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Het is nog niet mogelijk een betrouwbare diagnose te stellen omtrent het storend
karakter van bepaaldelagenin een bodemprofiel.
II
In devormvangedetailleerde hoogtekaarten isveelongebruikt studiemateriaalbeschikbaar, waarmedeeeninzicht kan worden verkregen in verschillende reliefvormen
en in de cultuurtechnische problemen die daarmede samenhangen.
Ill
Het effect van egalisatie op kwaliteit enproduktievan grasland istweeledig; naast
een direct effect als gevolg van gewijzigde bodemgesteldheid en waterhuishouding
treedt ook eenindirect effect opalsgevolgvan gewijzigde bedrijfsvoering.
Ditindirecte effect kan groter zijn dan het directe effect.
IV
Plaatselijke egalisatie is te verkiezen boven algehele egalisatie, omdat met eerstgenoemde methode uiteenlopende landbouwkundige doelstellingen beter en goedkoper kunnen worden gerealiseerd.

Bij het ontwerpen van een ontwateringssysteem door middel van sloten doet zich
in vele gebieden de moeilijkheid voor, dat nog weinig inzicht bestaat in de hydrologische functie van sloten. Met name is het slootwandeffect nog onvoldoende doorgrond.
VI
Ieder cultuurtechnisch project is altijd een keuze uit zeer veel mogelijkheden. De
juiste keuzeisvoor ieder project eeningewikkeld technisch en economisch probleem.
Vaak zal men dit probleem slechts met behulp van alternatieve plannenkunnen
oplossen.
VII
Administratieve ruilverkaveling kan in Nederland slechts op kleine schaal worden
toegepast als gevolg van de bijzonder gevarieerde en gecompliceerde topografische,
bodemkundige en waterhuishoudkundige structuur van ons land.

VIII
De procedure van de taxatie van grondwaarden in ruilverkavelingen biedt ruimschoots gelegenheid voor detoepassing van resultaten van bodemkundig onderzoek.
EDELMAN, C. H. e.a., Een bodemkartering van de Bommelerwaard boven de
Meidijk. Versl. Landbouwk.Onderz.56. 18(1950) 5.

IX
Graslandvegetatiekartering kan op korte termijn kennis verschaffen omtrent de
waterhuishouding van degrond, welke kennis met bodemkartering ofhydrologische
kartering niet te verkrijgen is.

De instelling in 1938 van grondreservaten voor de Dajakse bevolking in Z.O.Borneo berustte op een onvoldoende bestudering en daardoor onjuiste beoordeling
van de ingewikkelde agrarische problematiek in dit gebied. Deze maatregel heeft
daardoor ooknietkunnenleidentot debeoogdeverbeteringvanhet grondgebruik.
HAGA,B.J.,Dajak-politiek in deZuider-enOosterafdeling van Borneo. Kol.
Tijdschrift 30,2 (1941) 119.

XI
Het kapitaal dat in Nederland voor ontginning en verbetering van landbouwgronden is en wordt geinvesteerd, is voor een groot gedeelte onderhevig aan technische of economische slijtage. In verband met de hieruit voortvloeiende noodzaak
vanhernieuwdeinvesteringen, dient opdit kapitaal teworden afgeschreven.
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1.DOELSTELLING EN OPZET VANHET ONDERZOEK
1.1. INLEIDING

Het meestspectaculairegedeeltevanhetincultuur brengen vangronden inNederland wordt gevormd door het gecompliceerde afwateringssysteem, bestaande uit
boezemwateren, dijken, kaden, molens, gemalen, wateringen, sloten en greppels.
Het resultaat vandemoeizamearbeid vanverbetering vandegrond zelf, doorbezanding, bekleiing, afgraving, diepe grondbewerking, egalisatie e.d., spreekt minder
tot deverbeelding.Tochheeft deland-entuinbouwinNederland reedsvanoudsveel
kapitaal enarbeid ge'investeerdindeverbetering vandegrond, enookthans worden
voor ditdoel nogjaarlijks enige tientallen miljoenen guldens besteed.
De praktijk vandeze grondverbetering berust grotendeels opempirie.Anders dan
bij verschillende andere vormen van cultuurtechniek, zijn van de grondverbetering
dewetenschappelijke grondslagen, delandbouwkundige betekenis, detechniek ende
economie nogweinig systematisch onderzocht.
Er bestaat eenzekere disharmonie tussen de omvangrijke en kostbare praktische
toepassingen vandegrondverbetering enerzijds enhetnogweinigontwikkeldewetenschappelijk onderzoek anderzijds.
Dezestudieisdanookontstaanuitdebehoefte aaneenlandbouwkundige toetsing
van de bestaande grondverbeteringstechniek en aan een nadere uitwerking van de
ontwerptechniek voor grondverbeteringsprojecten.
1.2. ENIGE OPMERKINGEN OVER DE AARD VAN HET GRONDVERBETERINGSONDERZOEK

