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De voornaamste functie van het grasland is wel het voortbrengen
van veevoeder. Grasisvoormenselijk gebruiknietgeschiktenhetwordt
ook nog slechts sporadisch voor industriële doeleinden gebruikt. Hiernaast heeft grasland een belangrijke functie bij het herstel van de
vruchtbaarheid van het bouwland en bij de bestrijding van erosie van
de bodem.
Het isniet eenvoudig de betekenis van het grasland voor de wereldhuishouding in cijfers uit te drukken. Gegevens ten aanzien van de
oppervlakte ontbreken invelestatistieken en zijn ook moeilijk te geven
omdat allerlei overgangen met bos, toendra en woestijn voorkomen.
In de ene streek verstaat men onder grasland geheel iets anders dan
in een ander gebied. Als steppen, heiden e.d. mede worden geteld,
komen wetot een oppervlakte welkeongeveer tien maal zogroot isals
de oppervlakte bouwland op aarde.
Ten aanzien van de opbrengst over de gehele wereld zijn we ook
slecht georiënteerd. We kunnen een benadering wagen door middel
van een schatting van het voedergebruik van het vee. Paarden, rundvee, schapen en varkens gebruiken waarschijnlijk jaarlijks duizend
millioen ton zetmeelwaarde als het voedergebruik per dier gemiddeld
op f van het Nederlandse veewordt aangenomen in verband met de
gemiddelde lagere productiviteit. Naast gras gebruikt het vee ook
bouwlandproducten. We kunnen de hoeveelheid hiervan gelijk stellen
aan de oogst van de voedergranen, dus alle graansoorten behalve
tarwe, rijst en rogge, ad rond 200 millioen ton zetmeelwaarde. Het
grasland dan zou rond achthonderd millioen ton zetmeelwaarde per
jaar opleveren. Dit is bijna tweemaal zoveel als de gehele graanoogst
in de wereld. De waarde voor de menselijke voeding isin calorieën
uitgedrukt echter aanmerkelijk kleiner dan de graanoogst, omdat gras
alleen via het veevoor de mens beschikbaar komt en hierbij een groot
gedeeltevandecalorischewaardeverloren gaat.
Anderzijds tonen deze cijfers wel aan, dat de melk- en vleesvoorziefcing zeer overwegend op het grasland isgebaseerd, terwijl dit voor de
wolproductievrijwel geheel het geval is. Over de grote betekenis van
deze dierlijke voedingsmiddelen behoef ik hier niet uit te weiden, ik
m
oge alleen noemen, dat in West-Europa en Noord-Amerika een gro-

ter gedeelte van de gezinsinkomsten aan consumptiemelk wordt besteed dan aan brood, terwijl uit een oogpunt van ideale voeding de
hoeveelheid melk nog hoger zou moeten zijn.
Uit de bovengenoemde cijfers blijkt, dat de veevoederproductie van
het grasland per oppervlakte eenheid veel kleiner is dan bijvoorbeeld
van de granen. Uitgaande van een oppervlakte van 7,5 milliard ha
grasland en steppen zou de gemiddelde opbrengst op ruim 0,1 ton
zetmeelwaarde per ha kunnen worden geschat tegenover rond 1 ton
zetmeelwaarde bij de graanbouw. Dit isongeveer een verhouding van
1 op 10en wij vinden deze gemiddelde opbrengst onder andere op de
schapenweiden van Amerika en Australië, en het is begrijpelijk dat
men dit land niet tot de cultuurgrond rekent. De verhouding van de
voederopbrengst van grasland en granen verschilt echter aanmerkelijk
in verschillende landen. In de V.S. is deze verhouding bijvoorbeeld
gemiddeld ongeveer 1:4, in Engeland 1:2 en in Neuw Zeeland 1
op 1,5, terwijl in ons land het grasland zelfs nog iets hoger komt dan
de graancultuur.
In dit licht bezien is het duidelijk dat wij een andere waardering
van het blijvend grasland hebben dan de meeste andere landen, wij
kunnen het alsvolwaardig cultuurland meetellen. Onwillekeurig komt
de vraag naar voren, welke oorzaken voor dezeverschillen zijn aan te
wijzen. Enerzijds zullen klimatologische, hydrologische en bodemkundige factoren hier een grote rol spelen. In het algemeen wordt de
beste grond uitgezocht voor de akkerbouw en het klimaat van WestEuropa is naar verhouding gunstiger voor gras dan voor graan. Er
zijn echter ook andere oorzaken aan te wijzen, waardoor de opbrengst
van het grasland in vele landen zo sterk achterblijft. In vele streken is
de situatie nog zodanig, dat men het vee laat oogsten wat de natuur
oplevert, terwijl nog zeer weinig aandacht besteed wordt aan de
instandhouding van het productie-apparaat en de handhaving of opvoeringvan de productie. Dit kan men bij weidebouw veel langer volhouden dan bij akkerbouw.
