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Samenvatting (Summary in Dutch) 
 
Bodemvocht regime en evapotranspiratie aan de rand van de 
Botswaanse Kalahari, in het bijzonder met betrekking tot diep 
wortelende vegetatie 
 
Het grootste deel van de Botswaanse Kalahari kan gekarakteriseerd 
worden als een tamelijk vlakke savanne met een dichte gras- en 
struikvegetatie en wisselende concentraties aan bomen. De 
ondergrond bestaat vrijwel geheel uit een pakket matig fijne eolische 
en fluviatiele zanden van Tertiaire tot recente ouderdom, waarvan de 
dikte toeneemt van ca. 10 meter aan de randen tot meer dan 100 m 
in het centrum van het gebied. Het Kalahari zand ligt op de Karoo 
afzettingen, die voornamelijk bestaan uit zandsteen, basalt en 
schalies van Paleozoïsche tot Mesozoïsche ouderdom. De Karoo 
gesteenten vormen de voornaamste watervoerende laag; de Kalahari 
zanden bevatten nagenoeg geen verzadigd grondwater, afgezien van 
lokale grondwatervoorkomens rond grote pannen (depressies). 
Oppervlakte afstroming uit de Kalahari ontbreekt, en het grondwater 
in dit afgesloten grondwaterbekken draineert naar het topografisch 
laagste gebied, de Makgadikgadi zoutpannen. 
 
De jaarlijkse neerslag varieert van gemiddeld 450 mm aan de 
oostelijke begrenzing van de Kalahari tot 350 mm in het centrum. 
Lagere hoeveelheden van ca. 250 mm worden gevonden in het 
uiterste zuidwesten, dat een woestijn-karakter heeft, terwijl naar het 
uiterste noordoosten de regenval toeneemt tot 650 mm /jaar. De 
neerslag valt gedurende de hete zomerperiode en is geconcentreerd 
in kort durende perioden met convectieve buien van enkele tientallen 
millimeters. Vrijwel alle neerslag die niet direct verdampt, infiltreert in 
de goed doorlatende zanden en wordt tijdelijk opgeslagen in de 
bovenste 4 m van het profiel, dat min of meer samenvalt met de 
dichte wortelzone van de grassen en lage struiken. Van daaruit wordt 
het meeste water vervolgens door evapotranspiratie via de vegetatie 
weer aan de atmosfeer afgegeven, terwijl een klein deel infiltreert 
naar de diepere ondergrond.  
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Tot aan het einde van de 20e eeuw is er discussie geweest over de 
vraag of het grondwater onder de Kalahari, dat zich tussen de 20 en 
100 m diepte bevindt, al dan niet onder de huidige klimatologische 
omstandigheden wordt aangevuld, en zo ja, in welke mate (De Vries 
and Von Hoyer, 1988). In de jaren negentig van de vorige eeuw is 
daarom door de Botswaanse Geologische Dienst en de Amsterdamse 
Vrije Universiteit een uitgebreid onderzoek gedaan in het oostelijk 
deel van de Kalahari naar de grootte van de aanvulling van het 
grondwater. De conclusie hiervan was dat de grondwatervoeding in 
orde van grootte varieert van ca. 10 mm/jaar aan de rand van de 
Kalahari tot 1 mm/jaar in het centrum (De Vries et al., 2000). De 
vraag rees echter, wat gebeurt er verder met dit water dat zich op 
grote diepte ( > 20 m) bevindt, aangezien de gemiddelde grondwater 
afvoer uit de Kalahari minder dan 1 mm/jaar lijkt te bedragen. Als 
hypothese is toen geopperd dat mogelijk een deel van het 
infiltrerende regenwater, dat vanuit de wortelzone naar beneden 
percoleert, uiteindelijk op grotere diepten door diep wortelende 
bomen (zoals acacia soorten) als bodemvocht en/of grondwater zou 
worden onttrokken. 
 
In dit proefschrift wordt het watergebruik (transpiratie) van deze 
bomen, en hun rol in de bodemvocht en grondwaterbewegingen, 
nader onderzocht in een gebied van 2690 km2 in het oostelijk deel 
van de Kalahari, ten westen van de plaats Serowe. De 
grondwaterdiepte neemt in dit gebied toe van 8 m beneden maaiveld 
aan de rand, tot meer dan 70 m naar het westen. De gemiddelde 
jaarlijkse neerslag over de periode 1925-2004 bedroeg 437 mm. De 
gemiddelde potentiële verdamping werd bij eerder klimatologisch 
onderzoek bepaald op 1350-1450 mm/jaar. 
 
De worteldiepte van 19 verschillende bomen werd onderzocht door 
via 19 boorgaten, die in de nabijheid van deze bomen waren geboord, 
lithiumchloride als tracer (merkstof) in de ondergrond te brengen. Dit 
gebeurde op diepten tussen 8 m en 70 m, afhankelijk van de locale 
diepte van de grondwaterspiegel. Binnen enkele dagen bleek de 
tracer terug te vinden in de takken en bladeren van de onderzochte 
bomen. Hiermee was ondubbelzinnig aangetoond dat deze bomen 
inderdaad tot de betreffende diepten kunnen wortelen (dat wil zeggen 
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soms tot meer dan 70 m) en van daaruit water kunnen onttrekken 
(Hoofdstuk 5).  
 