Doordat verschillende vormen van grondverbetering met uiteenlopende doelstellingen onder de meest gevarieerde omstandigheden van topografie, bodem, klimaat
en grondgebruik kunnen worden toegepast, omvat het grondverbeteringsonderzoek
eenzeer uitgebreid terrein.
Er doen zich bovendien vele problemen voor, die enigszins geschematiseerd als
volgtkunnen worden gegroepeerd:
a. Problemen rondom bodemrelief en bodemprofiel,
b. Problemen rondom delandbouwkundige betekenis van grondverbetering,
c. Problemen rondom deontwerp- en uitvoeringstechniek.
Ada. Het onderzoek moet zich richten op de gebreken in bodemrelief en bodemprofiel enopdewijzigingen diehierin door grondverbeteringen kunnen wordenaangebracht. Hetonderzoek heeft zichtot dusverre inhetbijzonder bezig gehoudenmet
een bodemfysische beschrijving vande ondergrond envandewijzigingen, diehierin
door grondverbetering kunnen worden teweeggebracht.
Veleonderzoekingen ophetgebiedvandegrondverbetering zijn uitgevoerd zonder
dat het relief, hetbodemprofiel endevruchtbaarheidstoestand beschreven zijn.Ook
omtrent hetklimaat ontbreekt vaak iedere informatie. Deinterpretatie entoepassing
van deresultaten vandergelijke onderzoekingen worden daardoorbemoeilijktofonmogelijk gemaakt.

Uitgangspunt voor ieder grondverbeteringsonderzoek dient te zijn, een beschrijving en eenkartering van het bodemrelief en het bodemprofiel waarop het onderzoek
betrekking heeft.
Ad b. De toepassing van grondverbetering vloeit enerzijds voort uit bepaalde eisen
die samenhangen met de exploitatie van de grond, en anderzijds uit bepaalde gebreken in bodemrelief of bodemprofiel. Het onderzoek moet zich richten op de eisen
dieonder bepaalde omstandighedenvan bodem, klimaat en grondgebruik aan bodemrelief of bodemprofiel moeten worden gesteld. Voorts zal het onderzoek zich moeten
concentreren op de beschrijving en de meting van het effect, dat grondverbetering kan
uitoefenen op de produktie, op de produktiekosten en op andere factoren, die bepalend zijn voor de gebruikswaarde van de grond.
De resultaten van dergelijke onderzoekingen leveren dan weer een uitgangspunt
voor bedrijfseconomische berekeningen, dienodigzijn voor eenramingvan dein geld
uitgedrukte netto-baten, die met grondverbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
Tot dusverre heeft het meeste onderzoek zich beperkt tot een meting van de brutomeeropbrengst van gewassen.
Ad c. Bij het ontwerpen van grondverbeteringsprojecten moet concreet vastgesteld
worden waar en wat er verbeterd moet worden en hoe dit moet geschieden. Het onderzoek zal zich hier vooral moeten richten op de economische verantwoorde toepassing van grondverbetering waarbij voor concrete projecten een afweging moet
plaatsvinden tussen baten en kosten.
De baten werden hierboven reeds ter sprake gebracht, de kosten van grondverbeteringhangen nauw samenmetde opzet van het plan, met de keuze van machines
en werktuigen en met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder deze worden gebruikt. Voorts hangen de kosten nauw samen met de mogelijkheden om grondverbeteringen uit te voeren in combinatie met andere cultuurtechnische werken.
Uit het voorgaande blijkt, dat er rondom grondverbeteringsvraagstukken een uitgebreide problematiek bestaat.
Dit onderzoek beperkt zich tot enkele van de hierboven aangeduide problemen,
welke bestudeerd zullen worden voor een bepaalde vorm van grondverbetering.
1.3. D E KEUZE VAN HET STUDIEOBJECT

Als studieobject voor dit onderzoek is gekozen: de egalisatie vangrasland op lage
zandgronden inde Gelderse Vallei.
Theoretisch is dit studieobject interessant door het ontbreken van elk onderzoek
op het gebied van egalisatie van zandgronden en voorts doordat ook het grasland
nog zelden bij het grondverbeteringsonderzoek werd betrokken.
Praktisch is dit studieobject eveneens aantrekkelijk, omdat een verdere ontwikkeling van de ontwerptechniek voor egalisatieprojecten niet goed mogelijk is, zolang
een formulering van de wetenschappelijke grondslagen van deze egalisatie ontbreekt.