Bij deweidebouw heeft namelijk eenkringloop van de noodzakelijke
elementen plaats, zodat meer dan 90 % van de mineralen welke door
het gras worden opgenomen, in de uitwerpselen van het weidende vee
weer aan de bodem worden toegevoegd, terwijl in het algemeen ook
geen achteruitgang van devoorraad organische stofplaatsvindt, maar
veelal een verrijking. We zien dan ook, dat op grasland, dat steeds beweid wordt, de bovenste lagen op den duur in vele gevallen eer rijker
aan plantenvoedende stoffen worden dan armer, doordat de aanvoer
met de wortels uit diepere lagen groter is dan de afvoer via de dieren
en de uitspoeling.
Geheel anders wordt de situatie indien het land niet wordt geweid,
maar ook wordt gemaaid voorstalvoedering in de winter.Als de stalmest, welke daar wordt geproduceerd, aan het bouwland ten goede
komt, dan vindt er wel een aanzienlijke verarming van de grond

plaats. Het verschil in vruchtbaarheid tussen het grasland in de weidestreken en dit in de gemengde streken in ons land moet mede aan de
bovenstaande oorzaken geweten worden, evenals het verschil tussen
de weilanden dicht bij de boerderijen en de afgelegen hooilanden.
Door de aanwending van kunstmest zijn deze verschillen kleiner geworden; het grasland in de zandstreken in onsland toontdit duidelijk,
maar deverschillen zijn hiermede niet verdwenen.
Nog sterkere uitputting van degrond vindt plaatswanneer het grasland tijdelijk als bouwland in cultuur wordt genomen om zodra de
oogsten tekleinworden, weerzonderverdereverzorging alsgrasland te
blijven liggen. Tijdens de bouwlandperiode heeft niet alleen onttrekking aan mineralen plaats, maar treedt ook in belangrijke mate afbraak van opgehoopte organische stof op, zodat het natuurlijke grasland na een dergelijke bouwlandperiode gewoonlijk van veel minder
kwaliteit is.
Waarschijnlijk moet als grootste factor bij de achteruitgang van
de productiviteit van het grasland de ondoelmatige beweiding in aanmerking worden genomen. Het sterkst treedt dit op in gebieden waar
langdurige perioden van droogte optreden. Het vee, dat in dergelijke
perioden onvoldoende voer vindt, weidt het grasland zo kaal af, dat
de goede weideplanten dood gaan, zodat alleen de minder smakelijke
soorten overblijven, of alleen soorten, die zich gemakkelijk door zaad
in stand houden; dit verschijnsel is bekend geworden onder de naam
„overgrazing". Als dit in sterke mate optreedt, blijft op den duur
slechts kale grond over en treedt ook het erosiegevaar op het grasland op.
Speciaal schapen en geiten kunnen het gewas tot aan de wortel
kaalvreten en zijn als belangrijke veroorzakers van de achteruitgang
Van de weidevlakten en uitbreiding van de woestijnen aan te merken.
Berichten over erosie van grasland door overmatige, ongecontroleerde
beweiding bereiken ons uit diverse landen met een droog klimaat,
zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika, landen om de Middellandse Zee,
Mexico, Ver. Staten van Amerika maar ook uit een land als Nieuw
Zeeland met een regenrijk klimaat.
In West-Europa treden welsoortgelijke verschijnselen op,maar deze
leidenhierveelalniet tot kalegrond.Enerzijds, omdat het klimaat hier
minder aanleiding toe geeft, anderzijds omdat de beweiding vrijwel
altijd min of meer gereguleerd is. De proeven van MARTIN JONES
hebben echter duideHjk aangetoond, dat te kaal weiden in het vroege
voorjaar met schapen en daarna een onvoldoende kaalweiden in de
periode van goede groei, tot een sterke degeneratie van de grasmat
leidt. Een gedeelte van de heide en varenvegetaties in West-Europa
zijn waarschijnlijk hierdoor veroorzaakt. Wij kennen in Nederland het
verschijnsel van te kaal weiden in perioden van slechte groei vrijwel
niet,omdat deperiodedat degroeistilstaat, samenvalt metde winter,
welke te koud is om productief rundvee ia de weide te laten en men

daardoor vanouds gewoon isomvoedervoorraden voor deze periode te
winnen. De schapen spelen in ons land een vrij onbetekenende rol.
