorp

!good

127500 kg/ha

matig diepe grond j
op zavel
:

J. Yos 5
Numansdorp

izcor goed
!30000 kg/ha

imatig diepe grond!
op zavel

6O-9O

70

Yersprille,Izour goed
Krabbendijke
'6c j.22000 kg/hc

matig die p e gr o n d
op za.vel

60-90

70

60

Fruitteeltde- :good
monstratiebedr.24500 kg/ha
Marknosse

matig diepo grondj
op zavel
j

6O-9O

70

55

i

55

0

(120)4)

I

60

130

100

: 100

150

120

95

80

150

80

60

100

65

(80)'^^ 1(90)^^
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1)

Zie ''drainage in dc fruitteelt" door Ir. V/.

2)
3)

Be gegevens in deze kolom zijn afkomstig va.11 ter beschikking staande wortelschetsen.
De opgegeven grondwaterstanden zijn op hot oog bepaald uit de figurc-n 2, 3, 4 en 6 tot en met 10.
steiling is niet mogelijk on in het ka,der van deze globale beschouviing ook niet nodig.
Deze grondwaterstanden dienen met voorbehoud te worden beschouwd.

4)

Braams en Ir.

nat

140

'90

matig diepo grond
op kloi

gem.

80

70

Imatig
lopbrengst onbekend

60-90

j droog

80

70

Pc Yisscr,
Beemstor

Jc Noordermeerjzcer goed
IJsselmonde
155000-60000 kg/ht

rnaart

70

ma-tig diepe grond
op klei

zomer

wint^-r

)

- m. V o 1 )

in cm - m=v .3)

grondwa, ter stand

(1958) jllj

:

105

60

pp.763770.

Nauwkeuriger vast-

droge perioden in de zomer zakt hot grondv/ater tot ongovoer 120 cm benoden ma.aiveld uit.

Do waargenoinon grondwatersta.nden' in hot licht va.n ontwateringsnormon
voor defruitteelt
Na in hot voorgaande hot verloop va.n de grondv/aterstand op do vcrschillende bedrijven apa,rt to hebben bekcken, is het nuttig hot geheel nog eons seimen te vatten in eon algemeen overzicht en te toetsen
a.an normon. Voor de normen zijn die gekozenj welke Braa-ins en Butijn
in 1958 (5) hebben ontwikkeld. Een en ander is weergegeven in tabel 1.
Be gegevens in de tweede koloin over do ontwikkeling en opbrengst
van de vruchtbomen zijn verkregon uit nededelingen va.n de desbetreffende iruittelors of van de respectievclijke Rijkstuinbouv/conculentschappon te Hoorn, Barendrecht en Emmeloord.
Be beoordeling van de ontv/ikkeling van do vruchtbomen is op een
eenvoudigo wijze geschied en dient er voorna.mel 1 jk toe om relatieve
verschillen aan te geven, alhoewel tevens getracht is het niveau
enigermate aan te duiden. In verbauid met dit la-atste zijn5 voorzover
mogelijk, ook opbrengstgegevens vermeld*
Be derdo en vijfde kolom zijn afgeleid uit het reeds aangeha,alde
artikel va,n Bra,ams en Butijn,
Be gegevens in de vierde kolom zijn a,fkoiiistig va-n wortelschetsen^
die ten behoeve van de excursie in oktober 1957 zijn gemaa-kt» Het
overige godeolte van de tabel is opgostcld met behulp van de grcndwaterstandsgegevens, Haast de gemiddolde winter- en zomergrondwaterstandc-n zijn in de tabel ook grondwaterstanden in eon droge winter- en een
natte zomerperiodo opgenomen, omdat deze eon beter inzicht in de ontwateringstoestand in hot algemeen

gevon. Be grondwaterstand in maart

is in de ta.bel v/eergegeven> omdo,t in die maand de bocmwortels weer
gaan groeicn en daarvoor dus een geschikt milieu moeten hebben,
hlvorens tot do bespreking van tabel 1 ever to gaan, dient nog
te worden opgcnerkt, dat de beschikbare gegevens voor hettrokken van
verstrekkende conclusies te gering zijn. Met het volgende is dtin ook
niet meer bedoeld dan hot geven van een voorzichtige bcschouwing, wa^.rbij de in het voorgaande behandelde gegevens over de ontwateringstocstand van enkele fruitteeltbedrijven na,a„st do ontwateringsnormen van
Braams en Butijn zullon worden gezet.
Uit de gegevens in de vijfde kolom blijkt dat alle onderzochte
bedrijven behoren tot het type dat diep meet worden ontwaterd.