Voorts heeft deze studie praktische betekenis omdat enerzijds reedsvele egalisaties
oplagezandgrondenzijnuitgevoerd,terwijlanderzijds delagezandgronden inNederland eengrote oppervlaktebeslaan,overwegend alsgrasland ingebruikzijn enopeen
aantal plaatsen nogvoor egalisatiein aanmerking komen.In totaal komen in Nederlandruim400000halagezandgronden voor. Eenblik opdebodemkaartvan Nederland (EDELMAN, 1950)toont, dat de Gelderse Vallei een groot aaneengesloten gebied
van lage zandgronden is.
Doorslaggevend voor dekeuzevan dit studieobject was,dat in dejaren na 1950in
de Gelderse Vallei door verschillende instituten in nauwe onderlinge samenwerking
landbouwkundig onderzoek werd uitgevoerd.
Het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. verrichtte in dit gebied in dejaren 1951 t/m 1953 een bodemvruchtbaarheidsonderzoek, het Centraal
InstituutvoorLandbouwkundigOnderzoekbestudeerdeeenaantalgraslandproblemen,
terwijl door de Stichting voor Bodemkartering een bodemkarteringwerd uitgevoerd.
Er kon dusverwacht worden, dat in de GelderseValleibetrouwbare kwantitatieve
gegevensterbeschikkingzoudenkomen omtrentdesamenhangtussen bodemgesteldheid, waterhuishouding, vruchtbaarheidstoestand en graslandproduktie. Daarom is
dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid om in samenwerking met bovengenoemde instituten een studie te maken van de grondverbetering in de Gelderse
Vallei.
1.4. DOELSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Dedoelstellingvanditonderzoekisdebestuderingvaneenaantal cultuurtechnische
enlandbouwkundige aspecten van de egalisatie op lage zandgronden.
Allereerst wordt daarbij een onderzoek ingesteld naar de cultuurtechnische kenmerken van het bodemrelief, vervolgens wordt de landbouwkundige betekenis van
egalisatie bestudeerd, waarna ten slotte op grond van de verkregen inzichten een
ontwerptechniek wordt ontwikkeld.
Als uitgangspunt voor dit onderzoek wordt eerst een beschrijving gegeven van de
bodemgesteldheid endegraslandvegetatieindeGelderseValleialsmedevan depraktijk van degrondverbetering in dit gebied.
Het onderzoek wordt voorafgegaan door een beschouwing over de ontwikkeling
van de grondverbetering in Nederland en door een overzicht van de literatuur over
de landbouwkundige betekenis van enkele vormen van' grondverbetering.
Hieronder volgt een korte omschrijving per hoofdstuk van de behandelde onderwerpen, waaruit deaard van het onderzoek kan blijken.
Ontwikkeling van degrondverbetering inNederland(hoofdstuk 2)
De ontwikkeling van de praktijk van de grondverbetering heeft er in ons land toe
geleid, dat thans op grote schaal wordt toegepast een combinatie van twee of meer
vormen van grondverbetering die elders geen of hoogstens afzonderlijk toepassing
vinden. Het betreft hier de combinatie van enerzijds verschillende vormen van profielverbetering metanderzijds egalisatievandeondergrond. Dezeontwikkeling wordt
in dit hoofdstuk aan een beschouwing onderworpen.

Literatuuroverde landbouwkundige betekenisvan grondverbetering (hoofdstuk 3)
Ookdegrondverbetering oplagezandgronden bestaat in depraktijk uit eencombinatie van egalisatie enhet losmaken van de ondergrond.
De egalisatie is nog zelden het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. ger
weest. Het effect van het losmaken van de ondergrond is daarentegen wel intensief
onderzocht. In de literatuur is nagegaan wat er thans bekend is over de landbouwkundige betekenis van deze beide vormen van grondverbetering.
Bodemrelief, bodemprofiel engraslandvegetatie inde Gelderse Vallei (hoofdstuk 4)
Een beschrijving wordt gegeven van de topografie, de bodemgesteldheid en de
graslandvegetatie in deGelderseVallei,voorzover dezevoor hetteverrichten onderzoek van belang zijn. Doordat in dit gebied reeds veel onderzoek was verricht, kon
deze beschrijving grotendeels worden samengesteld aan de hand van literatuurgegevens.
Aangezien iedere egalisatie een ingreep isin het bodemrelief, is speciale aandacht
geschonken aan de samenhang tussen bodemrelief, bodemgesteldheid, waterhuishouding en graslandvegetatie.
Deuitvoering vangrondverbeteringen indeGelderse Vallei(hoofdstuk 5)
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de praktijk van de grondverbetering in de
Gelderse Vallei, werd een analyse gemaakt van de plannen en begrotingen van een
grootaantalegalisatie-objecten, dieindeperiode 1944t/m 1953inditgebiedzijn uitgevoerd.Inhetbijzonder zijn daarbijgegevensverzameld overdeomvang,dekosten,
de doelstelling en de techniek van deuitvoering van deze egalisaties.
De cultuurtechnische meting van hetdekzandrelief(hoofdstuk 6)
Egalisatiebrengt wijzigingin hetbodemrelief.Daaromis eenbeschrijving gegeven
van het bodemrelief, waarbij dit relief wordt getypeerd door een aantal eigenschappen die cultuurtechnisch vanbetekeniszijn, zoalsterreinhellingen, hoogteverschillen
engrondverzet, noodzakehjk voor deegalisatievan dezehoogteverschillen. Vooreen
dergelijke kwantitatieve cultuurtechnische beschrijving van het relief, die men kortheidshalve „hypsografie" kan noemen,werd eenmethode ontwikkeld.
Hetlandbouwkundig effect van deuitgevoerde egalisaties indeGelderse Vallei (hoofdstuk7)
Bij de bestudering van het landbouwkundig effect van egalisatie is allereerst uitgegaanvaneentheoretischeanalysevanheteffect opdebruto-opbrengstvan het grasland,waarbijgebruikgemaaktisvandebestaandekennisomtrenthetverband tussen
bodemrelief,grondwaterstahd enbruto-opbrengst vanhet grasland.
Naast dezetheoretische benaderingzijn experimentelegegevensverzameld vaneen
aantal Wel-enniet-geegaliseerde praktijkpercelen.
Ten slotteisook gebruik gemaakt van praktische ervaringen door middelvan een
enquete onder een aantal gebruikers van geegaliseerde graslandpercelen.