Welkennen wij achteruitgang van de grasmat door selectief beweiden
met sterke groei, waardoor minder smakelijke soorten, zoals distels,
struisgras, roodzwenkgras e.d., zich uitbreiden ten koste van soorten,
die smakelijker en productiever zijn. De goede kwaliteit en productie
van ons grasland hangt in sterke mate samen met de zorgvuldigheid
van de beweiding, die in ons land als geheel gezien op vrij hoog peil
staat, hoewel er nog aanzienlijke verschillen voorkomen, bijv. tussen
de weidegebieden en de streken met gemengd bedrijf.
Welke maatregeien worden nu toegepast om deze achteruitgang
van het grasland tegen te gaan? In de eerste plaats kan genoemd worden een betere regulering van de beweiding en daarmede gepaard
gaande het winnen en conserveren van voer in perioden met overvloedige groei voor perioden met slechte groei. Dit klinkt voor onze
omstandigheden vanzelfsprekend, maar dat ishet bijvoorbeeld voor de
Schotse hooglanden in veel mindere mate. Men kan daar de schapen
vrijwel zonder bijvoedering houden op heide, omdat het schaap in de
winterzelfsbijvrijveelsneeuw toch deheidestruikjes kan afknabbelen.
Vervangt men de heide door grasland, dan groeit er 's zomers aanmerkelijk meer, maar er moet gras geconserveerd worden voor de
winter, hetgeen in het heersende klimaat vrij moeilijk is. Met gras
kan gemakkelijk de dubbele veedichtheid worden bereikt, maar bij de
lage grondprijzen kan de heide toch wel voordeliger zijn. Enigszins
overeenkomstig zijn o.a. de omstandigheden in deprairiegebieden van
Amerika. Bij wilde beweiding moet de veedichtheid in deze gebieden
kleinblijven inverband met het gevaar van ernstige beschadiging van
de grasmat in perioden van slechte groei. Door een methode van omweiding tevolgen, hetgeen grote afrasteringskosten mede brengt, maar
waardoor de grasmat periodiek rust krijgt en zTch van de beweiding
kan herstellen, zijn tweemaal zohogeopbrengsten mogelijk; het hangt
echter van de economische verhoudingen af, of dit rendabel is. In
feite vervult de herder ongeveer dezelfde functie als de afrastering bij
het omweiden, doordat de kudde gedwongen kan worden om niet
steeds de gehele weidevlakté af te grazen, zodat er perioden komen
waarin de vegetatie zich ongestoord kan ontwikkelen. Zonder het verzamelen van voedervoorraden voor perioden van slechtegroei kan het
omweiden de grasmat echter niet voldoende beschermen.
We moeten dan ook constateren dat de graslandexploitatie in een
groot deel van de wereld nog steeds leidt tot afneming van de productiviteit van het areaal en dat de veedichtheid veelal afgestemd is op
perioden van slechte groei in plaats van op de gemiddelde groei. Ook
bij de in ons land gebruikelijke beweidingssystemen komt een belangrijk gedeelte van de grasgroeinietalsveevoeder aan het vee ten nutte.
Door verschillende onderzoekers wordt het rendement slechts op 6070 %gesteld.Injaren vanovervloedigegroeiishet zeker aanmerkelijk

lager. Bovendien is er een belangrijk verschil tussen de verschillende
streken in ons land. In de Noordelijke weidegebieden, waar men gewend is elke overmaat te maaien voor hooi of kuilvoer zijn deze verliezen zeker aanmerkelijk kleiner dan in het midden en zuiden van ons
land, waar menvrijwel alleen in devoorzomer grasmaait voor wintervoer.
Er vindt ook nog steeds uitbreiding van het graslandareaal plaats
doordat bos tot grasvlakte wordt. Deze verandering kan op allerlei
wijzen geschieden; bij enigszins open begroeiing kan door beweiding
het bosdegenereren tot grasvlakte. Kaalslag ofbrand kunnen dit proces in sterke mate versnellen. Wanneer deze overgang niet gepaard
gaat met pogingen om productief grasland te verkrijgen, ishet in vele
gevallen de vraag ofdeze overgang van bosnaar gras welkan worden
toegejuicht. Speciaal als de onbeteugelde beweiding, welke tot de
ondergang van het bos leidde, ook op de weide wordt voortgezet,
zaldit invelegevallen ook tot degeneratie van het grasland leiden.
Hiertegenover staat,dat invelegebiedendooringrijpen vande mens
het opbrengstvermogen en de hoedanigheid van de weidegronden is
verbeterd. In ons land denken wij in de eerste plaats aan de maatregelen ter verbetering van de groeiomstandigheden voor het gras.
