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V e r a n d e r i n g e n in de b o d e m v r u c h t b a a r h e i d tijdens de
vorming van tuinbouwgrond
Door uitbreiding van het areaal en verplaatsing van
bedrijven in de tuinbouw worden geregeld akkerbouw- en graslandpercelen voor de groenteteelt in
gebruik genomen.In depraktijk isgebleken dat deze
nieuwe gronden deeerstejaren na ingebruikneming
nog niet geheel geschikt zijn voor de intensieve
groenteteelt.Hetisdegewoontedeeerste5tot 10jaar
deze gronden intensief met organisch materiaal te
bemesten; giften van 100ton stalmest per ha en per
jaar zijn vrijnormaal. Ook aan depH wordt meestal
aandacht besteed en zo nodig wordt bijgekalkt. Bij
een dergelijke behandeling wordt na ongeveer 10
jaren een grond verkregen die redelijk geschikt is
voor deintensieve groenteteelt. Het zou een belangrijke stap vooruit zijn wanneer deze periode zou
kunnen worden bekort. Daarvoor zal men echter
eerst moeten weten welke voor de groei van de
planten belangrijke eigenschappen van de grond in
die periode onder invloed van de zware organische
enanderebemestingenveranderen.Hieroverisnamelijk zowel kwalitatief als kwantitatief nog te weinig
bekend, hoewel in de loop der jaren wel bepaalde
gedachten daarovernaarvorenzijn gebracht [2- 7].
Daarbij werden allerlei factoren genoemd, zoals
vocht- en luchthuishouding, bemestingstoestand,
structuurstabiliteit, warmtegeleidingsvermogen, hoeveelheid en aard van de organische stof, biologische
activiteit, diktevan dehumeuze laag en 'vroegheid'.
Om hierover nauwkeuriger gegevens te verkrijgen,
werdin 1959inhettuinbouwgebied rondom Drunen
(humusarme zandgrond) een oriënterend onderzoek
verricht. Hierbij werdenvan25percelen, dieeenver-

schillend aantaljaren voor deintensieve groenteteelt
werden gebruikt, verschillende chemische, fysische
en microbiologische eigenschappen bepaald. Deze
doorhetRijkstuinbouwconsulentschap voorBodemaangelegenheden uitgezochte percelen hadden een
zoveelmogelijk uniforme profielopbouw.
Invloed van de ouderdom op de chemische samenstelling
Overdeveranderingenindechemischesamenstelling
vandegrond diena ingebruikneming voor tuinbouw
zijn opgetreden, geeft tabel 1aanwijzingen. Daarin
zijn de gemiddelde waarden vermeld die bij akkerbouwpercelen enpercelen dieresp. 1-5, 6-10, 11-20
enmeerdan20jaar voorintensievetuinbouwwerden
gebruikt, zijn gevonden.
Uit deze cijfers krijgt men het volgende beeld:
Het gehalte aan organische stof neemt toe van ca.
2Jtot4%.
De pH vandegrondneemt gedurende de eerste 10
jaar met ongeveer een halve eenheid toe en blijft
daarna vrij constant op 5,2 à 5,4.
Hetfosfaatgehalte vertoont aanvankelijk een duidelijke stijging met toenemende ouderdom van de
tuinbouwgrond. Het P-getal stijgt van gemiddeld 2
in de oorspronkelijke toestand tot 12 à 14 na een
jaar of acht. P-ALneemt in dezeperiodetoe van40
totruim100enP-totaalvan0,13 totongeveer0,24%.
Dit vormt dus een duidelijke aanwijzing dat het in
water oplosbare fosfaat relatief sterker wordt verhoogd dan het totale gehalte aan het in de acetaat-
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Tabel 1. Chemische samenstelling van de laag 0-20 cm
Aantal jaren in gebruik als tuinbouwgrond
tussen haakjes :aantal percelen
0
(3)
Organischestofin % 2,5