Deze drie wijzen van benadering van het probleem geven gezamenlijk een beeld
van het zeer gecompliceerdekarakter van hetlandbouwkundig effect envan decomponenten, waaruit dit is samengesteld.
Grondslagen van deontwerptechniek voorgrondverbeteringsplannen (hoofdstuk 8)
Debestaande enbij ditonderzoekverkregen praktische entheoretische kennis omtrent egalisatiemoetzijn toepassingvindenviahet ontwerpen enuitvoeren van egalisaties. Langs theoretische wegwerden een aantal grondslagen voor de ontwerptechniek van egalisaties geformuleerd. Daarbij is getracht, rekening houdende met
baten en lasten, aan te geven welke „landbouwtechnische minumumeisen" en „cultuurtechnischenormen" ten grondslag moetenliggen aan egalisatieprojecten oplage
zandgronden.
Voortsiseenonderzoekingesteldnaar demeestdoelmatigemethodevanegalisatie,
waarbij de methode van „algehele egalisatie" is vergeleken met de methode van
„plaatselijkeegalisatie".IndeGelderseValleiwerdindepraktijk zonderuitzondering
de methode van algehele egalisatie toegepast en ook elders is dit nog de meest toegepastemethode.
Het principe van demethodevanalgehele egalisatie is dat een bepaald omgrensd object geheel tot
eenplat vlakgeegaliseerdwordt. Dit vlakkanhorizontaal ofhellend zijn.
Er wordt doorgaans geegaliseerd met gesloten grondbalans, hetgeen betekent, dat geen grond van
buitenhet objectwordt aangevoerd ofbuiten het objectwordt afgevoerd.
Daardoor ismenbij dezemethodenavaststellingvan debegrenzingvan het object nietmeervrij in
dekeuzevandehoogteliggingvanhet nieuwemaaiveld.
Alle terreingedeelten worden in het object opgenomen, ook die gedeelten die slechts weinig in
hoogteligging veranderen. Aangezien onder Nederlandse omstandigheden met'ondergrond wordt geegaliseerd, wordt bij deze methode de bovengrond over de gehele oppervlakte van het object teruggezet.

Gedurende de laatstejaren en in het bijzonder in ruilverkavelingen wordt in toenemende mate ook „plaatselijke egalisatie" toegepast.
Dezeplaatselijke egalisatie kan omschreven worden als een methode van plaatselijke ophogingen
en afgravingen. In tegenstelling tot de algehele egalisatie bestaat bij plaatselijke egalisatiehet object
dus niet uit de egalisatie van een aaneengesloten terreingedeelte, maar uit een of meer afzonderlijke
terreingedeelten, dieworden opgehoogd en/of afgegraven tot eenniveau,in dekeuzewaarvan men in
beginsel vrij is.Hierbij kan eventueel grond worden ontleend aan of afgevoerd naar plaatsen, die op
zichzelf geen verband houden met het object, zodat bij dezemethode van egalisatie ook geen sprake
behoeft tezijn vaneengesloten grondbalans.
De bouwvoor wordt bij deze methode slechts teruggezet ter plaatse van de ophogingen en afgravingen.

Na vergelijking van deze twee methoden van egalisatie is ten slotte nagegaan,
welke samenhang er bestaat tussen de uitvoering van egalisaties en die van andere
cultuurtechnische werken, in het bijzonder de verbetering van de waterhuishouding
envan deverkaveling en ontsluiting.

ONTWIKKELING VAN DE G R O N D V E R B E T E R I N G
IN NEDERLAND
2.1. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP „GRONDVERBETERING"

De uitdrukking „grondverbetering" vraagt een nadere beschouwing, omdat hiermede verschillende begrippen worden aangeduid.
ENGELHARDT omschrijft in TEN RODENGATE MARISSEN (1949a) de grondverbetering
als „alle maatregelen en middelen die beogen het voortbrengend vermogen van de
grond duurzaam ofvoor eenreeksvanjaren te verbeteren" en rekent hiertoe dan „het
droogleggen, het inpolderen, het bevloeien, het ontginnen van veengronden en het
ontginnen van heidegronden".
STAF definieert in TEN RODENGATE MARISSEN(1949b) degrondverbetering als „elke
buitengewone besteding van kapitaal of arbeid, waardoor het voortbrengend vermogen van de grond duurzaam of voor een reeks van jaren wordt verhoogd en waarvan de kosten in de loop der jaren kunnen worden goedgemaakt".
Beide definities omvatten grotendeels datgene wat door HELLINGA (1954) wordt
gedefinieerd als „cultuurtechniek", namelijk „...de werken en de maatregelen, welke
blijvend, althans over een reeks vanjaren, de gebruikswaarde vande landbouwgrond
vergroten".
Nu het begrip „cultuurtechniek" algemeen in Nederland ingang heeft gevonden,
heeft het weinig zin en is het bovendien verwarrend, om aan het begrip grondverbetering" nog de ruime betekenis toe te kennen die men er vroeger aan gaf.
Daarom wordt in het navolgende het woord „grondverbetering" slechts gebruikt
in de meer beperkte betekenis van verzamelnaam voor al die cultuurtechnische werken, die rechtstreeks verband houden met de aard en de ligging van de grond, maar
die doorgaans met de meest uiteenlopende benamingen worden aangeduid, zoals
bijvoorbeeld bekleien, bezanden, diepdelven, diepploegen, diepspitten, egaliseren,
herontginnen, ondergronden, ophogen, rajolen, terrasseren, tweediepen, uitmijnen,
uitlagen, woelen, zakken enzovoort. Het is dan echter wel noodzakelijk het begrip
„grondverbetering" in deze beperkte betekenis duidelijk te omschrijven.
In aansluiting op de hierboven aangehaalde definitie van „cultuurtechniek" zou
deze omschrijving dan als volgt kunnen luiden: „De grondverbetering omvat die cultuurtechnische werken, welke direct zijngericht op wijziging vanhet bodemprofiel en/of
wijzigingvande hoogteligging vanhet maaiveld."
Met de hierboven gegeven definitie zijn de vele vormen van grondverbetering als
groep afgegrensd tegenover andere cultuurtechnische maatregelen. Om praktische en
theoretische redenen is het echter noodzakelijk ook binnen deze groep tot een meer
systematische classificatie te komen. Hiertoe kan het volgende schema dienen:
1. Grondverbetering gericht op wijziging van het bodemprofiel:
a. Breken van storende harde, vaste of ondoorlatende lagen;
b. Keren, verwisselen of vermengen van lagen;
c. Opbrengen of ontgraven van grond.