10

Een toetsing van dc ontwateringstoostand aan de doer Braams en
Butijn gestolde normen is nicjt zonder meer uit te voeren, aangezion in
de normon een grondv/,aterstand wordt genoorad Bij oen bepa.o.lde afvoer.
In hot onderhavigG geval wordt echtcr niet over afvoeren beschikt. De
bestG werkwijze om toch tot een - sij het niet geheel verantv/oord oordeel te konen, is de gemiddelde wintergrondwaterstanden te vergelijken Eiet de in de vijfde kolom vernelde standen. Men moet zich er
dan wel van bewust zijn dat dc gemiddelde wintergrondwaterstanden
zeer waarschijnlijk bij een lagere afvoer dan 7 mm per ctmaal behoren,
Het blijkt da.n dat het bedrijf van Ba^kker en vrij zeker ook da.t va.n
Vos bij henadering voldoende zijn ontwanfcerd.
Op grond van de gegevens in de tweede en zesde kolom zou men
echter - in omgekeerde richting redenerend - kunnen stellen dat de
door Braams en Butijn genoenide ontwateringseison te zwa.ar zijn. Voora.l
de gegevens van de bedrijven van Noordermeer. Vrijland en Versprille
en van het fruitteeltdemonstratiebedrijf zouden hierop wijzen. V/el
dieiit echter te worden opgemerktj dat de ontw'ateringstoestanden van
de bedrijven van Noordermeer en Vrijland en van het fruj.tteeltdemonstratiebedriji niet optimaal zijn; de opbrengsten kunnen daarentegen
als goed worden gekarakteriseerd. V/ellicht moet meer aandacht worden
besteed a.an de ook door Braams en Butijn goconstateerde geringere
gevoeligheid van de boomwortels voor hogere grondwatersta.nden geduronde de maanden deceinber tot en met februari^ zoda,t de vereiste grondwa.terstand bij een afvoer van 7 Eim per otmaal op een w'a,t hoger niveau
kan worden gesteld dan

70 cm beneden maa,iveld.

Braams en Butijn merken in hun artikel op dat de ontwatering in
maartj wfanneer de wortels reeds actief gaan worden, in elk geval goed
moet zijn. Het zal dan ook noodzc-kolijk zijn bij hot opstellen van
definitievG ontwateringsnormen voor de fruitteelt na te gaan of bij
die eisen de ontwa,teringstoestand in maart niets to wensen overlo^avt.
Let men op de cijfers in de tw'eede en .achtste kolom en houdt men rckening met de bodemkundige eis voor fruittocltgronden va.n oen doorwortelbaa.r proficl van ten rainste 80 cm dikte, dan lijkt het gewenst dat het
grondwater niet va,a„k boven de 80 cm beneden ms.aiveld stijgt. Een dergclijke eis zal in verba,nd met het feit, dat de e.fvoeren in maa,rt over
het a,lgemeen niet zo groot zijn, ook bij de hierboven genoemde minder
zware ontv/ateringsnormen nog wel opgaan. lTitera„ard

spelen bij dit

11

hele probleem de grondsoort en de structuur van de ondergrond een belangrijke rol.
Hat opnemen van de zoncrgrondwaterstanden in label 1 is voorname
lijk bedoold om de aandacht te vestigen op het belang hiervan in een
algemeno beschouv/ing over de ontv/ateringstoestand, Het kan nl. best
voorkomen dat de wintertoestand voldoet aan de gestelde normen, maar
dat de v?ortels zich in de zoner ten govolge van een voor die periode
te hoge grondwaterstand (b.v. door kwel)nict ongehinderd kunnen ontv/ikkelen-o Op de onderzochto bedrijven, uitgezonderd het bedrijf vc.n
Visser en het fruitteeltdemonstra-tiebedrijf,

staat het grondwater in

de zomor voldoende diep,

Samenvatting
Van een aantal fruitteeltbedrijven is gedurende de periode van
februari 1958 tot april 1959 het verloop van de grondwaterstand vervolgd.
De result.aten die op deze bedrijven zijn beha,ald, doen vermoeden
dat de ontwateringseisen, die Braams en Butijn voor de fruitteelt heb
ben opgesteld, iets aan de zwa,re kant zijn.
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