1-5
(7)
3,1
5,0

6-10 11-20 >20
(5) (5) (5)
3,6
5,3

4,0
5,4

4,0

pH-KCl

4,7

P-totaal (%P 2 0 5 )

0,13 0,19 0,24 0,24 0,24

5,2

P-Al (mg P2O5/100 g
grond)
42
P-getal (mg P a 0 5 /
100g grond)
2

10

13

12

14

K-gehalte (mg K a O/
100g grond)
10

19

28

24

24

K-getal

77

103

93

verandering meer optreedt en dat voor de groenteteelt ruim voldoende is.
Invloed vande ouderdom opaardenmineralisatie van
de organische stof
Een overzicht van de eigenschappen die betrekking
hebben op de organische stof geeft tabel 2.
Uit deze tabel krijgt men voor wat betreft de organische stof, de indruk dat gedurende de eerste 10
jaren het N-gehalte relatief even sterk toeneemt als
het C-gehalte, zodat in die periode geen verandering
in de C/N-verhouding optreedt. Daarna neemt het
C-gehalte nog weltoe,maar het N-gehalte niet meer,
zodat de C/N-verhouding toeneemt. Dit bleek het

108

20

43

65

53

50

MgO-NaCl (d.p.m.) 37

67

97

97

97

melkzuurbufferoplossing oplosbare fosfaat. In de
tuinbouw is dit een bekende ervaring bij geregelde
toediening van stalmest.
De fosfaattoestand gedurende de eerstejaren is voor
de intensieve groenteteelt onvoldoende. Na ruim
zes jaar wordt een niveau bereikt dat aan de eisen
voldoet [1].
Het K-gehalte neemt in de eerste 10jaar toe van gemiddeld 10tot 28,het K-getal van 20 tot 65. Daarna
treedt weer een geringe daling op. Dit laatste kan
verband houden met het feit dat de stalmestgiften na
ongeveer 10 jaar weer verminderd worden. Een Kgehalte van 10is voor de intensieve groenteteelt veel
te laag [1]. Pas na ongeveer 10jaar is hier een voldoende niveau bereikt.
Het MgO-gehalte neemt de eerstejaren duidelijk toe.
Na ongeveer 10jaar iseenniveau bereikt waarin geen

Tabel 2. Gegevens ten aanzien van de organische stof
in de laag 0-20 cm
Aantal jaren in gebruik als tuinbouwgrond
0

1-5
1,50

6-10 11-20 >20

% C-totaal

1,32

%N-totaal

0,12 0,14 0,17 0,16 0,16

C/N
mgCOa/kggrond
gemin. in 30 dagen
mgN/kg grond
gemin. in 42 dagen
% v. N-totaal gemin. in 42 dagen
% v. C-tot. gemin.
in 30 dagen
% huminezuren in
de org. stof
Uitwisselingscap./
100g. org. stof
Uitwisselingscap./
100g grond

11

11

1,85 2,05 2,09
11

13

13

2050 1910 1990 1710 1650
40

36

52

51

53

2,9

2,9

3,1

3,2

3,6

3,6

3,5

3,1

2,3

2,2

8

16

20

21

19

150

250

255

—

282

9,5

10,9 12,6 —

13,6

693

gevolg te zijn van het feit dat de C-mineralisatie bij
de 'oudere' gronden lager is, terwijl de N-mineralisatie groter is, zowel per gewichtseenheid grond
als betrokken op Ct resp. Nt. Het gehalte van de
organische stof aan huminezuren lijkt de eerste
10 jaren sterk toe te nemen. Daarna treedt vrijwel
geen verandering meer op. Onder invloed van
deze verandering in de aard van de organische
stof neemt de uitwisselingscapaciteit (basenbindend vermogen) ervan toe. Hierdoor en door de
stijging van het gehalte aan organische stof wordt
ook voor de uitwisselingscapaciteit van de grond een
duidelijk hogere waarde gevonden naarmate de
grond ouder is.
Invloed van de ouderdom op de fysische toestand van
de grond
Tabel 3. Fysische eigenschappen van degrond
Aantal jaren in gebruik als tuinbouwgrond
0
Poriënvolume

