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Het ploegen opwintervoor heeft voornamelijk ten doelom de grond
los te maken, deze dus meer met de lucht in aanraking te brengen. De
losgemaaktegrondkan dan opdrogen, watgunstigisvoorde structuur.
Bijhet ploegenwordt een bouwvoor omgelegd, diehorizontaal door de
schaar en verticaal door een mes of een schijf wordt losgesneden. Het
rister schuift onder de los gesneden grond, deze wordt verkruimeld en
tenslotte min of meer volledig omgekeerd neergelegd. Dit omkeren
heeft mede tot doel om klaver, groenbemesting of onkruid onder te
brengen. Om dit goed tedoen, wordt bijveleploegen gebruik gemaakt
van een voorschaar.
Dematevanverkruimelen endaarmee het losmaken en aan de lucht
bloot stellenhangen bij een bepaaldeploegdiepte en-breedte afvàn de
samenhangvan degrond envan devormvan het rister. De samenhang
van de grond wordt bepaald door de samenstellende delen. Een hoog
gehalte aan vocht en afslibbare delen bijvoorbeeld, doet degrond sterk
samenhangen. Hierdoor verkruimelt een grond bij ploegen in droge
toestand op een andere wijze dan bij ploegen in natte toestand. In het
algemeen isinJNederland-byjmjeg ploegenin de herfstjde.verkruimeling intensiever dan bij laat ploegen.
Het ploegen op wintervoor geschiedt mede opdat de vorst beter op
de grond kan inwerken. Vooral wanneer de vorst gevolgd wordt door
een droge opdooi, heeft ze een gunstige invloed op de structuur. De
grond wordt er droger en kruimeliger door en in het voorjaar kan met
weinig eggen een goed zaadbed worden verkregen.
Bij het ploegen op wintervoor wordt in Nederland vaak een diepte
van ongeveer 20cm aangehouden, welke diepte wordt gemeten in de
ploegvoor aan devastegrond.Erwordt dan geploegd in eengrond met
goed organisch leven en dode dorre grond wordt niet bovengebracht.
De ploegdiepte moet in het algemeen zo groot zijn, dat de laag losse
grond die ontstaat, voldoende dik is om het regenwater op te nemen,
alvorens dit weg zakt in de doorlatende ondergrond. Als de losgeploegdelaagtedunisomzwarewinterregensoptebergenvoordatdeze
weg zakken in deondergrond, wordt de bouwvoor te nat, zeweekt op
en destructuur wordt bedorven.Op zeerdoorlatende gronden kan dus

in het algemeen ondieper worden geploegd dan op gronden die lang
nat blijven.
Op sommige plaatsen wordt op geringediepte een laag aangetroffen
diehumusarmer enzandigerisdan debovengrond.Dezelaagmoetniet
bovengeploegd worden.Wanneerdegrondtotopgroterediepte gelijkmatig is,isertegendiepploegenweinigbezwaar,maar eenvoordeelzit
er dikwijls ook nietinenaangeziendiepploegenduurderisdan ondiep
ploegen, gaat men slechts zelden dieper dan ongeveer 25cm. Ploegen
op deze diepte wordt vooral toegepast bij de aardappelcultuur, omdat
dit meestaldemogelijkheid schept uit kruimeligegrond hogeruggen te
maken. Dikwijls krijgen de knollen een betere vorm en wordt de opbrengst hoger. Op dezelfde grond wordt dan voor andere gewassen
ondieper geploegd.
Diep ploegen heeft verder nogal vaak plaats in de droogmakerijen,
waar zware, enige duizenden jaren oude klei wordt gevonden, die
blijkbaar gunstiger op het diepe ploegen reageert dan nieuwe zee- en
rivierklei, die elders in Nederland voorkomt.
Hoe zwaarder de kleigrond is,hoe vroeger deze in de herfst behoort
te worden geploegd. De grond is dan nog betrekkelijk droog, zodat er
een goede verkruimeling plaats heeft. Zou men zulke grond niet tijdig
ploegen, dan wordt ze door deTegen te dicht en te nat en als dan laat
in de herfst geploegd wordt, ontstaan vaste brokken, waarop de lucht
niet goed kan inwerken. Bovendien wordt deze grond bij ploegen in
natte toestand te veel in elkaar gekneed.
Zavelgrond kan zonder bezwaar iets later op wintervoor worden
geploegd. Te vroeg ploegen kan tot gevolg hebben dat de grond door
zwareNovemberregens inelkaarspoelt,waardoor erplassenop blijven
staan. Ook groeit eropvroeggeploegde zavelgrond in eenmooie herfst
soms te veel onkruid. Aan de andere kant is bij laat ploegen het weer
dikwijls ongunstig. Zowel aan te vroeg als aan te laat ploegen is dus
enigrisicoverbonden endaarom wordt zavelgrond veelalin November
en begin December geploegd. In het Zuiden van het land doet men dit
ook nog wel iets later.
In de loop van dejaren zijn de denkbeelden omtrent de meest gewenste verkruimeling veranderd. Vroeger meende men voordeel te
zien in een ruwe bouwvoor, maar in de laatstejaren is wel gebleken,
dat een goede verkruimeling meer voordelen biedt. Bij een ruwe voor
heeft men tussen de brokken diepe gaten, waarin bij regen het water
weg zakt. Deze watergaten drogen in het voorjaar laat op.
Van de ploegen die veel worden gebruikt voor het op wintervoor
leggenvan degrond, zaliknu een aantal factoren behandelen, die van
belang zijn voor het goed lopen van deze ploegen.
De werkende delen van een ploeg zijn het rister en de schaar,
die tezamen met het zooiijzer het ploeglichaam vormen. De vorm,
de stand en de grootte van het rister zijn zeer belangrijk voor de

wijze waarop de grond verkruimeld en min ofmeer omgekeerd neergelegd wordt.
Het rister is een hol gebogen staalplaat. Een verschil tussen risters
ligtindekromming.Ristersdiegeschiktzijn vooreengrote ploegdiepte
en voor zwaregrond, hebben minder kromming dan ristersvoor lichte
grond en voor een geringere ploegdiepte.