Door ontwatering van de laag gelegen veengraslanden ontstond de
mogelijkheid tot belangrijke verhoging van de productie. Reeds voor
de tijd van de kunstmest werd met behulp van stadsvuil en terpaarde
deproductievan dezeontwaterde graslanden zeerbelangrijk verhoogd
mededoordat destalmest in deweidestreken ook op het grasland werd
aangewend. Hiernaast is de productiviteit sterk toegenomen door de
aanwending van kunstmest. Enig inzicht in de productieverhoging,
die hierdoor werd verkregen, geeft de vergelijking van de onbemeste
onbedijkte boezemlanden in Friesland met goed bemest laagveengrasland. Wezien dan, dat het goedverzorgde land twee-tot driemaal
zo veel opbrengt als het onbemeste. De lage productie van het onbemeste hooiland is mede veroorzaakt door de eeuwenlange roofbouw,
zodat gedeeltelijk van herstelvan deoude vruchtbaarheid kan worden
gesproken. In delaatstehalveeeuw zijn ookindegemengde streken de
onbemeste hooilanden met behulp van de kunstmest grotendeels verbeterd. Momenteel beslaan deze hooilanden nog slechts enkele procenten van onze graslandoppervlakte.
Veel groter is de productiestijging geweest door de ontginning van
de heidevelden. Deze weidegronden geven voor de ontginning slechts
een zeer kleine opbrengst, welke misschien op 100 kg zetmeelwaarde
per ha kan worden gesteld. Voor zover deze tot grasland zijn ontgonnen, isdeopbrengst tot het tien-tot twintigvoudige gestegen. Naast de
bemestingenontwateringspeeldehierdegrondbewerking eengroterol.
Op de kleigronden zijn de resultaten op het eerste gezicht minder
groot. De grond ishier vanouds vruchtbaarder. Maar zonder cultuurmaatregelen zou de opbrengst in vele gevallen ook aanmerkelijk lager
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zijn danwenu gewendzijn. In deeersteplaatsmoethierookweerde
ontwatering worden genoemd, maar daarnaast wijzen de verschillen
in opbrengst tussen de weidestreken en degemengde gebieden, welke
in de grote orde van 25 % liggen, ook op de grote invloed van de
eeuwenlange stalmestaanwending, terwijl binnen deze gebieden op
dezelfde bodemtypen toch ook nog grote verschillen in opbrengstvermogen voorkomen, welkeveroorzaakt zijn door verschil in verzorging.Eenduidelijk voorbeeld vormthierdeinvloed vandebemesting
met mengaarde opdeFrieseknipgronden welkedoorjarenlange aanwending de droogte-resistentie van deze graslanden aanmerkelijk
heeftverhoogd,waardoorhetopbrengstvermogenendeoogstzekerheid
aanmerkelijk zijn gestegen. De betekenis hiervan kan door het wegen
vanhetgrasvanproefvelden nietgemakkelijk wordenbepaald, omdat
het effect juist in kritieke perioden met slechte groei optreedt en het
grasdaneenhogerewaardeheeft dan ingroeizame tijdvakken.
Opvallend is bij onzegraslandcultuur, dat de inzaai hierbij slechts
een ondergeschikte rolheeft gespeeld. Op deveen-en zandgronden is
bij de verbetering van de groeiomstandigheden in vele gevallen gebruik gemaakt van inzaai om een snellere aanpassing van de grasmat
aan de gewijzigde omstandigheden te bereiken, maar de uiteindelijke
samenstelling is toch hoofdzakelijk door de behandeling en de groeiomstandigheden bepaald.
Zienwebuitenonzegrenzen,danblijkt,datdaardestijgingvanhet
opbrengstvermogen van het grasland hoofdzakelijk op andere wijze
tot stand is gekomen. In omringende landen komen we ook wel de
verbeteringenbemestingvanblijvend grasland tegen,maarindienwe
de weidebouw alsgeheel overzien, dan iseen geheel andere methode
veel meer toegepast. Ik bedoel namelijk de vervanging van het blijvend grasland door kunstweiden, Havervelden e.d. We mogen aannemen, dat deze methode het eerst in gebruik is gekomen, doordat
men het bouwland, dat een rustperiode nodig had met hooizaad ging
bezaaien, om een snellere begroeiing met gewenste plantensoorten te
verkrijgen. Uit de zestiende en zeventiende eeuw stammen de eerste
berichten, dat men aan dit hooizaad speciaal gewonnen klaverzaden
gingtoevoegen. Kort daarna wordt naast hetklaverzaad ookspeciaal
gewonnen graszaad gebruikt. De voortgezette zaadteelt van deze
soortenleiddeertoe,datveelzaad-opbrengendevariëteiten metsnelle
beginontwikkelingmaarkortelevensduur,opdevoorgrond traden.De
productiviteit van deze aangelegde weiden liep na enkelejaren wel
terug, maar dit wasgeen overwegend bezwaar alsin dezeperiode de
vruchtbaarheid van het land maar voldoende was toegenomen om er
weergoedeakkerbouwgewassen tekunnentelen.Devhnderbloemigen
blekenvooral uit temunten alssnellebodem-verbeteraars. Zozienwe
op de gronden, die hier geschikt voor zijn de uitzaai van klavers of
lucernezondertoevoegingvangrastotontwikkelingkomen.In andere
omstandigheden bleken mengselsvan grasenklaver beter tevoldoen,

terwijl insommigestrekenvan dewereld ookwelbepaalde grassoorten
zonder klavers worden uitgezaaid. Deze wisselbouw heef een enorme
omvang gekregen. Speciaal de lucerne-cultuur heeft zich in Amerika
zeersterk uitgebreid.