2. Grondverbetering gericht op wijziging van dehoogteligging van het maaiveld:
a. Terrassering;
b. Egalisatie met bovengrond;
c. Egalisatie met ondergrond.
3. Grondverbetering bestaande uit een combinatie van twee of meer der hiervoor
genoemde bewerkingen.
Grondverbetering gericht op wijziging van het bodemprofiel, met het doel de fysische en/of chemische eigenschappen hiervan te verbeteren, vormt in de landbouw
een betrekkelijk nieuwemaatregel dieeerst na 1900tot een toepassing van enige omvang is gekomen en dan nog in hoofdzaak in de Westerse landen.
Grondverbetering gericht op wijziging van dehoogteligging van het maaiveld, zoals terrassering en egalisatie, is van veel oudere datum en werd op een veel grotere
schaaltoegepast. Sindsprehistorische tijden moetenvoor dit doelintalrijke gebieden
op aarde grote hoeveelheden grond verplaatst zijn.
Mentreft inNederland verschillende vormenvan grondverbetering aan die gericht
zijn op verbetering van het bodemprofiel alsmede op het egaliseren met ondergrond.
Opmerkelijk is dat hier vooral plaatsvindt de combinatie van twee of meer vormen
van grondverbetering die elders geen of hoogstens afzonderlijk toepassing vinden.
Met nameisdethansinNederlandalgemeen gebruikelijke combinatie van enerzijds
verschillende vormen vanprofielverbetering met anderzijds de egalisatie vande ondergrond, vrijweluniekopde wereld.
Op de ontwikkeling van deze merkwaardige vortn van grondverbetering wdrdt in
het volgende nader ingegaan. Daartoe zal allereerst aandacht geschonken worden
aan enkele oudere vormen van grondverbetering.
2 . 2 . ENKELE OUDERE VORMEN VAN GRONDVERBETERING

Kenmerkend voor oudere grondverbeteringswerkenin Nederland isdat zij zonder
financiele steunvan de overheid tot stand kwamen en dat zij mede daardoor slechts
in diegebieden tot uitvoeringkwamen, waar, somsmin ofmeer toevallig, een aantal
bodemkundige, geografische en economische omstandigheden hiertoe de mogelijkheidgaven.Enkelevoorbeeldenvandezeouderevormenvangrondverbeteringvolgen
hieronder.
a. Deontginning van de dalgronden
De ontginning in Noord-Nederland van ruim 100000 ha dalgronden, uitgevoerd
in de laatste 300jaar, is een typisch voorbeeld. Het brandstofgebrek in Nederland,
de hieruit voortvloeiende afzetmogelijkheden voor turf, de noodzaak om voor de
droogleggingvanhetveengebied endeafvoer van deturf eensysteemvan kanalen en
wijken te graven, de grote hoeveelheden zand die hierdoor beschikbaar kwamen,
detoenemende behoefte aanlandbouwgronden, hetgezagdatvandestad Groningen
uitging en dat beoogde van meet af aan devervening mede dienstbaar te maken aan
de ontginning van landbouwgrond, al deze omstandigheden hebben ertoe geleid,

dat door een combinatievan spitten, egaliseren en bezanden op economische wijze
een grote oppervlakte landbouwgronden werd geschapen. Deze ingewikkelde combinatievanveleingrepen schiep echter velemogelijkheden voor het maken van fouten, welke later weer aanleiding gaven tot hernieuwde toepassing van grondverbeteringen.
b.Het opbrengen van terpaarde
Het opbrengen van terpaarde was een andere typisch Nederlandse vorm van
grondverbetering.
De terpen lagen overwegend op jonge kalkrijke zeekleigronden, waren doorgaans ook uit dit
materiaalopgebouwdenbovendientengevolgevandelangdurigebewoningveelalbijzonder rijk aan
fosfaten. Veleduizenden ha slechte gronden, in hoofdzaak in Groningen en Friesland, vooral graslanden op veen-, knip- en rodoorngronden, werden door het soms herhaaldelijk opbrengen van
terpaardeaanzienlijkverbeterd.Deopgebrachtehoeveelhedenvarieerdenvan 100-150m3/haper keer.