De risters maken een bepaalde hoek met de voortbewegingsrichting.
In het algemeen zijn risters voorzwaregrond spitserdandievoor lichte
grond. Verder kunnen ze meer of minder steil staan ten opzichte van
debodem van devoor. Ristersvoorzwaregrond staan in het algemeen
vlakker dan risters voor lichte grond. Wanneer het rister echter zeer
spitsis,kanhetopzwaregrond ooknogvrijsteilstaanentoch degrond
goed verkruimelen. Met een zodanig rister worden betrekkelijk smalle
voren geploegd. Ristersvoor een grotere voorbreedte liggen vlakker en
iets meer dwars op devoortbewegingsrichting. Dezegeven een bredere
open voor dan de steile risters, maar ze geven op taaie grond minder
verkruimeling. Soms worden de los geploegde voren als broden naast
elkaar gelegd.
Uit het voorgaande kan dus de conclusie worden getrokken, dat de
verschillende ristervormen vooral worden gekenmerkt door:
1. de helling van de voorkant, waarmede samengaat de stand van het
rister ten opzichte van de bodem van de voor;
2. de hoek met de voortbewegingsrichting;
3. de kromming van de staalplaat.
Door dezedriefactoren onderlingtevariëren,ontstaan develeristervormen, die op bepaalde gronden een ongelijke grondlegging geven.
Om de verschillen goed te begrijpen, moet dan steeds gelet worden op
risters die zijn gebouwd voor eenzelfde ploegdiepte.
Als men een rister gaat gebruiken voor een ploegdiepte die veel
geringer is dan waarvoor het is gebouwd, loopt er slechts een dunne
laag grond tegen het rister op, zodat geen goede verkruïmeling en
kering plaats heeft. De dunne laag kan over het rister naar beneden
glijden, voordat zewordt gekeerd. Alsmen het rister daarentegen gaat
gebruiken voor een ploegdiepte, dieveel groter isdan waarvoor het is
gebouwd, komt er een te dikkelaag grond op. Dezegrond wordt hierdoor niet goed verkruimeld en wordt tenslotte omgedrukt. De ploegvoren worden danteweiniggekeerd enblijven teveelopdekant staan.
Delucht kan dusonvoldoende opdegrondinwerken eninhet voorjaar
is het moeilijk om zulke grond zo te eggen, dat een goede structuur
wordt verkregen. In de laatstejaren hebben we vrij vaak met dit verschijnsel te maken, omdat er uit Amerika in de zomer van 1945 enige
honderden ploegen zijn ingevoerd met lange risters, die op taaie kleigrond hoegenaamd geen verkruimeling geven. Later zijn uit dit land
verscheidene ploegen gekomen, dievoorzware grond eigenlijk te klein
zijn om er 20cm diep mee te ploegen, terwijl men er in de praktijk
dikwijls 25cm diep mee gaat ploegen.

In het algemeen wordt een smalle ploegvoor beter verkruimeld dan
eenbrede. Wanneer echter deploegvoor opdekantblijft staan,doordat
het rister tekleinisvoordeploegdiepte,krijgt menbij overgangtot een
grotere ploegbreedte een bouwvoor, diewat beter wordt gekeerd.
Voor de ristervorm is het nog belangrijk op welke snelheid er gereden wordt.
'
In Nederland zal het zware ploegwerk met paarden in de regel uitgevoerd worden op een snelheid, welke ligt in de buurt van 3km per
uur. Boven de 4km zal men zelden komen. Met rupsbandentrekkers
komen snelheden van 3en 4km op zware grond ookvoor, boven 5km
per uur is een uitzondering. Bij luchtbandentrekkers liggen de snelheden vaak veel hoger; hier treft men snelheden tussen 6 en 7km per
uur aan. Het isduidelijk dat er bij dit belangrijke verschil in snelheid
met eenzelfde rister een andere grondlegging wordt verkregen en dat
omgekeerd eenzelfde grondlegging slechts kan worden verkregen door
een ander rister toe te passen.
Gaan wij deze zaak meer nauwkeurig na, dan kunnen wij vaststellen dat het ristertype van een paardenploeg in het algemeen fijner
verkruimelt naarmate er sneller wordt gereden. Het kan echter ook
voorkomen dat bij snel rijden de grond het rister niet spoedig genoeg
verlaat en onregelmatig ploegwerk wordt geleverd.
Landbouwers die van het gebruik van ploegen achter paarden zijn
overgegaan ophetgebruik vanploegen achter trekkers,vinden dan ook
veelaldat deploegenachterpaarden het mooistewerkleveren.Immers,
de grond wordt langzaam verkruimeld en rustig omgekeerd neergelegd.Bijploegen op grotere snelheid wordt degrond meestal wat meer
verkruimeld en alseendichtelaagneergesmeten. Ditisvooralhet geval
met zand- en zavelgrond, die gemakkelijk wil verkruimelen; op zware
kleigrond ontstaan soms onregelmatige brokken. Om deze reden hebben verschillende Amerikaanse fabrieken risters gemaakt, die zijn
berekend op een hogere ploegsnelheid. Hiervan is na de oorlog reeds
een aantal ingevoerd. Deze risters staan zeer schuin op de voortbewegingsrichting, ze verkruimelen de grond bij een grote ploegsnelheid
nogzeervoldoende, maar bij eenkleineploegsnelheid isde verkruimeling gering en de ploegvoren komen, vooral op zware taaie grond die
vochthoudend is, als broden naast elkaar te staan. Het is daarom wel
gewenst bij het kiezen van een ploeg onder verschillende omstandigheden rekeningtehouden met de ristervormen. Sommigezijn bijzonder
geschikt voor een bepaalde snelheid op een speciale grondsoort.
Aan de andere kant wordt ernatuurlijk door verschillende fabrieken
naar gestreefd om een ploegrister te leveren, dat het onder allerlei
omstandigheden goed doet, zodat het aantal typen niet te groot behoeft te zijn. Dit is niet alleen gemakkelijk voor de fabriek, maar ook
voor de wederverkopers. Bovendien komen op verschillende boerderijen ongelijke grondsoorten voor en als men hierop met hetzelfde
rister mooiploegwerk kan verkrijgen, isdit welvan belang.Zo hebben

verschillende Europese fabrieken en ook enkeleAmerikaanse hier een
ristervorm gebracht, die in Nederland vrijwel steeds voldoet.