Dezeontwikkeling isvooral ookhieraan tedanken, dat de opbrengst
aan veevoeder van dit speciaal ingezaaide weiland in vele gevallen
aanmerkelijk hogerwasdanvanhetnatuurlijke grasland. Ditwerd nog
deste meer het geval toen het wetenschappelijk onderzoek zich met de
keuze van soorten en variëteiten ging bezig houden. De moderne
plantenveredeling heeft hier grotesuccessengeboekt. Wezien dan ook,
dat in verschillende landen de kunstweiden het twee- tot drievoudige
opbrengen van het blijvende grasland. Dit blijkt bijv. uit proeven in
het prairiegebied in het midden-Westen van de Verenigde Staten,
waar op het bestaande grasland netto 300 kg zetmeelwaarde per ha
werd verkregen en op ingezaaid grasland 1000kg.Dit blijkt ook alswe
inEngeland de gemiddelde opbrengst van het blijvend grasland vergelijken metdievandekunstweiden.Voor 1938geven LÈITCHenGODDEN
bijv. opbrengstcijfers van 1200 en 2200 kg zetmeelwaarde resp. voor
blijvend grasland en kunstweiden. Hier rijst echter reeds de vraag of
de bodemkundige omstandigheden en de verzorging van beide categorieënwelgelijkzijn.Dezefactoren zijn zeker gunstiger voor dekunstweiden. Wij zienechter ook in diversevergelijkende proeven de kunstweiden meer opbrengen dan het blijvende grasland. Het is overigens
steeds opvallend, dat het blijvend grasland bij deze proeven laag in
opbrengst blijft volgens onze gemiddelde norm, terwijl de kunstweiden niet hoger komen dan onsgoedeblijvend grasland.
Bij de kunstweidecultuur worden minder grote eisen aan de beweidingstechniek en de verzorging in het algemeen gesteld, als de aanleg
maar goed heeft plaats gevonden. Gaat de grasmat achteruit door
minder goedeverzorging, dan heeft dit geen blijvende gevolgen, maar
wordt het land weer omgeploegd.
Opvallend is, dat de netto zetmeelwaarde-opbrengst van de kunstweiden in verschillende gebieden in dezelfde orde van groottekomt als
het voornaamste graangewas. Dit vinden we in het Midden-Westen
van de Verenigde Staten, doch ook in Engeland en Denemarken. Als
wedan in ogenschouw nemen, dat in onsland deze verhouding bij het
blijvend grasland reeds ongeveer is bereikt» dan vraagt men zich onwillekeurigafofhier met kunstweidennogeenbelangrijke vooruitgang
van de productie valt te verwachten. Deze vraag moet echter ongetwijfeld positief worden beantwoord. In de eerste plaats wel door de
voordelen welke een gemengd bedrijf met wisselbouw biedt tegenover
een gemengd bedrijf met bouw'and en grasland gescheiden. Bij de
wisselbouw kan het bouwland in veel sterkere mate en op goedkopere
wijze van de organische stofproductie van het grasland proTteren.
Bovendien wordt de vruchtwisseling gemakkelijker door het inschakelen van gras en klaver.