Het transportvan deze terpaarde was economisch slechts mogelijk doordat een
net van waterwegen ter beschikking stond; soms werden zelfs bepaalde terpen via
een speciaal gegraven kanaaltje op dit net aangesloten. Niettemin was de aankoop
en de exploitatie van terpen toch vaak een riskante onderneming en toen op het
einde van devorigeeeuwde kunstmest zijn intrede deed, vond deze typische vorm
van grondverbetering, mede doordat inmiddels de meest gunstig gelegen terpen
warenafgegraven, eeneinde.
c. Deafgraving van duinzandgronden
De afgraving van duinzandgronden in West-Nederland is een geheel ander voorbeeldvangrondverbetering.
Hetbetreft hiervannaturegrofkorrelige zandgronden dietehoogbovenhet grondwater lagen om
geschikttezijnvoorenigevormvanplantenteelt.DegrotevraagnaarzandinWest-Nederland, zowel
ten behoevevan dezichuitbreidende grote steden alsvoor ophoging en verbetering van laaggelegen
kleigronden, alsmededebehoefte aan goedetuinbouwgronden, hebben ertoe geleid, dat deze duinen
opgroteschaalwerden „afgezand".

Veleduizenden ha (VAN DER MEER (1952) vermeldt alleen reeds tussen Leiden en
Haarlem 4000 ha) werden door de afgraving tot nabij het grondwater omgezet in
„zanderijgronden", dieuitermategeschiktwarenvoor detuinbouw, speciaalvoorde
bloembollenteelt. Het transport was ook hier weer economisch mogelijk door vervoerperschip,inhoofdzaak overdeboezemwaterenvanDelfland enRijnland.
d. Debezanding van lage kleigronden
Deafgraving van duinzandgrond geschiedde eveneensten behoeve van bezanding
van laaggelegen kleigronden achter de duinstrook. Door ophoging en vermenging
metduinzand zijnvanlaaggelegen slechtekleigrondenuitstekendetuinbouwgronden
gemaakt.
DebodemkarteringvanVAN LIERE(1948)brachtin het Westland ruim 1000ha van
deze„opgevaren"gronden aan hetlicht.

De ophoging, varierend van 20-100 cm, bedroeg gemiddeld 50 cm. Voor dit grondverbeteringsobjectisduseengrondtransport vanongeveer 5miljoen m3uitgevoerd,gemiddeld overeenafstand van
enkele kilometers.

Ook hier heeft een samenloop van omstandigheden, beschikbaarheid van goede
grond op niet te grote afstand, mogelijkheden voor goedkoop transport te water en
een grote behoefte aan goede tuinbouwgronden, geleid tot een economisch uitvoerbaremethode vangrondverbetering, diemenvermoedelijk op slechtsweinigplaatsen
ter wereldzal aantreffen.
2.3. DE ONTGINNING VAN WOESTEZANDGRONDEN
EN DE BESTRIJDING VANWERKXOOSHEID

De meest omvangrijke toepassingvan grondverbetering in Nederland vond plaats
op de diluviale zandgronden. Omstreeks 1890begon het gebruik van kunstmest algemeen toepassing te vinden, waardoor de ontginning op grote schaal van onze
woeste zandgronden mogelijk werd.
Tezelfdertijd ontwikkelde zich ook de mechanische trekkracht, alsmede de constructie van talvan nieuwe grondbewerkingswerktuigen. Vooral voor demiddelhoge
en hoge zandgronden, dieverschillende gebreken in het bodemprofiel vertonen, was
dit van grote betekenis. Bij de ontginning werd dan ook in toenemende mate een
grondverbetering toegepast, die bestond uit het diep losmaken van de ondergrond,
al dan niet gecombineerd met wijzigingen in het bodemprofiel. Niet steeds is men
hierbij even gelukkiggeweest en teleurstellingenzijn niet uitgebleven.
Aan egalisatie werd aanvankelijk weinig gedaan, vaak beperkte deze zich tot het
afschuiven vanenigebovengrondvandehogerenaardelagereterreingedeelten.
Gedurende de eerste decennia van deze eeuwbegon zich op grond van praktische
ervaringen eencommunisopinio tevormenoverdemeest gewenstewijzevan grondverbetering, die bij de ontginning van onze zandgronden zou moeten worden toegepast. Deze kwam in hoofdzaak hierop neer, dat bepaalde wijzigingen indeprofielopbouwmoestenwordenuitgevoerdincombinatiemeteenegalisatievandeondergrond. In
het bekende podsolprofiel op de middelhoge en hoge zandgronden werd daarbij de
A2-laag (loodzand) verwisseld met de B-laag (koffiezand), terwijl de Al-laag (heideplag) hiertussen werd geplaatst. Op deze wijze werd tevens bereikt, dat een min of
meer verkitte B-laag werd gebroken. Tegelijkertijd werd het maaiveld geheel vlak
gelegd, waartoe echter niet de bovengrond maar de ondergrond van de hogere terreingedeelten verplaatst werd naar de lagere gedeelten.
Voor deze gecompliceerde manipulaties met grond bestonden destijds nog geen
werktuigen en mededoor devaak grillige afwis'seling in bodemgesteldheid was men
voor deze wijze van grondverbetering in dejaren na de eerste wereldoorlog aangewezen op uitvoeringin handkracht.
Het spitten en egaliseren in handkracht was echter ook toen reeds een kostbare
aangelegenheid, die doorgaans de financiele draagkracht van de particuliere ontginnersteboveriging.Dat dezeintensievevormvangrondverbetering in devolgende
decennia op zeer grote schaal zou worden toegepast, was in hoofdzaak het gevolg
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van de belangrijkefinancielebijdragen, die van overheidswege hierbij werden verleend.
Zoalsbekendevolueerdenna deeerstewereldoorlog de opvattingen omtrent werkloosheidsbestrijding van „steun" naar ,,werkverschaffing". En het waren vooral cultuurtechnische werken en dan
speciaal degrondverbeteringen, diebij dezewerkverschaffing een groterol gingen spelen, doordat zij
loonintensief warenenzichuitstekend leendenvoor arbeid door ongeschoolden.
In decrisisjaren na 1930kocht deregering danook nietalleenzelf grotecomplexen grond aan,orn
dezeinhandkrachttedoenontginnen,dochzijbevorderdedoorsubsidiesindearbeidslonenook sterk
departiculiere ontginningen.
In 1938/1939 werden ongeveer 20% van de uitgaven voor werkloosheidsbestrijding besteed voor
,,ontginning"en..herontginning".1UiteenoverzichtvanDE SOET(1954)kan menberekenen datinde
periode 1930-1954door deoverheidruim 1 miljard gulden isbesteed voor het scheppen van aanvullendewerkgelegenheid.Aannemende dat het hierboven genoemde percentage van 20 ook over deze
geheleperiodevantoepassingis(anderegegevensontbreken),dankanmenvoordeperiode1930-1954
becijferen, datviadewerkverschaffing doordeoverheidrond200miljoenguldenin grondverbeteringswerkenisge'investeerd,hetgeenruwgeschatovereenkomt met een oppervlakte van 100000ha.

