PROEFSTATION VOORDEAKKER-ENWEIDEBOUW

EENONTWERPVOOREENPROEFVELDOPDEPROEFBOERDERIJ
"DELUCHT"INDE3QMMELERWAARDBETREFFENDE
VRUCHTWISSELING, GRONDBEWERKINGENK-FIXATIE
door
Ir.C.J. Cleveringa enIr.J.W.Minderhoud

1.Inleiding
Inaansluiting opeeneerdergemaakt ontwerpisthanseen
planopgesteld,waarbijrekeningisgehoudennut depraktische
mogelijkhedenbetreffende parcelering,grondgebruik engrondwaterstand, die deProefboerderijIbiedt.
Volgens devoorlopige plannenzalhetgrondgebruik als
volgt zijn: (ziefig.l)
I akkerbouw'
II grondwaterstandsproefveld
III akkerbouw
IV oudblijvend grasland
Vheringezaaid blijvend grasland
Degrondwaterstand Iwordtbepaald doorhetpolderpeil.De
grondwaterstand opdeoverigepercelenwordtafzonderlijk geregeld;
opIIIzaleendiepe ontwateringworden toegepast enopIVenV
een ondiepere,inhetbijzonder 'szomers.
Devoornaamste tweegedeeltenvandeproefboerderij,dievoorhet
desbetreffendeproefveld inaanmerkingkomen,liggen opde
percelenIenIII;zijzijn infig.1met eenarceringaangegeven
enafzonderlijk indefig.2resp.3afgebeeld.Aanhetgedeelte
opperceelI zijndevolgendebezwarenverbonden: (ziefig.2).
a.Ditgedeelte,datinhet oostenbegrensdwordt dooreenwegmet
sloot eninhetwestendoorvoormaliggriend,iste smal;de
lengte isinverbandmet eengedempte dwarslopende slootte
gering
b. Deakkers zijn,detweegelegde drainsmede inaanmerkinggenomen,
tesmal
c.Hetaantalakkersistegering
d.Dewaterstand kannietwordenbeheerst (polderpeil)
e.Hetperceelheltaanmerkelijk vannoord naarzuid enisdusniet
regelmatig
f.Hetgeheleperceelbestaatuit oudgrasland
Aanhetgedeelte opperceelIII zijnaevolgende voordelen
verbonden:(ziefig.3)
a.Deafmetingenvanditgehelegedeelte zijnvoldoendegroot
b. Deakkers zijnvoldoende breed enlang
c.Hetaantalakkersisvoldoende,naarhetwesten zelfsdesgewenst
tevergroten
d.Dewaterstandwordtbeheerst opakkerbouwniveau
e.Hetgedeelteisregelmatig,uitgezonderd eensmalleiaanopA-,en
B.,waar zand dicht aandeoppervlaktekomt..
f.Ditgedeeltebestaatgedeeltelijk (AenB)uit oudgrasland en
gedeeltelijk uit oudbouwland (C)

- 22.Ontwerp-proefveld opgedeeltevanperceelIII (ziefig.3)
BlokkenA 2 ,B 2 enCp zijnherhalingenvanblokkenA-,,B.,enC-,
BlokkenAenBliggenthansinoudgrasland
BlokCis oudbouwland
Objecten
Ablij£t_oud_grasland
Bwordtheringezaaid_tot_blijvendgrasland
3 veld 3na ondiepegrondbewerking
B veld 4na diepe grondbewerking
Q,Xeirï_6_en7inzaai_van_blijvendgrasland_opvoormaligbouwland;
zonodigperiodiekherinzaai
C veld 6na ondiepegrondbewerking
Cveld7na diepe grondbewerking
2ï e i d _5_ e n8blijvendbouwland
Cveld 5met ondiepe grondbewerking
C veld 8met diepe grondbewerking
Qyeld_9_en10_wisselbouw,6-of8-jarigecyclusmet 3-resp.4jarigekunstweiden ~ ~~
Cveld 9met ondiepe grondbewerking
C veld10met diepe grondbewerking
Afmetingen;(globaal)
Elk der20velden=12are
A +B (blijvend grasland)=55x180
-1.08 ha
C veld 6en7induplo (blijvendgr.l.)
=-.36ha
C veld 9en10induplo (halve tijdkunstweiden)
=-.24ha '
Totaalgrasland
Cveld 5en8induplo (blijvendbouwland) =-.48
Cveld 9en10induplo(halve tijdbouwl.) =-.24
Totaalbouwland