De grond wordt losgesneden met de ploegschaar. Deze schaar kan
dus beschouwd worden als het begin van het rister. Bij verschillende
ploegen sluit destand en devorm van deschaar zodanig aan het rister
aan, dat schaar en rister tezamen beschouwd kunnen worden als een
gebogenplaat met eenbepaaldekromming.Bijandereverandert op de
grens van schaar en rister de kromming. De schaar isbij verschillende
ploegen een platte plaat en bij andere is zij hol. De vorm kan een
trapezium zijn, maar vooral bij trekkerploegen is de schaar vóór dikwijls veel breder 'dan achter.
Evenals het rister kan de schaar min ofmeer steil staan ten opzichte
van debodem van devoor. Bijeen steilestand geschiedtde verkruimelingdirect bij het lossnijden. Een zodanigeploegvraagt gewoonlijk een
betrekkelijk geringe trekkracht en geeft een zeer goede verkruimeling.
De lossegrond schuift tegen het rister op en wordt goed gekeerd neergelegd. Bijzwaretaaie grond kan mendikwijls geensteilstaande schaar
gebruiken, omdat daarmee de bodem van de voor niet glad wordt
uitgesneden. De samenhang van de grond is zo groot, dat er brokken
opbreken. In dat geval moet men daarom gebruik maken van een
vlakstaande schaar en een scherpe snede. De verkruimeling van de
grond moet dan op het rister plaats hebben. Verschillende fabrieksploegen worden afgeleverd met een schaar, die voor Nederlandse
omstandigheden nietdoelmatigis,zodat eendeskundigesmidde schaar
hol moet uitsmeden. Hierbij moet er echter wel aan gedacht worden,
dat de snede goed blijft snijden en dat de schaar achter de snede niet
lager is dan de snede.
Verder is het zeer belangrijk hoe diep de punt van de schaar staat.
Op vaste grond moet deze naar beneden zijn gericht, terwijl dit op
normale klei- en zandgrond niet nodig is. Op zachte kleien veenkoloniale grond moeten depunt en de snede rechtuit staan. Op deze zaken
moet bij het niet goed lopen van een ploeg gelet worden en een landbouwer moet in moeilijke omstandigheden met een deskundige smid
overleggen om de schaar goed te doen uitsmeden.
Elk ploeglichaam heeft een zooiijzer, dat bij de meeste ploegen de
zijdelingse en de verticaledrukmoet opnemen. In dat geval zal, wanneer rister en schaar dejuiste vorm hebben voor de te ploegen grond,
het zooiijzer over de bodem van de voor.glijden. Wanneer dit laatste
niet het gevalis,zweeft deploegmin ofmeer, krijgt bij ongelijke weerstand van degrond een onregelmatige diepgang en er ontstaat ook een
ongelijke grondlegging. Bij goed ploegwerk liggen de snede van de
schaar en het achtereinde van het zooiijzer opdebodemvandevoor.
Dezeslijtendusbeideafenomdeploegdegoedestandtedoen houden,
moeten ze gelijk worden vernieuwd^
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Hoe hooghet voorste deel van het zooiijzer boven de bodem van de
voor ligt, wordt mede bepaald door de mate waarin de punt van de
schaarnaar beneden staat. Op debetekenishiervan iszojuist gewezen.
Aan de zijkant sluit het zooiijzer aan tegen de schaar. De zijkanten
van schaar en zooiijzer moeten tezamen een rechte lijn vormen bij
balansploegen,dieinhet Oldambt alspaardenploegen vrijveel worden
gebruikt. Ook bij de voetploeg, waarmee in vele streken de randen
worden geploegd, mag de schaar niet buiten het zooiijzer uitsteken. Bij
ploegen die vóór ondersteund worden door twee wielen, is een iets
uitstekende schaar minder bezwaarlijk, omdat ze op de wielen een
breed steunvlak hebben. Deschaar magweerniet uitsteken bij ploegen
achter trekkers, die over het vaste land lopen.
Een klein aantal meerscharige ploegen loopt niet op het zooiijzer,
maar op een achterwiel dat de verticale druk opneemt. Vele hiervan
hebben een schuinstaand achterwiel dat tevens de zijdelingse druk op•neemt. Het zooiijzer neemt dan vaak alleen druk op alshet achterwiel
in zachte grond wat wordt weggeduwd. Het doelvan deze constructie
is om de slepende wrijving van het zooiijzer te vervangen door de
rollende wrijving van het wiel.
De grond wordt in verticale richting los gesneden door een mes of
een schijfkouter. De stand van het mes is van groot belang voor de
goede gang van de ploeg, omdat dit mes met het zooiijzer tezamen de
zijdelingse druk moet opnemen. Wanneer een schijf en wanneer een
mes wordt gebruikt, hangt afvan de aard van het materiaal dat door' gesneden moet worden en van het type ploeg. Zo wordt bietenblad
beter met een schijf doorgesneden dan met een mesen een balansploeg
voor kleigrond behoort uitgerust te zijn met een schijf. Trekkerploegen
zijn veelal voor elk rister voorzien van een slingerend schijfkouter dat
• hoegenaamd geenzijdelingse druk kan opnemen.Dezemoetdusgeheel
opgenomen worden door de zooiijzers en het achterwiel.