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Hiernaast moeten weons wel realiseren,dat wijinonze zandstreken
een belangrijke oppervlakte blijvend grasland hebben liggen, waarvan
de productie ondanks ruime voorziening met kunstmest aanzienlijk
achter blijft. Een globale schatting op grond van onze proefveldresultaten leidt er toe om aan te nemen, dat er op onze zandgronden
ongeveer 200.000 ha grasland ligt,waarvan het opbrengstvermogen bij
normale behandeling 10-60 % bij het gemiddelde achterblijft. O p
ontginningsgrond in Brabant vondenwijechter,dat kortdurende kunstweiden bij normale bemesting op gemiddeld 2200 kg zetmeelwaarde
kunnen worden gesteld. Hierbij moet nog worden aangemerkt, dat het
gebruikte zaaizaad en de inzaaimethoden in genen dele aan hoge eisen
voldeed. Op kunstweiden, welke met meer zorg waren aangelegd,
werden op overeenkomstige gronden nog aanmerkelijk hogere opbrengsten verkregen. Het moet dus mogelijk zijn om op deze gronden
met kunstweiden, welke met zaad van geselecteerde rassen zijn aangelegd, aanmerkelijk hogere opbrengsten te bereiken dan op het blijvende grasland. Wij moeten constateren, dat in Nederland, waar
reeds zeer vroeg de teelt van rode klaver heeft plaats gevonden, terwijl
het witte klaverzaad in vele landen nog steeds als „Dutch clover"
bekend is, de aanleg van grasland en kunstweiden sterk achterop is
gekomen bij andere landen.Dit verschijnsel is echter zeer goed verklaarbaar, enerzijds omdat de cultuur van het blijvend grasland hier
vanouds op een hoog peil staat, anderzijds omdat een groot deel van
het blijvend grasland wegens onvoldoende ontwatering ongeschikt
was voor bouwland en dus voor wisselbouw. In onze zandstreken was
bijvoorbeeld over het algemeen zoveel natuurlijk grasland op laaggelegen gronden aanwezig, dat er voldoende stalmest voor het bouwland werd geproduceerd; bovendien waren de bouwlanden veelal op
zulkevoor droogte gevoelige gronden gelegen, dat grasland hier geen
goedeopbrengsten gaf.Doordeontginningen indelaatsteeeuwzijnechtervelebedrijvenontstaan,dienietovervoldoendegoednatuurlijk grasland beschikken. Menisdaar veelalechter toch blijvend grasland gaan
aanleggen. Dit wordt welweer eens gescheurd, maar van een systematischewisselbouw kan toch niet worden gesproken. Men iszich allengs
echter bewust geworden, dat met kunstweiden tot een betere bedrijfsvoering kan worden gekomen. Wijlen Prof. C. BROEKCMAmag hier als
een van de pioniers worden beschouwd, die dit vraagstuk in de algemene belangstelling heeft gebracht en het ziet ernaar uit, dat de practijk onder invloed van de intensieve voorlichting van de laatste jaren
hierookmeer aandacht voor krijgt.
Of de kunstweiden ook buiten onze zandgronden meer algemene
betekenis zullen krijgen hangt in de eerste plaats af van de vraag of
de bodemkundige toestand in onze akkerbouwstreken het noodzakelijk
zal maken, dat men daar weer meer veegaat houden, waartoe men in
't algemeen weinig neiging vertoont. Wanneer dit het geval zal zijn,
dan zalhetzekerwenselijk zijn, dat deweiden uitkunstweiden bestaan,
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omdat hetbouwland danhetgrootste profijt vandeorganische stofophopingbijgrasland heeft.
Er zijn ookwelstemmen opgegaan omonze goede blijvende graslanden door kunstweiden te vervangen. Wijmenen echter voorlopig
te moeten betwijfelen ofdit wenselijk iste achten. Wijmenen inelk
geval, dat het beperkt zal moeten blijven tot de gronden waar ook
goed bouwland mogelijk is.Deomzetting van blijvend grasland tot
goed bouwland zalbelangrijke cultuurtechnische maatregelen medebrengen, omdat bouwland hogere eisen aan ontwatering, perceelsvorm e.d. stelt, omtot eenmoderne rendabele exploitatie te komen.
Komt hetechter inbepaalde weidegebieden toteenomzetting in gemengde bedrijven, dan zal de wisselbouw zeker een kans maken.
Maar primair ishier dekwestie,datdeomstandigheden dangeschikt
moetenwordengemaaktvoorbouwland.Hetzelfdegeldtvoordezandstreken met overwegend grasland; ook hier kan door ontwatering
meer land voor bouwland geschikt worden gemaakt. In streken met
ongelijkehoogte-liggingvandegrondbetekentbijeenzelfdegraslandbouwland-verhouding, dat bij wisselbouw gemiddeld dieper ontwaterd moet worden dan bij gescheiden exploitatie van grasland en
bouwland. Inheteerstegeval moet namelijk eengrotere oppervlakte
voor bouwland geschikt zijn. Hetiszeer goed mogelijk dat deze diepereontwatering ookweer bezwaren zalopleveren.