1.68 ha

-.72ha

Froefperceeltotaal 2.40ha
Degeeraandezuidzijdekanalshetverlengdevandeaangrenzende
objectengeëxploiteerdworden.
3.Toelichtingbijhet ontwerp
Inhetbovenstaande ontwerp zijndevolgendevraagstukkenaande
ordegesteld (velden inenkelvoud aangegeven) °.
a.Vergelijkingvandegrasproduktie envandekwaliteit vanhet
grasbestand bijoenopbouwland ingestelde grondwaterstand van
oudgrasland (Aveld1en2^heringezaaid oudgrasland (Bveld
3 en 4),ingezaaid grasland opvoormaligbouwland (Cveld6en
7)en3-of4-jarigekunstweiden (Cveld 9en10).
b.Vergelijkingvandeakkerbouwproduktie opblijvend bouwland
(Cveld 5en8)enbijtoepassingvanwisselbouw (Cveld 9en
10).
c.Vergelijkingen,genoemd onderaenb (uitgezonderdblokA)bij
eenondiepe endiepegrondbewerking.Demengingvandebeschikbare organische stofmet eenverschillend dikkelaaggrond zal
volgens deverwachting dematevankali-fixatie beïnvloeden.

Deontworpen oppervlaktevan ongeveer12areperveldmaakt
hetmogelijk opelkveldbemestingsobjectenaanteleggen.Uitgaandevanbemestingsveldjesmet eenbruto-oppervlaktevan40rrrkunnen
perveldmaximaal30bemestingsveldjeswordenaangelegd.Deze
kunnen desgewenstwordengebruikt
voor ééndercombinatiesvans
t^
1.organischebemestingstrappen (stalmest,compost)
2.kalitrappenmethet oogophetmetenvandekali-fixatie
3.stikstoftrappenmethet oogophetmetenvandestikstofleverantieuit degrond
4.fOsfaaftrappenmet het oogophetmetenvandefosfaatleverantieuit degrond
Inaansluiting op ditproefveld zouhet overweging verdienen
aandewestzijde eenakkerbouwobjectmet groenbemestingsgewassen
inte schakelen,opdathetmogelijk isdeakkerbouwproduktie
opblijvend bouwland zondergroenbemesting tevergelijkenmet
die,waarbijgroenbemestingsgewassen resp.kunstweideninde
vruchtwiseeling zijningeschakeld.
Degedetailleerde uitwerking vanhetproefplan zouinoverleg
plaatskunnenvindenmet:
1.HetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid wat dekali-fixatie
enbemestingsobjectenbetreft.
2.DeWerkgroep G-rondbewerkingwat dewijze endieptevangrondbewerkingbetreft.
3.DeWerkgroepOrganischeBemesting enVruchtopvolgingwatde
vruchtwisseling enorganischebemestingbetreft.
Inafwachtingvandedefinitievebeslissing overhetbeschikbaar stellenvangrondvoor dezeproef zalhetgewenst zijndegedeeltenoudgraslandA en3 opperceelIIIvoorlopig'niette
scheuren,omdat deaanwezigheid van oudgraslandnaast oudbouwland eenessentiële voorwaarde isvoorh:.tslagenvandezeproef.
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figuur1
Proefboerderij"DeLucht"
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Piguur 2
Proefboerderij "Se Lucht"
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Figuur3
Proeiboerderij"DeLucht"
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