Na deze opmerkingen over het ploeglichaam in constructief opzicht
zou ik er op willen wijzen dat er tijdens het ploegen verschillende
krachten op dit lichaam werken. Dit zijn: de trekkracht, de krachten
die nodig zijn voor het verrichten van het eigenlijke ploegwerk, de
tegendruk van de vaste grond en de zwaartekracht. De grootte en de
richting van de krachten hangen af van de vorm van rister en schaar,
van de aard van de grond en van het gewicht van de ploeg. Bij een
rechtswerkende ploegzijn de op het rister werkende krachten voor het
lossnijden, hetverkruimelen enhet omkerenvan degrond, schuin naar
links en naar beneden gericht. Een deel van de krachten wordt opgevangen door de tegendruk, die het zooiijzer ondervindt van de zijkant
en de bodem van devoor.Allestezamen genomen heeft men te maken
• met een samenstel van krachten en koppels.
c Alseen ploeg met een eenparige snelheid recht vooruit gaat, blijven
er twee gelijke en tegengesteld gerichte krachten over; de ene is de

trekkracht en de andere is de resultante van de wrijving en de ploegweerstand. De overige krachten treden niet naar buiten. Ze veroorzaken inwendige spanningen in de ploeg en worden door de steunpunten, het zooiijzer en de wielen, op de grond overgebracht. Het
weerstandspunt van de ploeg ligt op het rister, op ongeveer een derde
van de ploegbreedte, gerekend van de vaste kant van de voor. De
hoogte, waarop het ligt, hangt af van de weerstand van de grond in
verschillende lagen, maar bij hetploegen opwintervoor zalhet dikwijls
liggen op de grens van schaar en rister.
Hier moet dus het aangrijpingspunt van de trekkracht liggen. Het
denkbeeldige verlengde van de trekketting moet dus in dit punt uitkomen. Bij een meerscharige ploeg heeft elk ploeglichaam zijn eigen
weerstandspunt en heeft de totale ploeg een weerstandspunt, dat midden tussen de twee uiterste punten ligt.
Bijhet ploegen kan worden nagegaan ofhet denkbeeldige verlengde
van de trekketting in het weerstandspunt uitkomt. Als dat niet het
geval is, zal de ploeg in het algemeen zwaarder trekken, doordat een
deel van de trekkracht wordt gebruikt om op de steunpunten van de
ploeg druk uit te oefenen.
Het ploeglichaam is aan een boom of aan een raam gemonteerd.
Tijdens het werk moeten boom of raam evenwijdig zijn aan de open
voor. In dat geval werkt de ploeg op dewijze alsdefabrikant zich dat
heeft voorgesteld. Hiermede wordt bedoeld, dat het rister de grond
opneemt, verkruimelt en omgekeerd neerlegt, terwijl dit rister in de
juiste stand blijft gaan. Bij een meerscharige ploeg moet de werkbreedte dan overeenkomen meteenveelvoud van deonderlinge afstand
van de risters. Dit isonder Nederlandse omstandigheden vaak niet het
geval. Blijkbaar zijn dezevaak moeilijker dan die waaropde fabrikant
heeft gerekend.
De moeilijkheden, die zich voordoen bij het ploegen op zware HeigrondinNederland,wordenindebuitenlandseliteratuur niet vermeld
en evenmin in de afstellingsvoorschriften, die de fabrikanten bij hun
ploegen geven. Die fabrikanten hebben vaak zeer grote fabrieken en
leveren ploegen over de gehele wereld. Men zou dus verwachten, dat
ze alle gevallen wel onder ogen krijgen, maar het is mij herhaaldelijk
gebleken, dat fabrieksingenieurs, die hier komen om de ploegen af te
stellen, de moeilijkheden niet snel kunnen oplossen; zij moeten soms
vrij lang experimenteren.
Wegaan eerst eenswat nader op de diverse moeilijkheden in, welke
voornamelijk betrekking hebben opdetrekrichting. Dezekan men van
terzijde en van boven bekijken.
Bij een balansploeg ishet duidelijk, dat de trekrichting in het weerstandspunt uitkomt. Bij ploegen, die vóór worden ondersteund door
eenvoet ofdoor tweewielen en welkeworden getrokken door een span
paarden, is de aanspanning aan de ploeg dikwijls te hoog. Het denk-
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beeidigeverlengdevandetrekkettingblijft vaakboven hetongeploegde
land. De kracht die de weerstand van de grond uitoefent, grijpt veel
lager aan; van terzijde gezien werkt er dus in deze ploeg een koppel
van krachten dat de neiging heeft om de ploeg uit de grond te lichten.
Alsdit geschiedt, moet de verbetering worden gezocht in het verlagen
van het trekpunt. Ook zal vaak, door de schaar platter uit te smeden,
wat meer gronddruk op het ploeglichaam worden verkregen.
Bij trekkerploegen kan men de trekrichting van terzijde het beste
bekijken bijploegen,dieaan detrekkerzijn gekoppeld meteenbewegelijke trekdriehoek. Het trekpunt ligt bij verschillende trekkers op
30-45cm boven degrond. Wanneer men dan ploegt met hoge ploegen
met groteristers,kan dietrekdriehoek niet zolaag bij de ploeg worden
aangebracht, dat het denkbeeldige verlengde van de trekdriehoek in
het weerstandspunt van de ploeg uitkomt.
We gaan er nu toe over de trekinrichting van boven te bekijken.
Hier isook de breedte-afstelling van de ploeg belangrijk. Deze moet
immers anders zijn wanneer de trekkracht op een andere plaats aangrijpt en wanneer men werkelijk breder of smaller wil gaan ploegen.
Dit laatste is alleen mogelijk bij een eenscharige ploeg. Bij een meerscharige ploeg ligt de voorbreedte vast in de afstand tussen de opvolgende risters. Met de breedte-afstelling moet worden bereikt dat het
voorste rister evenveel grond opneemt als de andere risters.
Bijhetploegenopwintervoor wordtweleeneenscharigeploegachter
tweepaarden gebruikt, waarvan er éénindevoorloopt.De trekketting
ligt dan recht vooruit.
Onder zware omstandigheden wordt er echter in Nederland vaak
geploegd met drie of vier paarden naast elkaar. In dat geval ligt het
centrum van de trekkracht van de paarden niet meer recht voor de
ploeg,maar bij derechtswerkendeploegverlinksdaarvan. Wanneerde
ploeg nu goed isgeconstrueerd en op zichzelf goed recht loopt, zal het
verlengde van de trekrichting nog wel in het weerstandspunt van de
ploeguitkomen. Destrengen van depaarden zijn niet meer evenwijdig
aan de open voor, maar wijken daarvan iets af en de paarden moeten
dus scheef lopen. Zij kunnen dit wel en het bezwaar van deze trekrichting is ook slechts gering.