Het is nu vooral op dit grote „werkverschaffingsproject" dat een typisch Nederlandse grondverbeteringstechniek tot ontwikkeling kwam. Deze techniek vindt zijn
oorsprong bij de ontginning van de woeste zandgronden, waarbij, zoals hierboven
reedswerduiteengezet,overdegehele oppervlakte van het terrein een vrij gecompliceerde verwisseling en vermenging van bepaalde lagen van het bodemprofiel plaatsvond, onder gelijktijdige algehele egalisatie van de ondergrond, waafdoor het maaiveld geheel vlak kwam te liggen.
Menkanwelstellen datin depraktijk altijd eenzekere waarde wordt gehecht aan
vlakkepercelen,aangoeddoorgespittepercelenen aan het behoud van een humeuze
bouwvoor.
Aan deze eisen kon de hierboven beschreven grondverbeteringstechniek ruimschoots voldoen.
Bijdebeoordeling van deze grondverbeteringstechniek zalmenaltijdin aanmerking
moetennemendateen concentratie van veel loonintensieve, dusrelatiefgoedkope, manwekenop een kleine oppervlakteuit een oogpunt van werkverschaffing uitermate
efficientis.
Daaromishetverklaarbaar, datindezesfeer vanwerkverschaffing weinig behoefte
bestaan heeft aan een scherpe landbouwkundige en economische toetsine van deze
grondverbeteringstechniek.
• Detoepassingopgroteschaalvandezegecompliceerde techniek heeft ertoe geleid,
dat een gehele generatie van toezichthoudend en uitvoerend personeel van overheid
en cultuurmaatschappijen hiermede vertrouwd is geraakt.
Hetisdanookevenzeerverklaarbaar, datdezegeperfectioneerde enkostbare vorm
van grondverbetering min of meer automatisch ook op andere gronden werd toegepast zonder dat menzichdaarbij altijd heeft afgevraagd of er over degehele oppervlakte van een object noodzaak bestond voor profielverbetering, voor egalisatie of
voor beide.
°
1

VolgensJaarverslag 1938/39vandeRijksdienst voor deWerkverruiming.
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2.4. GRONDVERBETERING ALSONDERDEEL VAN DE MODERNE CULTUURTECHNIEK