1-5

6-10 11-20 >20

52,7 48,1 50,5 50,7 51,5

Vol. %vochtbijpF2 18,8 21,7 25,6 27,6 24,3
Vol.%lucht bij pF2 33,9 26,4 24,9 23,1 27,2
Vol.% beschikbaar
vocht
Gemidd.aggr.diam.
(in mm)
Visuelestructuurbeoordeling

13,8 15,5 17,7- 18,7 17,2
0,8

1,2

2,3

1,9

3J

5J

6+

6+

1,9
6J

Het verloop van de cijfers voor de fysische eigenschappen in afhankelijkheid van de ouderdom
(tabel 3) wijst er op dat er na de ingebruikneming
voor de tuinbouw ook in dit opzicht veranderingen
optreden. In het algemeen lijkt de eerste tien jaren
het volumepercentage vocht bij p F 2 toe te nemen en

het luchtgehalte bij p F 2 af te nemen. De hoeveelheid beschikbaar vocht neemt in die periode toe.
Uit de cijfers voor de gemiddelde aggregaatdiameter
en de visuele structuurbeoordeling komt naar voren
dat de aggregatie van de grond sterk is toegenomen
en dat de grootste veranderingen in dit opzicht in
hoofdzaak gedurende de eerste 10 jaren zijn opgetreden.
Praktisch speelt het kleiner worden van het luchtgehalte bij toeneming van de ouderdom geen rol,
omdat in alle gevallen een vrij grote hoeveelheid
lucht aanwezig is. De vergroting van de hoeveelheid
beschikbaar vocht zou op zandgronden met lage
grondwaterstand en in die gevallen waar nog geen
beregening wordt toegepast, van belang kunnen zijn.
De toeneming van de aggregaatdiameter en de
hogere visuele waardering betekenen een vermindering van de gevoeligheid voor verstuiving. De betekenis van deze grootheden voor de groei van de
gewassen is voor deze gronden nog onvoldoende
bekend.
Invloed van de ouderdom opde groei van de gewassen
Het verkrijgen van goede gegevens over de groei en
opbrengst van de gewassen was bij dit onderzoek
moeilijk omdat het geheel heeft plaatsgevonden op
praktijkpercelen, waar iedere tuinder op zijn eigen
wijze degrond en degewassen verzorgde. Om althans
een globale indruk over de groei van de gewassen te
verkrijgen, werd over een periode van twee jaar
enkele malen nagegaan welke gewassen op de proefplekken voorkwamen en hoe ze erbij stonden.
Bij beschouwing van de verkregen gegevens blijkt
dat sla reeds de eerstejaren vrij veelwordt verbouwd
hoewel de stand dan toch wel iets minder goed is.
Met de verbouw van spinazie en andijvie begint men
pas na eenjaar of vijf. De gewassen groeien dan uitstekend. Kennelijk worden de eerstejaren bij de teelt
van deze gewassen moeilijkheden ondervonden, hetgeen vermoedelijk zijn oorzaak vindt in de nog onvoldoende fosfaattoestand. Het is namelijk bekend
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dat spinazie en andijvie hoge eisen stellen aan de
fosfaattoestand. Preienknolselderij werdenreeds de
eerste jaren met redelijk succes verbouwd, hoewel
men toch in het algemeen de ervaring heeft dat ook
deze teelten op jonge gronden vaak tegenvallen.
Bonen werden ookvanhet begin afverbouwd, maar
de groei was op de 'jonge' percelen toch wel iets
minder danopdiewelkealeenjaar oftieningebruik
waren voor tuinbouw. Ook kool werd direct verbouwd. Bij dit gewas werd weinig verbetering in
groei bij toenemende ouderdom van de percelen
waargenomen. Aardbeien en tomaten werden van
het eerstejaar af vrij geregeld verbouwd. Van deze
gewassen werd op dejonge gronden een even goede
groei geconstateerd als op de oudere. Deze geringe
reactie van de vier laatstgenoemde gewassen stemt
overeenmetdeervaringdatzijgeenhogeeisenaande
grond stellen. Welisbekend dat koolregelmatigvan
stikstof moet worden voorzien. Hoewel deze beoordeling van de gewassen maar globaal is geweest,
hebben we toch de indruk gekregen dat ook in de
eerste jaren op jonge tuinbouwgronden bepaalde
gewassen uitstekend kunnen worden verbouwd. Bij
enkele gewassen wordt op oudere gronden een wat
betere groei geconstateerd. Dit onderzoek kon geen
duidelijk antwoord geven op devraag welkevruchtbaarheidsfactoren daarbij een rol spelen.
Samenvatting en conclusies
In het algemeen bestaat de mening dat oude tuinbouwgronden door toedieningvanveelorganisch en
ander materiaalindeloop derjaren specifieke eigenschappen hebben gekregen die deze gronden zo geschiktmaken voor deintensievegroenteteelt. Menis
echternogonvoldoendeingelichtoverdeaardvande
factoren, die daarbij in belangrijke mate veranderen
envoor degroeivan degewassen van betekenis zijn.
Daaromwerdin 1959eenoriënterend onderzoekopgezet, waarbij op 25 percelen zandgrond variërend
in ouderdom als tuinbouwgrond in het gebied rondom Drunen verschillende factoren werden bepaald