Dikwijls komt het verlengde van de trekrichtingin het losseland uit,
zodat de strengen zeer scheef lopen. De paarden krijgen ze tegen de
benen en men moet maatregelen nemen om doorslijten van de huid
tegen te gaan. Dit gaat gewoonlijk samen met het scheeflopen van de
ploeg, in dien zin dat de ploegboom achter veel verder van de open
voor afligt dan voor. Een smid moet ervoor zorgen dat de ploeg recht
gaat lopen.Daartoe zalhij deschaarversmeden,zodat dezeniet buiten
het zooiijzer uitsteekt endezijkant vanhet meskouterevenwijdigzetten
aan deopenvoor.Daarna kandetrekkettinglinksaandeploeg worden
bevestigd, waardoor de strengen van de paarden minder scheef behoeven te lopen.
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Bijtrekkerploegenkan men detrekrichtingvan boven goed bekijken
wanneer deploeg aan detrekker isgekoppeld door middelvan een aan
de trekker bevestigd slingerend trekijzer, dat kan bewegen over een
beugel die zich achter aan de trekker bevindt. Door middel van één of
twee pennen kan het trekijzer langs de beugel worden vastgezet. Als
dit niet geschied is, zal er zuiver rechtuit worden getrokken wanneer
het trekijzer recht achteruit ligt. Bij een twee- of driescharige ploeg
achter een wieltrekker die met een achterwiel in de voor loopt, zal het
weerstandspunt achter het midden van de trekker liggen. Wanneer het
trekijzer van de trekker dan niet recht achteruit ligt, loopt de ploeg
scheefenmoet eensmid ervoor zorgendat deploegrechtkomttelopen.
Achter een wieltrekker wordt dikwijls een eenscharige ploeg gebruikt. Het weerstandspunt ligt hierbij niet midden achter de trekker,
maar wijkt daar toch betrekkelijk weinigvan af. Het slingerende trekijzer kan in dat geval in de richting van het weerstandspunt van de
ploeg liggen. De ploeg loopt dan goed en de trekker blijft ook goed
bestuurbaar.
Rupsbandentrekkers lopen bovenover en verschillende landbouwers
willen ook met een wieltrekker graag bovenover rijden. Het blijft ook
in dat geval wenselijk, dat het slingerende trekijzer rechtachteruit ligt.
Het weerstandspunt komt recht achter het midden van de trekker
wanneer deploegzobreedisdat ermeerdan debreedtevan de trekker
wordt meegenomen. Bijploegen op lichte Heigrond kan dit achter een
sterkerupsbandentrekker nogvoorkomen, maar achter een wieltrekker
ofeenlichterupsbandentrekker isditnooithetgeval.Hetisdan wenselijk de ploeg uit te rusten met een lang trekijzer, waardoor het weerstandspunt verder achter de trekker komt te liggen en er dus minder
scheef aan de ploeg behoeft te worden getrokken. Wanneer het slingerende trekijzer van de trekker in de richting van het weerstandspunt
van deploegligt,gaat het nogvrij goed.In depraktijk ziet men echter
vaak, dat het in de richting van het losse land ligt en de lijn, in het
verlengde van het trekijzer getrokken, vóór het eersteristerinhetlosse
landuitkomt.Deploeglooptdannietgoedendetrekkeriszeerslechtbestuurbaar. Een wieltrekker isonder dieomstandigheden meestal in het
geheel niet op het ongeploegde land te houden en een rupsbandentrekker moet steeds worden bijgestuurd.
In dat geval zullen deze los achter de trekker aangehangen ploegen
breder snijden dan de breedte waarvoor ze zijn berekend. Dit wil dus
zeggen dat het ploegraam ofdeploegbalken niet evenwijdig liggen aan
de open voor, maar er aan de achterkant verder van verwijderd zijn
dan aan devoorkant. De werkbreedte isdus niet zo groot als overeenkomt met een veelvoud van de onderlinge afstand van de risters, maar
issoms per schaar meer dan 5cm groter. Dit kan alleen goed worden
gemaaktdooraandezijkant van deschaareenflinkstukwegtenemen.
Bijeen een-oftweescharige ploeg moet er dikwijls zoveelworden weggenomen, dat deschaar enigecentimetersnaar binnen snijdt. De ploeg
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gaat dan weer recht lopen, de balken of het raam komen evenwijdig
aan de voor en het rister neemt de grond op, verkruimelt deze en legt
hem neer op de wijze zoals de fabrikant dat heeft bedoeld. Hiermede
wordt ook de beste grondlegging verkregen.
Grote ploegen worden aangetrokken door middel van een driehoek,
waarvan de basis aan devoorkant van het ploegraam isbevestigd, terwijl een zijde van de basis naar de trekker loopt en de andere van de
basis naar deze zijde. In elk van deze staven zijn vele gaten aangebracht, zodat er driehoeken van verschillende vormen mee kunnen
worden gemaakt. Men meent somsdat er bij een slecht lopende ploeg
ofeenmoeilijk bestuurbare trekkerveelteverbeteren valt door dedriehoek teverstellen. Dit kan in bepaalde gevallenjuist zijn. De driehoek
moetzodanigworden afgesteld dathet ijzer, waaraan wordt getrokken,
in het verlengde ligt van het slingerende trekijzer van de trekker. De
schuine zijde dient alleen om aan het trekijzer van de ploeg steun te
geven, zodat deze iets steviger loopt en in de bocht direct wordt meegenomen. Deze driehoekzijde isdus een steunijzer. Wanneer allesgoed
functionneert, moeten dé beide trekijzers van trekker en ploeg dus
rechtuit liggen. Men ziet in de praktijk nog wel eens een foutieve afstelling, waarbij het trekijzer van de ploeg scheef ligt en dus met het
steunijzer van de driehoek tezamen een gelijkbenige driehoek vormt.