Inmiddels vertoont de cultuurtechniek in Nederland na 1945 een snelle evolutie
als gevolg van het regeringsbeleid en de daaruit voortvloeiende subsidising van cultuurtechnische werken. Enkele belangrijke aspecten van deze evolutie zijn:
a. Deverbredingvandedoelstellingenvandecultuurtechniek van „werkverschaffing"
tot „structurele verbetering van het platteland".
b. De onverminderde betekenis van cultuurtechnische werken voor de aanvullende
werkgelegenheid in tijden en in gebieden met werkloosheid.
c. De sterke toename van het totale investeringsvolume voor cultuurtechnische
werken, van ± 50miljoen gulden in 1947tot ± 200miljoen gulden in 1955.
d. De nog veel sterkere toename van het investeringsvolume voor ruilverkavelingsprojecten, van ± 10miljoen gulden in 1947tot ± 100miljoen gulden in 1956.
e. De ontwikkeling van de ruilverkaveling tot een „Integralmelioration".
f. Deontwikkelingvandegemechaniseerdeuitvoeringvancultuurtechnischewerken.
g. De ontwikkeling van „uitvoering in regie" naar „aanbesteding" van cultuurtechnische werken.
De hierboven summier weergegeven evolutie van de cultuurtechniek weerspiegelt
zich ook in deontwikkeling van de grondverbetering.
De toepassingvan grondverbetering bij de ontginning van woeste gronden maakt
geleidelijk plaats voor de „herontginning", dat is de toepassing van grondverbetering op cultuurgronden. De oorzaak hiervan ligt enerzijds in de sterke vermindering van de oppervlakte woeste grond, die voor ontginning beschikbaar is, en
anderzijds in de steeds toenemende eisen die door de ontwikkeling van de landbouw
aan onze cultuurgrond worden gesteld. Aanvankelijk beperkten zich de „herontginningen" grotendeels tot de zandgronden en de dalgronden. Thans worden echter
over geheel Nederland op gronden van de meest uiteenlopende bodemgesteldheid
dergelijke grondverbeteringswerken uitgevoerd.
Opmerkelijk isnu, dat daarbij doorgaans nog steeds dezelfde techniek wordt toegepast, diebij deontginningvan dewoestezandgronden tot ontwikkeling kwam, nl.
de combinatie van profielverbetering met een algehele egalisatie van het maaiveld,
waarbij geenbovengrond, maar ondergrond wordt verplaatst.
Een enander isook gebleken uit een analyse die op een steekproef was gebaseerd.
Het betrof hier de plannen en begrotingen van 1100willekeurig gekozen grondverbeteringsobjecten, verspreid over geheel Nederland en uitgevoerd in de periode
1948-1954 alsparticuliere objecten met subsidievan de Cultuurtechnische Dienst.
Uit deze analyse bleek, dat geen profielverbeteringen werden toegepast zonder
gelijktijdig ook het maaiveld te egaliseren. De hoeveelheid grondtransport voor
deze egalisaties varieerde van 800tot 1300m3/ha en bedroeg gemiddeld voor geheel
Nederland 1000 m3/ha. Dit zijn vrij omvangrijke egalisaties en de kosten van deze
vormvan grondverbetering zijn dan ook voor meer dan dehelft toe te schrijven aan
deze egalisatie, mede doordat zonder uitzondering bij egalisatie steeds de humeuze
bovengrond wordt teruggezet en de eigenlijke egalisatie met ondergrond plaatsvindt.
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Men kan uit het bovenstaande concluderen, dat de egalisatie met ondergrond een
integrerend deel van de Nederlandse grondverbeteringstechniek is geworden.
Overigens treft men in Nederland, op kleinere schaal, ook nog wel grondverbeteringswerkenaan,dieuitsluitendopprofielverbetering zijn gericht en waarbij dus niet
wordt geegaliseerd.
IndegrootsteomvangisdittypegrondverbeteringtoegepastindeNoordoostpolder,
alwaarvolgensVAN DERMOLEN(1954)overeenoppervlaktevan ± 8000hadeondergrondislosgemaaktenover ± 2600hadoormiddelvandiepploegeneenverwisseling
en/ofvermengingvanlagentot stand,isgebracht. In totaalisdus op ± 20%van de
oppervlakte van de Noordoostpolder profielverbetering toegepast.
OokindeWieringermeerpolderisopvrijgfoteschaalprofielverbetering toegepast.
Elders in Nederland werd na 1945 nogal eens geexperimenteerd met profielverbeteringen door middel van diepploegen, al of niet met overheidssubsidie. Tot een
toepassing van enige omvangis het echter, buiten deZuiderzeepolders, tot dusverre
niet gekomen.
Zeerbelangrijk voor degrondverbetering wasdeontwikkeling van de ruilverkaveling na 1945, die ertoe heeft geleid, dat de grondverbetering werd toegepast met
geheelnieuwedoelstellingen.
De ruilverkaveling immers beoogt binnen een raamwerk van nieuw aangelegde
ofverbeterdewegenenwaterlopen deversnipperde gronden teconcentreren tot grote
kavels. Deze concentratie kan ertoe leiden, dat binnen de nieuw gevormde kavels
groteverschillen in hoogteliggingen/of bodemgesteldheid optreden.
Voor een rationele bedrijfsvoering is het echter niet voldoende, dat versnipperde
grondentoteenkavelwordensamengevoegd;dezenieuwekavelmoetook machinaal
bewerkbaar zijn endegrondmoetvoldoende uniform zijn omin grotere eenheden te
worden geexploiteerd. Aan deze eisen kan slechts worden voldaan door in voorkomende gevallen grondverbetering toe te passen.
Een ander probleem in ruilverkavelingen is het veelvuldig optreden binnen een
ruilverkavelingsproject van goede en slechte gronden. Men kan dan welalleversnipperde gronden van eenbedrijf concentreren in een grotekavel op de goede gronden,
doch niet op de slechte gronden. Een sterke concentratie kan dan slechts bereikt
worden indien de slechte gronden worden verbeterd.
In beide gevallen wordt de grondverbetering in ruilverkavelingsverband primair
dienstbaar gemaakt aan een rationele inrichting van het land en daardoor aan een
rationele bedrijfsvoering. De grondverbetering ishiermede een onmisbaar onderdeel
geworden van die cultuurtechnische werken, die in ruilverkavelingsverband noodzakelijk zijn, om binnen het nieuwe raamwerk van wegen en waterlopen grote, uniforme,goedontwaterdeenmachinaalbewerkbarekavelstevormen.Mennoemtdeze
cultuurtechnische werken tezamen „kavelinrichting".
Dezekavelinrichting kan somsbeperkt blijven tot het dempen van enkele sloten en het opruimen
vaneenvervallen wegtrace.Bij draaiing van dekavelrichting in denieuwe indeling moet echter reeds
het gehele bestaande systeem van ontwatering worden vervangen door een nieuw ontwateringssysteem.
•