Ofdeproductievandekunstweidenaanmerkelijk hogerzalzijndan
dieophetgoedeblijvende grasland onder gelijke omstandigheden zal
nog moeten blijken. Dit laatste is echter zeker niet uitgesloten te
achten wanneer deplantenveredeling intensief wordt aangepakt. Wij
moeten evenwel opmerken, dathiervoor deomstandigheden niet bijzonder gunstig zijn in onsland. Wemogen constateren, dat de veredelingvangras-enklaverzaadgeenaantrekkelijk objectisomerwinst
medetebehalen,zekernietinonsland,waardeafzet persoortbeperkt
isendeproductiekosten voorexport veelaltehoogzijn, mededoordat
ons klimaat niet bijzonder geschikt is voor deze zaadteelt. Wezien,
dat onder aandrang vandeintensieve voorlichting deveredelingvan
sommige soorten opverschillende plaatsen isaangepakt, voor Engels
raaigras zelfs op acht plaatsen, maar dat de veredeling meestal zo
weinigintensiefwordtbeoefend, dateennieuweveredelaarspoedighet
peilvandebestaanderassenbereikt.Aananderesoorten,dieuitwinstoogpunt nogminder aantrekkelijk zijn, wordt daarentegen nogweinig aandacht besteed. Hetinitiatief van wijlen Prof. BROEKEMAom
door concentratie vandekrachten en arbeidsverdeling tot een meer
rationelewerkwijze tekomen,isvoordeoorlogniet gelukt, maar verdient nogsteeds aandacht.
Tevens zouhet gewenst zijn, dat op dit punt meer internationale
samenwerkingkwam. Door economischeenklimatologische oorzaken
»sbijvoorbeeld de teelt van klaverzaad hier niet erg aantrekkelijk.
Voor deoorlogiswelgetracht omNederlandse rassen inhet buiten-
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land te vermeerderen, maar alsdit goed wil verlopen, ishiervoor meer
samenwerking nodig van de landen in Europa.
Het iseenverheugend feit, dat enkelebenrijven dit veredelingswerk
hebben aangepakt. Voor de overheid is hier zeer zeker een taak weggelegd om de wegen aan te geven waarlangs een meer intensieve veredeling doordekwekers zal moeten worden bereikt. Hetgrote succes .
vankunstweideninEngeland isnietalleen tedankenaandeslechtetoestand van het blijvende grasland aldaar, maar zekerinevensterkemate
aan het veredelingswerk in Aberystwyth. Het werk, dat daar is verricht, kan echter niet worden bekostigd door particuliere bedrijven en
zeker niet op acht verschillende veredelingsbedrijven in ons kleine
land, mede omdat het velejaren duurt voordat dit geld rente op gaat
brengen. We mogen dan ook constateren, dat door het toenemen van
het gebruik van in eigen land gekweekte rassen, de aanleg van grasland sterk vooruit gaat, omdat deze rassen zijn aangepast aan onze
omstandigheden, maar we mogen de ogen niet sluiten voor het feit,
dat hiermede slechts een eerste stap is gezet op een lange weg.
Op het terrein van de aanleg van grasland hebben wij dus een
achterstand in te halen. Op ander terrein van de weidebouw hebben
wij waarschijnlijk eenvoorsprong op veleandere landen. Hier isechter
ook zeker geen aanleiding om stil te zitten. Ik noemde reeds het feit,
dat bij onze huidige stand van de beweiding naar schatting nog een
derde van het geproduceerde gras verloren gaat. Ook ten aanzien van
de bemesting worden zeker nog lang niet alle mogelijkheden benut.
Zowel op het gebied van de organische bemesting als bij de nieuwe
mogelijkheden, die de kunstmest ons biedt, zijn nog vele terreinen
waar nader zal moeten worden afgewogen, wat het meest gewenst is.
' We zijn reeds eeuwenlang bezig met verbetering van de afwatering,
maar de ontwatering van de graslandpercelen apart is nog slechts
weinig bezien. Te sterke afwatering heeft in bepaalde gebieden aanleiding gegeven tot verdroging, maar deze verdroging is anderzijds
stimulans geweest om de opheffing van tekort aan water in het groeiseizoen nader te bestuderen. Ik wil het bij het aanstippen van deze
punten laten, maar het geeft voldoende aan, dat op het gebied van de
weidebouw nog veel verbetering mogelijk is,enerzijds door meer algemene toepassing van hetgeen bekend is, anderzijds door bestudering
van nieuwe mogelijkheden.
We mogen wel zeggen, dat naast de kwaliteit van onsvee, het grasland de voornaamste peiler is, waarop onze zuivelproductie rust. Om
onze positie als zuivelvoortbrengend land te handhaven, zal het dan
ook noodzakelijk zijn, dat de weidebouw op zo hoog mogelijk peil
komt te staan. Ik zal het dan ook als mijn belangrijkste taak aan de
Hogeschool beschouwen om te trachten het aantal belangstellenden
in dit onderdeel van de landbouw te doen toenemen.