Ditkangemakkelijk wordenveranderd.Alsechter bij eenrupsbandentrekker de moeilijkheden bestaan in het slecht lopen van de ploeg en
het moeilijk bestuurbaar zijn van de trekker, tracht men dikwijls ook
bij eenjuist afgestelde driehoek verbeteringen aan te brengen door het
op andere wijze afstellen van de driehoek. Dit heeft in het algemeen
slechts tot gevolg dat de trekker wat verder van de kant van de voor
af komt te lopen. Verbetering in het lopen van de ploeg of in de besturing van de trekker wordt echter niet verkregen.
Bij een tweescharige ofeen twee/driescharige ploeg achter een rupsbandentrekker moet er buiten de twee balken van de ploeg worden
getrokken.Hierdoor wordt aan debasisvan dedriehoek aan de linkerkant getrokken en aan de rechterkant geduwd. Het is daarom beter
dat het raam van de ploeg breder is.
Verscheidene trekkers hebben geen slingerend trekijzer, doch een
vaste trekbeugel, waarin naast elkaar gaten zijn aangebracht om de
driehoek te bevestigen. Het ishet beste dat de driehoek in het midden
wordt bevestigd. Als echter het midden van de trekker niet voor het
weerstandspunt van de ploeg ligt, kan de bevestiging dikwijls goed geschieden tussen de evenwijdig aan de voor getrokken lijnen door het
midden van de trekker en het weerstandspunt van de ploeg. Zowel
trekker alsploegnemen dan elk eendeelvan dezijdelingse druk op.
De driehoek is vaak aan de trekker bevestigd door middel van een
losseschakel.Dezeschakelkan dusworden,beschouwd alseenzeer kort
slingerend trekijzer enhoewelnietzoduidelijk alsbij eenlang trekijzer,
kan men hieraan zien in welke richting er wordt getrokken. Dit isnog
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duidelijker te constateren door het steunijzer van de driehoek even
loste maken.
Op dezelfde wijzealshiervoorbijhetslingerend trekijzer isgenoemd,
moet de ploeg eventueel worden verbeterd. Dit is ook het geval bij
ploegen die geen driehoek, maar een vaste trekstang hebben, hetgeen
vooral bij eenscharige trekkerploegen voorkomt. De vaste trekstang
loopt dan uit het midden van het ploegraam naar de trekker en is bevestigd aan de voorste balk van het raam, op zodanige wijze dat ze
langs de voorste balk zijdelings kan worden versteld.
Meerscharige trekkerploegen moeten met alle risters even diep werken. Een goede ploeg kan op de scharen op de vlakke grond worden
gezet. Als de schaarsneden niet op devlakke grond passen, moet er bij
de montage een fout zijn gemaakt, welke eerst moet worden verbeterd.
Ook kan het ploegraam krom getrokken zijn en alvorens de ploeg
goed kan lopen, moet het recht gezetworden. Bijenkelelange ploegen
met eenzwakploegraam wordt dit bijzwaarwerk welkrom getrokken,
terwijl het weer recht veert, zodra de ploeg uit het werk komt. In dat
gevalmoet het raam worden versterkt, waarvoor defabrieken een balk
leveren, die boven de risters over het raam kan worden geschroefd.
Hieruit blijkt wel dat trekkerploegen sterker moeten worden gebouwd
naarmate ze moeten worden gebruikt achter zwaardere trekkers.
Als nu onder het ploegen het raam horizontaal ligt - hetgeen
nagegaankan wordendoordeploegzowelvanterzijde alsvan achteren
tebekijken - zaler met alleploeglichamen evendiepworden geploegd.
Het raam blijft soms niet horizontaal bij ploegen waarvan de achtereinden van de zoohjzers hoger liggen dan de schaarsneden. De fabriek
heeft er op gerekend, dat het achterwiel de gehele druk zal opnemen.
Dit moet dan zohoog ten opzichte van het raam zijn gemonteerd, dat
hetonderhetploegen evenlaagligtalsdeschaarsneden. Debodem van
de voor moet verder zo stevig zijn, dat deze de gehele gronddruk kan
opnemen. De bodem is bij de verschillende grondsoorten ongelijk
stevig; dit hangt onder meer af van de vochtigheid van de grond.
Verder liggen de sneden van oudescharen door het afslijten dichter bij
het raam dan die van nieuwe, zodat bij zulke ploegen het achterwiel
in de hoogte behoort te kunnen worden versteld. Dit is ook steeds
het geval, maar de verstelmogelijkheid is toch dikwijls te gering
en de constructie te zwak om de gehele druk van een zware ploeg op
te nemen.
Wanneer het achterwiel niet voldoende druk kan opnemen, zakt de
ploeg aan het achtereinde door. Het raam komt dus achter lager
dan voor te liggen en met de achterste risters zal dieper worden geploegd dan met de voorste. Om het werk goed te krijgen, gaat men er
toe over om de beide dieptehefbomen zodanig te stellen, dat de voorzijdevan hetraam aan derechterkant lager ligtdan aande linkerkant.
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Als de schuine lijn over de risters horizontaal ligt, wordt er met alle
risters even diep geploegd bij een raam dat niet horizontaal is.
De afstelling isonjuist endaarom moet worden getracht het achterwiel
omlaag te brengenendan dedieptehefboom testellen, totdat het raam
geheel vlak is en de ploeg op dejuiste diepte loopt.
Een ploegconstructie, waarbij het achterwiel en de zooüjzers gezamenlijk druk opnemen, isin het algemeen beter, vooral voor de uiteenlopende omstandigheden op de verschillende grondsoorten in
Nederland. Men heeft dan immers ook minder moeite wanneer de
grond ongelijk vochtig is.
Eengeheelander soortploegwordtnoggebruiktachterverschillende
wieltrekkers. Dit is de aangehangen ploeg zonder wielen. Deze montage isdikwijls zo vast, dat onder het ploegen trekker en ploeg min of
meer eengeheelvormen. Deploegmoet goed recht lopenende trekker
gemakkelijk bestuurbaar zijn. Aan de ploeg is altijd enige breedteafstelling mogelijk. Wanneer het geheel niet goed loopt, kan men
trachten hiermede iets te bereiken. Deze breedte-afstelling is hier zo
belangrijk, omdat deaangehangen ploegenvaakeenscharigzijn, waardoor bij een andere breedte soms een betere grondlegging en verkruimeling wordt verkregen.
