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Voorwoord

De lysimeters van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in de duinen van 
Castricum hebben in de vorige eeuw grote bekendheid genoten, niet alleen omdat het zo’n 
omvangrijk onderzoek was met grote ’bakken’, maar de wetenschappelijke vraagstelling van 
de invloed van de begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond toen 
en ook nu nog in het centrum van de hydrologische belangstelling. Veel is er in het experiment 
van Castricum geinvesteerd, vooral in apparatuur en mankracht. Vooral in de periode 1941 tot 
1972 was niets teveel om zoveel als mogelijk te meten wat later van toepassing kon komen. 
En vergeet niet dat dit werd gedaan in een periode zonder zakrekenmachine of computer.
Door plichtsgetrouwe PWN waarnemers zijn van een bijzonder experiment van ongeëvenaarde 
omvang ontelbare metingen verricht en opgeschreven. 
In de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw kreeg de Universiteit van Groningen 
belangstelling voor de gegevens van Castricum om de kennis van de waterhuishouding van 
bossen verder uit te bouwen. Een kleine commissie werd ingesteld om de mogelijkheden van 
digitaliseren van de enorme hoeveelheid handgeschreven gegevens te onderzoeken. Het werd 
al spoedig duidelijk dat het een klus zou worden die de beschikbare middelen ver te boven 
ging. Immers het ging niet alleen om het digitaliseren van handgeschreven gegevens, maar
ook om een heel traject van dataprocessing dat tevens kwaliteitscontrole en datareductie 
inhield. Deze bewerkingen met in begrip van gewenste correcties van meetwaarden of aanvul-
ling van ontbrekende metingen is een noodzakelijke gang om reeksen van hoge kwaliteit voor 
onderzoek geschikt te maken. Hierbij dienen reeksen ook voortdurend te worden vergeleken 
met die van naburige stations. Bovendien dient dit werk te worden uitgevoerd door getrainde 
mensen waarbij fysische kennis van onderliggende processen niet mag ontbreken.
De waarnemers hadden ten tijde van de meetperiode ongecontroleerde maand en jaar-
sommen bepaald van neerslag en lysimeterafvoeren zodat men zich over de jaren heen een 
goed beeld kon vormen van de grootte van jaarlijkse verliezen aan interceptie en verdamping. 
Dit was lange tijd het enige resultaat, voor PWN voorlopig voldoende, van dit groots opge-
zette experiment. De dagelijkse metingen en van sommige variabelen termijn metingen bleven
onbereikbaar voor onderzoek met moderne rekenmachines, terwijl het vast stond dat deze 
reeksen een schat aan informatie van het gedrag van de waargenomen processen herbergt. 
Het is van grote waarde voor het wetenschappelijk en toegepast onderzoek in de hydrologie 
dat Piet van der Hoeven na zijn pensionering in de jaren negentig de archieven van Castricum 
ter hand heeft genomen. Het getuigt van groot doorzettingsvermogen dat hij in een periode 
van meer dan vijftien jaar onverschrokken doorwerkend niet alleen mooie schone reeksen voor 
computerverwerking heeft beschreven en beschikbaar gemaakt, maar er zelf ook kennis aan 
heeft ontfutseld dat hij in een aantal rapporten heeft neergelegd. Dat hij dit werk zeer serieus 
opnam blijkt wel uit de kwartaalverslagen aan PWN, waarin hij melding maakte van gedane
en voorgenomen werkzaamheden. 



Het werk van Piet van der Hoeven is een grote prestatie dat hij tot op zijn hoge leeftijd
met toewijding en veel enthousiasme heeft uitgevoerd. Met recht kan worden gezegd dat hij 
het lysimeterproject heeft gered en de metingen nog voor verschillende doeleinden, zoals
modeltoetsing, kunnen worden gebruikt.

In het jaar 2000 zijn de metingen beëindigd en de lysimeters in onbruik geraakt. In 2010
werden initiatieven ondernomen om het lysimeterstation te reanimeren. Op een speciaal
belegde bijeenkomst in april 2010 te Castricum heeft van der Hoeven de consequenties van
een mogelijke herstart gepresenteerd. Na afloop werd Piet van der Hoeven door Harry Rolf
van PWN uitvoerig bedankt voor zijn jarenlange werk aan de lysimeter metingen.
De meetreeksen en de rapporten, welke door Piet van der Hoeven zijn samengesteld,
zijn beschikbaar op de website www.climatexchange.nl/projects/verdamping.htm
onder ‘Lysimeters Castricum’.
Dit rapport is onderdeel van een serie rapporten met de titels:
 • Lysimeters Castricum – Meetproject en datafiles (Alterra - rapport 2053 - 1)
 • Lysimeters Castricum – Summary and datafiles (Alterra - rapport 2053 - 2)
 • Lysimeters Castricum – Eigenschappen van de invoer (Alterra - rapport 2053 - 3)
 • Beweging der wateren boven, op, in en onder de aarde (Alterra - rapport 2053 - 4)
 • Lysimeters Castricum – Waarnemingen neutronensonde (Alterra - rapport 2053 - 5)
 • Lysimeters Castricum – Waterbalans lysimeter-1 (Alterra - rapport 2053 - 6)

Wij hopen dat de gegevens en rapporten zoals die door Piet van der Hoeven zijn samengesteld 
veelvuldig gebruikt gaan worden in het onderzoek.

Piet Warmerdam, Eddy Moors en Jan Elbers

Wageningen, 2011
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