Met sapstroommetingen, die gedurende 2 jaar zijn uitgevoerd, werd 
het watergebruik in 41 bomen van negen verschillende species 
bepaald (Hoofdstuk 4). De metingen vonden plaats op zeven 
verschillende experimentele (natuurlijke) proefvelden, waarna de 
uitkomsten werden geëxtrapoleerd over een gebied van 30 x 30 m 
rond deze velden. Dit leverde een jaarlijkse bijdrage door de 
gezamenlijke bomen aan de verdamping, die varieerde van 3 mm tot 
71 mm tussen de proefgebieden onderling. Het gemiddelde over de 
zeven gebieden bedroeg 18 mm/jaar. Aangezien de totale 
verdamping niet veel minder kan zijn dan de totale regenval, 
betekent dit dus dat de bijdrage van de bomen aan het totale 
watergebruik van de vegetatie in het onderzochte gebied in orde van 
grootte varieert van 1-20%.  
 
Om een indruk te krijgen van de diepten vanwaar uit het water aan 
de ondergrond door de bomen wordt onttrokken, werd voor zes 
bomen, op vier velden, de relatieve concentraties aan de natuurlijke 
isotopen 18O en 2H in het xyleem-water bepaald. Daarnaast werd in 
de ondergrond, nabij deze bomen, de concentraties van genoemde 
isotopen in het bodemvocht en het grondwater onderzocht. Hieruit 
bleek dat het grootste deel van het door de bomen onttrokken water 
afkomstig is van diepten van meer dan 4 m, dus van dieper dan de 
wortelzone van de grassen en struiken (Hoofdstuk 6). 
 
Neerslag, potentiële en werkelijke verdamping werden bepaald voor 
de jaren 2002, 2003 en 2004 op 11 velden met behulp van zelf 
registrerende instrumenten in meetmasten en ter beschikking 
staande faciliteiten voor automatische opslag en bewerking van 
informatie. Het doel van dit onderzoek was de variabiliteit van 
neerslag en verdamping in ruimte en tijd te analyseren.  
 
Analyse van de neerslaggegevens laat zien dat, voor onderlinge 
afstanden tot 10 km, de correlatie coëfficiënt tussen de dagelijkse 
neerslaghoeveelheden hoger is dan 0.8. Voor afstanden van meer dan 
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20 km neemt deze correlatie coëfficiënt af tot 0.6 (en soms minder), 
(Hoofdstuk 2). 
 
De potentiële verdamping (PET) is bepaald via de Penman-Monteith 
methode, terwijl de werkelijke (of actuele) verdamping (AET) is 
gemeten via de ‘Bowen ratio surface energy balance’ methode en de 
‘Temperature profile surface energy balance’ methode. De resultaten 
lieten een variatie in PET van 0.1 – 6.1 mm/dag zien, terwijl AET een 
variatie te zien gaf van 0.1 – 3.5 mm/dag. De variaties betreffen 
vooral een fluctuatie in de tijd; regionaal bleek het gebied tamelijk 
homogeen. De berekende jaarsom van de werkelijke verdamping 
(AET) volgens deze methoden overschreed de totale neerslag. De 
conclusie is dan ook dat de metingen een overschatting van de totale 
verdamping hebben opgeleverd (Hoofdstuk 3).  
 
Voorts is met behulp van de stijging van de grondwaterstand na 
regenperioden, een schatting gemaakt van de grondwateraanvulling. 
Daarnaast is de infiltratie van het regenwater in de ondergrond 
beneden de wortelzone gemodelleerd via het 1-dimensionale 
infiltratiemodel EARTH. Dit model is gebaseerd op de neerslag, 
verdamping en grondwaterstandsfluctuaties, waarbij de resultaten 
van de sapstroommetingen werden gebruikt voor calibratie 
(Hoofdstuk 7). Deze berekeningen, die slechts betrekking hebben op 
een periode van 3 jaar, en op slechts enkele locaties zijn uitgevoerd, 
leverden een orde van grootte van 15 mm/jaar voor de 
grondwateraanvulling. Wordt hiervan de grondwateronttrekking door 
de diep wortelende bomen afgetrokken, dan verkrijgt men de netto 
grondwatervoeding. Er van uitgaande dat gemiddeld over langere tijd 
een evenwicht heerst tussen netto grondwateraanvoer en 
grondwaterafvoer, dan is de netto grondwateraanvulling gelijk aan de 
gemiddelde regionale grondwaterafstroming. Deze regionale 
grondwaterafstroming werd in het onderzochte gebied, op basis van 
de gemiddelde horizontale doorlaatcapaciteit van de watervoerende 
laag en de hydraulische gradiënt, geschat op een orde van grootte 
van enkele millimeters per jaar. 
 
Conclusie: De bomen in de Kalahari kunnen met hun wortels het 
grondwater volgen tot diepten van meer dan 70 m. De bijdrage van 
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deze bomen aan de totale evapotranspiratie van de savanne 
vegetatie bedraagt in orde van grootte 15 tot 20 mm per jaar. Deze 
totale evapotranspiratie kan bij afwezigheid van oppervlakteafvoer, 
slechts weinig lager zijn dan de totale regenval. Het feit dat de diepe 
wateronttrekking door de bomen in dezelfde orde van grootte ligt als 
de berekende diepe percolatie van het neerslagwater, verklaart de 
geringe netto voeding en afstroming van het grondwater. Verder wijst 
de betrekkelijk geringe transpiratie (watergebruik) door de bomen, en 
het feit dat dit water voornamelijk van grotere diepten afkomstig is, 
op een dominante positie van de lagere vegetatie in de competitie 
voor het gebruik van het beschikbare water.  
 