Hetnietgoedlopenvandetrekker blijkt dikwijls uithetscheeflopen
van devoorwielen, in welk geval men dus voortdurend moet bijsturen.
Bij goed werk moeten de voorwielen tijdens het ploegen natuurlijk in
dezelfde richting lopen alsdeachterwielen; lopenzesteeds gewrongen,
dan zit er eenfout in deploeg.Wanneer met debreedte-afstelling niets
meer te bereiken valt moet met behulp van eensmidworden getracht
verbetering aan te brengen door het kouter anders aftestellenen door
het aanbrengen van enige verandering aan de ploegschaar.
Dit type ploeg heeft voordelen. Daar ploeg en trekker tezamen kort
zijn, is slechts een smalle wendakker nodig. Bovendien kan met de
aangehangen ploeg gemakkelijk achteruit worden gereden. Voor de
oorlog werd reeds een aantal van zulke ploegen uit Duitsland ingevoerd, die echter zo zwaar waren dat het zelfs bij vrij zware trekkers
nodig was verzwaringsgewichten in de voorwielen aan te brengen.
Hiermee behoorde detrekker goed bestuurbaar teblijven. Vaak echter
liet de montage en de afstelling van de ploegzoveel te wensen over dat
de voorwielen scheefmoesten lopen.Alshet voorwiel dan in een diepe
ploegvoor liep, kon er toch nog wel goed ploegwerk worden gemaakt,
hoewel de trekkerbestuurder het niet gemakkelijk had.
Vóór de oorlog zijn er reeds enkele aangehangen ploegen uit Amerika ingevoerd, die worden bevestigd onder de trekker bij de voorwielen. De lange ploegboom loopt hierbij onder de achteras van de
trekker door. Deze ploegen zijn na de oorlog in veel groter aantal gekomen en voldoen zeer goed. Zelfs een lichte trekker werkt met een
zodanigeploeggoed.Andereaangehangen ploegenzijnzodanig achter
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detrekker gemonteerd, dat er bij zwaar ploegwerk zowelop de achteralsop devoorwielen druk wordt uitgeoefend. Deze nieuwereconstructies hebben tot gevolg gehad dat met motortrekkers, die we voor de
oorlogtelicht zouden noemen voorploegwerk opkleigrond, thans met
behulp van een nieuwe ploeg veel gedaan kan worden.
Uit mijn gehele rede moet U niet deindruk meenemen, dat er geen
ploeg onder moeilijke omstandigheden in ons land goed loopt. Dit is
zeker niet het geval, want vele zijn verkocht door deskundige handelaren die met behulp van ervaren ploegsmeden reeds vaak iets aan de
fabrieksploegen hebben moeten veranderen. In de loop van vijftien
jaar zijn de trekkerploegen in onsland veel beter gaan werken door de
betere afstelling. Ook hebben alle fabrieken veranderingen aangebracht, waarbij rekeningisgehouden metopmerkingendieuit onsland
naar voren zijn gebracht.
Al de opmerkingen, die ik hier heb gemaakt over het ploegen, over
deristervormen, overdeconstructieenhet afstellenvandeploegen zijn
gebaseerd op ervaringen, die in de loop van dejaren zijn opgedaan.
Ik heb hierbij veel steun ontvangen van handelaren en hun monteurs,
van dorpssmeden, van landbouwers en van boerenknechts,diemij het
ploegwerk onder verschillende omstandigheden hebben laten zien en
mijsteedswelwillend hebben gewezenopdewijzewaaropzijdegrondlegging konden verkrijgen. Ik hoop dat zij mij deze steun ook in mijn
nieuwe functie zullen geven, opdat de studenten mede kunnen profiteren van de ervaringen die in vele delen van het land worden opgedaan. Het isimmers alleen daardoor mogelijk omsteeds vergelijkingen
te trekken tussen het werk, dat onder verschillende omstandigheden
met diverse ploegen wordt verkregen, om dan weer te kunnen vaststellen wat op een bepaald bedrijf het beste kan worden gekocht.
Ik heb hier gesproken over het ploegen op wintervoor en daarbij
enkele naar mijn mening belangrijke zaken naar voren gebracht. Het
onderwerp is daarmee echter niet uitgeput. Een nadere bespreking
behoeven de factoren die de ploegweerstand beïnvloeden, terwijl opmerkingen over de speciale constructie van bepaalde merken en typen
van ploegen en trekkers nu niet konden worden verwerkt. Verder is
een arbeidsanalyse van het gehele werk bij het ploegen wenselijk. De
Heer CORSTIAENSEN, Directeur van het Proefbedrijf voor Landbouwwerktuigen en Arbeidsmethoden, is hiermede begonnen. Hij heeft de
zuivere ploegtijd gemeten naast,die welke nodig isvoor het rijden op
de wendakker, voor het wentelen en instellen van de ploeg en voor
ander oponthoud. Tot mijn spijt laat de tijd niet toe op deze zaken
nader in te gaan. Evenmin heb ik nu de gelegenheid om het stoppelploegen en het ploegen van lichte grond in het voorjaar te bespreken.
Ikkan U echter deverzekering geven, dat zichhierweerandere aspecten bij voordoen dan bij het ploegen op wintervoor.
Verschillende zaken liggen slechts globaal vast; er is immers nooit
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tijd geweest om goede proeven te nemen. Ik hoop in mijn nieuwe
functie medewerkers te verkrijgen, die tezamen met handelaren,
smeden en landbouwers proeven zullen opzetten om de problemen verder op te lossen. Het isten behoeve van het ploegwerk en tenslotte dus, via het eggen, ten behoeve van de opbrengst, noodzakelijk
dat de betekenis van kleine constructieverschillen wordt vastgelegd.
Hoe meer hierover op grond van Nederlandse proeven kan worden
gepubliceerd, hoe meer dit ten batevan deNederlandse landbouw kan
strekken.