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MijneHerenCuratoren derLandbouwhogeschool,
Hetstemtmijtotgrotedankbaarheid, dat UmijaanHare Majesteit
de Koningin hebt willen voordragen voor de benoeming tot lector.
Tevensverheugt hetmij,dat deweidebouw hierdoor zijn eigen plaats
krijgt aan onzehoogsteinstellingvan landbouwonderwijs.
Ik kan U deverzekering geven, dat ik al mijn krachten zal inspannenomdezetaakzogoedmogelijk tevervullen.
Dames en Heren Hoogleraren, Lectoren en Docenten,
Velen van U zijn mijn leermeesters geweest, waardoor ik het te
meer waardeer met U te mogen werken aan de verdere ontwikkeling
van de Landbouwhogeschool. In mijn werkkring aan het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek heb ik van verschillende
Uwer hulp en medewerking mogen ontvangen. Ik hoop en vertrouw,
dat door mijn nieuwe functie deze samenwerking zal worden uitgebreid en verstevigd; mijnerzijds hoop ik steeds hiertoe mijn medewerking te kunnen geven.
Hooggeleerde Dewez,
Het isvoormijeengenoegen eengedeeltevan Uwuitgebreide taak
te kunnen overnemen. Ik weet dat U steeds bereid bent Uw raad en
hulpterbeschikkingtestellenenikkanU deverzekeringgeven,datik
dezein hogemate waardeer.
Hooggeleerde Mayer Gtnelin,
Van U mocht ikde eerstekennisopdoenvan dat deelvan de landbouwwetenschap, dat later mijn speciale studieterrein werd. Ik zal
steeds met genoegen terugzien op de tijd, dat ik onder Uw leiding
werkte.
ZeergeleerdeFrankena,
Veelheb ikgeleerd onder Uwleiding.Van Uwgrote enthousiasme
voor alle zaken het grasland en de weidebouw betreflende, zijn ook
enige vonken bij mij ingeslagen. Ik vertrouw, dat ookin detoekomst
een goedesamenwerking mogelijk zal zijn.
Zeergeachte Wind,
Dewetenschap,dat U het steedsals een ideaal heeft gezien,dat de
banden tussenhetonderzoekvoor depractijk enhetonderwijsnauwer
zouden worden aangehaald, geeft mij vertrouwen, dat U eventueel
hieruitvoortvloeiendetekortkomingeninmijnwerkaanhetonder Uw
leidingstaandeinstituutsteedsmet welwillendheidzultbezien.Anderzijds verwacht ik dat mijn onderwijstaak ook tot voordeel van het
onderzoek zalstrekken.
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Zeergeleerde de Vries,
Veelhebikgeprofiteerd vanUwgrotekennis,speciaalophetgebied
vanhetplantensociologischonderzoek.Onzelangdurigesamenwerking
heeft mij geleerd, dat, bij nauw aan elkaar grenzende onderzoekingsgebieden, het van verschillende kanten benaderen van een onderwerp niet tot overbodige herhalingen behoeft teleiden, maarjuist
eenverruiming van het inzicht kangeven. Ikvertrouw, dat dit ook
bij onsonderwijs het gevalzal zijn.

Dames enHeren medewerkers aan hetCentraal Instituut voor Landbouw
kundig Onderzoek,
Veeldank benik U verschuldigd voordeprettigewijze waarop wij
steedsonsgezamenlijk werkhebben mogenverrichten. Ik benmijwel
bewust, dat dit werk ook van grote betekenis isvoor mijn onderwijstaak.
Damesen Heren Studenten,
Ikhoop,dat indetoekomstdeweidebouwnogmeerUwbelangstelling zaltrekken dan voorheen reeds het geval was.Naar het uiterlijk
beoordeeld, levert dit onderdeel van delandbouwplantenteelt minder
verscheidenheid en aantrekkingspunten dande akkerbouw. Ik hoop
echter tezamen met Dr DE VRIESin staat te zijn U de overtuiging te
geven, dat ookdit vak veleinteressante kanten heeft. Aangezien meer
dan de helft van de Nederlandse cultuurgrond uit grasland bestaat,
heeft U zeer veelkansomin Uw latere loopbaan opdeeenofandere
wijze hiermedein aanraking tekomen.
De kennis van de grondleggende begrippen betreffende de samenstellingendeexploitatievanditgrasland zullen Udaninstaatmoeten
stellen, om dit terrein verder te verkennen. Mijn onderwijs zal er op
gerichtzijnUdefundamenten betreffende deweidebouweigentedoen
worden,zodatU instaatzult zijn,zelfstandigindezematerieUw weg
tevinden.
Ik heb gezegd