en globale waarnemingen werden verricht omtrent
de groei van de gewassen.
Bij percelen die 0tot 10jaar in gebruik waren voor
de groenteteelt, bleken de fosfaat-, kali- en magnesium-gehalten duidelijk hoger te zijn naarmate de
percelen langer in gebruik waren geweest. Tussen de
percelen van 10jaar en ouder konden in dit opzicht
geen duidelijke niveauverschillen meer worden geconstateerd. De gehalten aan deze elementen op de
laatstgenoemde percelen kunnen als voldoende worden beschouwd. Ook de pH bleek bij de oudere
gronden gemiddeld iets hoger te liggen dan bij de
jonge.
De gehalten aan organische stof vertoonden in afhankelijkheid van de ouderdom een verloop vangemiddeld 2\ tot 4%. Daarmee samenhangend waren
ookhettotalestikstofgehalteenhetstikstofleverende
vermogen van de grond groter naarmate het oudere
percelen betrof. Doordat de C-mineralisatie bij de
oudere gronden kleiner was dan bij dejonge, terwijl
de N-mineralisatie groter was, vertoont de C/Nverhouding de tendens iets hoger te zijn bij de
oudere gronden.
Door het hogere gehaltevan deoudere gronden aan
organische stof en daarnaast door eenhoger gehalte
van deze organische stof aan huminezuren, was ook
de uitwisselingscapaciteit van de grond hoger naarmate het ouderepercelen betrof.
Bij onderlinge vergelijking van percelen die 0 tot
10jaar in gebruik zijn, blijkt het volumepercentage
vocht bij pF 2en de hoeveelheid beschikbaar vocht
groter tezijn naarmate depercelen ouder zijn. Voor
het luchtgehalte geldt het omgekeerde. Verder bleek
de aggregatie van de grond veel beter te zijn bij de
ouderepercelen.Deinvloedvandeouderdomvande
tuinbouwgrond op degroei van degewassen was bij
dezewijzevanhetonderzoekmoeilijk teachterhalen.
Het vakmanschap van de tuinder speelt namelijk
eveneens een groterol.
Bij kool en bonen werd op oudere grond echter een
betere groei waargenomen, terwijl enkele gewassen
deeerstejaren niet werden verbouwd.
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