%eergeachteaanwezigen,

Aan het einde van mijn rede gekomen, zij het mij vergund mijn
eerbiedige dank tebetuigen aan Hare Majesteit deKoninginvoor mijn
benoeming tot hoogleraar.
Mijne Heren Curatoren,

Het ismet grote dankbaarheid dat ik op deze plaats uiting geef aan
mijn voldoening, dat.U mij hebt willenvoordragen voor de benoeming
tot hoogleraar. In het verleden ben ik steeds werkzaam geweest ten
behoeve van de landbouwpraktijk. Het is nu mijn taak om mede te
werken aan de opleiding van de studenten.
Tevens verheugt het mij dat als nieuw vak de Grondbewerking
wordt ingevoerd, omdat het zeer belangrijk isdat degrond op dejuiste
wijze enopdejuiste tijd wordt bewerkt. Ikkan U deverzekering geven
dat ik al mijn krachten zal inspannen om aan de studenten inzicht in
de beide mij opgedragen leervakken bij te brengen.
ZeergeleerdeHuizinga,

Verscheidene jaren heb ik onder Uw leiding mogen werken bij de
Landbouwvoorlichtingsdienst. In 1934hebt U mij te Wageningen geplaatst en mij opgedragen de voorlichting op het gebied van werktuigen en arbeidsmethoden te verzorgen. Hoewel ik voor die tijd al
grote belangstelling had voor dit onderdeel van de landbouw, heb ik
de kennis inzake constructies en het gebruik van velewerktuigen in de
diverse delen van het land vooral onder Uw leiding opgedaan. Hierbij
zijn vele feiten verzameld, waarmee ik mijn colleges levendig hoop te
kunnen houden. Ik hoop door te mogen gaan met het bezoeken van
boerderijen enhetbijwonen van demonstraties,teneindemet denieuwsteontwikkelingen, zowel op het gebied van de grondbewerking als op
dat van de werktuigen op de hoogte te blijven.
Mijne Heren Hoogleraren,

Ik dank ook U zeer voor het feit dat U mij waardig hebt gekeurd in
Uw midden te worden opgenomen. De wijze waarop U mij in mijn
nieuwefunctie tegemoet bent getreden, stelikzeeropprijs.Enkele van
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U zijn mijn leermeesters nog geweest, onder U zijn vrienden en kennissen uit mijn studietijd en met sommigen ben ik reeds vele
malen in contact geweest. Ik hoop er met U naar te mogen streven de
Landbouwhogeschool bij voortduring een instelling te doen blijven,
die richtlijnen kan geven voor de ontwikkeling van de landbouw hier
en elders. Aan het streven om de studenten het landbouwbedrijf te
leren begrijpen en waarderen, hoop ik te mogen medewerken.
Dames enHerenvroegere medewerkers uit hetConsulentschap voorLandbouwwerktuigen,

Als Rijkslandbouwconsulent in algemene dienst heb ik een aantal
jaren alleen gewerkt. Kort voor de oorlog is er enige hulp voor de
groeiende administratie bijgekomen en na de zomer van 1946 is het
aantal medewerkers langzaam toegenomen tot negen personen. We
werken nu nog in één gebouw en ik gedenk met genoegen de prettige
sfeer die altijd onder onsgeheerst heeft. Ik hoop dat wijkunnen blijven
samenwerken op het terrein dat ons aller belangstelling heeft.
Dames en Heren Studenten,

Met de leervakken Grondbewerking en Landbouwwerktuigkunde
hoop ik Uwe belangstelling te kunnen trekken. Het is verleidelijk om
zich te verdiepen in de nieuwe werktuigen. U moet echter goed begrijpen dat U eerst de oude traditionele werkwijze moet kennen om te
kunnen beoordelenofnieuwerewerktuigenvoordeelvoordeboerzullen
opleveren. Het is daarom van belangdat Uzicheerstoriënteert inzake
de technische exploitatie van het bedrijf, zoals deze door vele landbouwers wordt gevoerd. Verder moet Uw technisch inzicht worden
ontwikkeld door het bestuderen van de constructie van een aantal
werktuigen. Als U goed begrijpt hoe deze in elkaar zitten en waarom
zezozijn gemaakt, kunt U laterin depraktijk eenvoor U nieuw werktuigbeoordelen.Belangrijkisverderwaarom opdeverschillende typen
van landbouwbedrijven met een ongelijke inventaris wordt gewerkt.
Ik moge er daarbij vooral.Uwaandacht op vestigen, dat de exploitatie
van elk landbouwbedrijf een organisch geheel is en dat verandering
op bepaalde onderdelen verandering op andere onderdelen medebrengt.AlsU deze grondslagen goed hebt begrepen, hoopik U inzicht
in speciale onderwerpen te kunnen bijbrengen en leiding te mogen
geven bij het bestuderen van de problemen die U wilt trachten uit te
werken. Deze zijn zowel bij de reeds lang bekende als bij de nieuwe
werktuigen nog in grote getale te vinden.
OokikhebaandezeHogeschoolgestudeerd ennadatikin 1934weer
in Wageningen kwam, heb ik U in Uw uitingen gevolgd. Naast de
studie zijn Uw verenigingen zeer belangrijk voor Uwe maatschappelijke vormingen ik hoop daarom dat U begrijpt dat het nodig is daaraan deel te nemen. In vrijwel elkefunctie, die U kunt bekleden om de
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landbouw op een hoger peil te brengen, hebt U te maken met landbouwers, veehouders, tuinders of planters en met andere personen of
verenigingen, die op de een of andere manier ten behoeve van de
Landbouw werkzaam zijn. U moet dus in Uw latere functie met velen
samenwerken en daarom is het zeer goed, dat U in studentenverenigingen reeds enige ervaring opdoet. U is niet alleen in Wageningen
om veel kennis op te doen, maar Uw studententijd dient ook om Uw
persoonlijkheid te vormen en om vriendschapsbanden voor het latere
leven aan te knopen. U moet ervoor zorgen, dat U later op de studententijd kunt terugzien als een prettige tijd, die U hier hebt doorgebracht.
Ik heb gezegd.

